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Spelregels Dienstenveiling 2018

Bij aanvang:
1.	Bij binnenkomst  meldt u zich aan. U krijgt dan een machtigingsformulier met
een uniek biedingsnummer (B01-99)
2.	Biedt u voor iemand anders? Dan meldt u diegene ook aan. U krijgt dan een
machtigingsformulier voor degene waar u voor biedt.  
3.	Per dienst, ook wel kavel genoemd, is met de aanbieder een maximum aantal
plekken afgesproken. Hier wordt niet van afgeweken,  tenzij de aanbieder op de
veiling  hiervan af wil wijken. 

Tijdens de veiling:
4.	U biedt op een kavel  door uw biedersnummer omhoog te steken. Geef daarbij
aan hoeveel plaatsen u wenst.
5.	De prijs per kavel is een VANAF prijs. Zijn er meer belangstellenden dan
beschikbare plaatsen, dan gaat de prijs van dat kavel omhoog.
6.	De kavelmeester bepaalt de nieuwe prijs.
7.	Als u de kavel heeft gekocht, dan wordt dit ingeklopt in de computer.  Dit is
zichtbaar op het scherm: controleer of uw biedersnummer klopt met het
kavelnummer en aantal biedingen/plekken.
8.	Op de achterkant van uw machtigingsformulier kunt u uw gekochte
kavelnummer(s) en de prijs noteren. 

Na afloop van de veiling:
9.	Na afloop  gaat u langs de administratietafel om te controleren of uw gekochte
kavels  juist in het systeem staan.
10.	U vult uw IBAN-nummer in.  Met uw handtekening geeft u toestemming dat
het totale bedrag rond november/december 2018 wordt geïncasseerd. 
11.	Per mail ontvangt u de gegevens van de aanbieder van de door u gekochte
kavel(s).
12.	De aanbieder van de kavel ontvangt uw gegevens. De aanbieder neemt tzt
contact met u op.
13.	Noteer de data van de kavels (als die al bekend zijn)  alvast in uw agenda!
14.	Bij het uitvoeren een kavel kan een kleine onkostenvergoeding gevraagd
worden. Dit staat altijd vermeld in de toelichting van de kavel.
15.	Mocht een kavel niet doorgaan bv vanwege het weer en u wilt uw geld terug?
Mail dan naar: ak.dienstenveiling@gmail.com
16.	Als u een kavel thuis niet kunt aanbieden, kan het evt. in zaal 9 SIO. Mail
daarvoor ook naar bovenstaande mailadres



Dienstenveiling Adventskerk 2018

K1  Wol vilten nat of droog 1x aangeboden
6 pers. per keer

U komt kennis maken met het creatief omgaan met merino wol.
I.o.m de deelnemers droog of nat vilten op een nader te bepalen locatie.
Duur: 2 uur
Waar: nader te bepalen
Wanneer: 2019 voorjaar

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10

K2  Presentatie: Camino de Santiago 1x aangeboden
8 pers. per keer

Gezellige avond om deelnemers mee te nemen in hogere Camino sferen !! Dit
alles onder het genot van een hapje en een drankje.
Opm.: Doorgeven van geweldige levenslessen en ervaringen.
Duur: 20.00 uur tot 22.00 uur
Waar: Bij mij thuis of op een nader te bepalen locatie
Wanneer: Vrijdag 23 november

Rubriek: Foto en film Prijs: 5

K3  Workshop houten krans maken 2x aangeboden
5 pers. per keer

Van takken, wilg, hout, gaan we een krans maken. De krans is geschikt voor
binnen en buiten en bv ook voor de adventstijd. Snoeischaar meenemen,
materiaal is aanwezig.
En natuurlijk is er koffie met wat lekkers en een drankje.
Duur: 19.00 tot 21.00 uur.
Waar: Bij de aanbieder thuis 
Wanneer: Donderdag 18 oktober en 1 november

Rubriek: Diversen Prijs: 13.50

- 3 -
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K4  Het spel Dixit 3x aangeboden
6 pers. per keer

Het spel 'Dixit' is een gezelschapsspel voor zes personen. Bij dit spel wordt een
beroep gedaan op de fantasie en de verbeelding van de deelnemers. De spelers
hebben een aantal kaarten waarvan ze er één omschrijven. De tegenspelers
proberen daarop de juiste kaart te raden. 
Tijdens het spelen is er koffie met appeltaart. 
Opm.: Het aantal avonden is afhankelijk van de belangstelling. Minimaal 4

personen nodig om het spel te kunnen spelen.
Duur: We kunnen verschillende rondes spelen, dus 'zolang we het le
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Op een woensdag- of donderdagavond, data nader te bepalen, i

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5

K5  Bezoek Stadkamer Centrum 1x aangeboden
20 pers. per keer

Een Power Point presentatie waarbij de visie en de gang van zaken in de
Stadkamer Centrum (bibliotheek) wordt toegelicht, gevolgd door een rondleiding
door het gebouw.
Opm.: Koffie/thee zijn voor eigen rekening
Duur: 90 minuten
Waar: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a
Wanneer: vrijdag 11 januari 2019, 9.30 uur

Rubriek: Diversen Prijs: 5

K6  Wandtapijt Apocalyps in Anger 2x aangeboden
6 pers. per keer

Toelichting op het wandtapijt over de Openbaring van Johannes van 6 meter
hoog en 100 meter breed uit 1375. Boek met afbeeldingen en documentaire van
50 minuten met Engelse ondertiteling
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: februari / maart 2019

Rubriek: Diversen Prijs: 5

- 4 -
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K7  Zeilen op het Ketelmeer 1x aangeboden
5 pers. per keer

Wegens succes herhaald. Dagje zeilen op een zeewaardig schip (Dehler).
Vertrek vanuit de haven van Kampen.
Opm.: Lunch is voor eigen rekening. En er wordt een kleine bijdrage

gevraagd voor dieselkosten.
Duur: Hele dag
Waar: Ketelmeer
Wanneer: Nader te bepalen

Rubriek: Er op uit Prijs: 25

K8  Tuinvrouw zoekt tuin 1x aangeboden
1 pers. per keer

Bent u degene met een tuin die wel wat onderhoud kan gebruiken ? dan kom ik
graag bij u langs om eventueel samen de tuin onkruidvrij te maken of te snoeien.
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij u thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 40,-

K9  Tuin-balkon groener ? 1x aangeboden
1 pers. per keer

Ik help meedenken om uw tuin of balkon groener te maken.
Met als motto steen eruit plant er in !
We kunnen eventueel samen planten kopen en ik wil ze dan in de tuin planten of
de bakken op uw balkon vullen.
Duur: 2,5
Waar: Bij u thuis
Wanneer: op afspraak 

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 35

- 5 -
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K10  Tijd voor winterkost: snert 2x aangeboden
8 pers. per keer

Samen snert eten 
Opm.: Ook met dieetwensen kan rekening gehouden worden. 
Duur: 2 uur 
Waar: Bij de aanbieder thuis 
Wanneer: Nader te bepalen

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 4,00

K11  Winter: iets met peulvruchten 2x aangeboden
8 pers. per keer

Eten met peulvruchten in het gerecht verwerkt. 
Opm.: Dieetwensen kunnen worden verwerkt. 
Duur: 2 uur
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Najaar en/of winter 

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 4,00

K12  4 gangen diner 3x aangeboden
10 pers. per keer

Een nieuw jaar, een nieuwe menu kaart! Wees verrast en kom deze heerlijke
recepten proeven.
Duur: Ongeveer 2 uur(??)
Waar: Bij ons thuis
Wanneer: Nader te bepalen

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

- 6 -
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K13  Portret tekenen 1x aangeboden
10 pers. per keer

Rondom een model (vrouw/man) gezeten,wordt onder mijn leiding een portret
getekend.

Materiaal: keuze uit tekenstift, potlood, pastel, zwart krijt
Opm.: Materiaal is aanwezig.
Duur: Ongeveer 2 uur
Waar: Zaal 9 in SIO
Wanneer: Vrijdag 15 maart

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10,00

K14  Vogelzangcursus met ontbijt 1x aangeboden
8 pers. per keer

((voorlopig) de laatste keer) D.V. vrijdagavond 24 mei 2019 wordt u om 20.30 u
verwacht bij de aanbieder thuis. Hier worden via een CD zo'n 20 vogelgeluiden
beluisterd onder het genot van koffie of thee met iets lekkers, tot 21.30 u.
Zaterdagochtend 25 mei om 7 uur wordt in de natuur naar vogels geluisterd en
aansluitend wordt ontbeten bij de aanbieder thuis, tot ongeveer 10.30 u. 
Duur: 1 + 3,5 uur
Waar: Bij aanbieder thuis en in de natuur
Wanneer: Vrijdagavond 24 mei 20.30-21.30 u en zaterdagochtend 25 mei 

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K15  Vegamaaltijd + film 1x aangeboden
6 pers. per keer

Zaterdagavond 27 oktober om 18.00 u een vegetarische 2-gangen maaltijd en
daarna samen de film "Bankier van het verzet" bekijken.
Duur: Eten 3/4 uur en film 123 minuten.
Waar: Bij de aanbieder thuis.
Wanneer: Zaterdag 27 oktober 18 uur.

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00

- 7 -
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K16  Vegetarisch diner 1x aangeboden
6 pers. per keer

Zaterdagavond 30 maart 2019 om 19.00 uur kunt u genieten van een
vegetarisch 3-gangen  diner, inclusief drankjes, bij de aanbieder thuis.
Duur: 2 à 2,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis.
Wanneer: Zaterdagavond 30 maart 2019 om 19.00 uur.

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 8,00

K17  Glas graveren 1x aangeboden
1 pers. per keer

Na enig oefenen kunt u een thee-, limonade- of wijnglas of een fles of een vaas
of een spiegel of...of...graveren. U mag ook zelf een voorwerp meenemen. U
kunt een zelfgemaakt ontwerp of voorbeeld meebrengen of een afbeelding ter
plekke kiezen of maken. 
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis.
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00

K18  Schilderen als Andy Warhol 2x aangeboden
6 pers. per keer

Onder het genot van koffie en thee is er eerst een korte uitleg, dan ga je aan de
slag.
Neem een kopie van een foto op A4 formaat mee, van jezelf of iemand anders.
Opm.: Extra: materiaalkosten van ? 6,- .
Duur: 2,5 uur
Waar: DOAS, Hortensiastraat
Wanneer: Nader te bepalen

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10

- 8 -
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K19  Filmavond Henri Nouwen 1x aangeboden
35 pers. per keer

Henri Nouwen (1932-1996) was priester, hoogleraar en schrijver van spirituele
bestsellers. O.l.v. de aanbieder kijken we naar enkele filmbeelden over zijn
leven. We sluiten af met een inspirerende preek van Nouwen. Daarna gaan we
met elkaar in gesprek.
Opm.: Inclusief koffie/thee.
Duur: 19.45 tot 22.00 uur
Waar: Zaal 9 in SIO
Wanneer: Vrijdag 5 april 2019

Rubriek: Foto en film Prijs: 10

K20  Toertocht voor wielrenners 1x aangeboden
10 pers. per keer

Alweer een tijdje de racefiets ongebruikt in de schuur? Pak ?em er weer eens bij.
We organiseren een leuke tourtocht in de omgeving. Onderweg is er éénmaal
een rustpunt. De drempel houden we laag, we houden een kruissnelheid van 27
km/uur aan. 
Samen uit, samen thuis.
Duur: Ca. 3 uur (excl. pauze)
Waar: Vertrek bij SIO
Wanneer: Zondag 12 mei (en 26 mei als reserve)

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

- 9 -
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K21  Voedselbank 1x aangeboden
10 pers. per keer

Hebt U altijd al eens een kijkje willen nemen op de voedselbank? En hoe daar
gewerkt wordt?
Dat kan op donderdagvond 8 november van 19.00 - 21.00 uur
Naast dat we U graag willen informeren over de voedselbank, is er ook de
mogelijkheid om actief bezig te zijn kratten te vullen en/of groente / fruit te
sorteren.
Opm.: Minimaal 6 personen en maximaal 10 personen.
Globaal programma:
18.45 uur inloop koffie / thee
19.00 uur inleiding werkwijze voedselbank
19.30 uur rondleiding
20.00 uur actief bezig zijn
21.00 uur afsluiting
Duur: 18-45-21.00 uur
Waar: George Stephensonstraat 30 (Marslanden, achter de Praxis)
Wanneer: Donderdag 8 november (bij veel belangstelling ook donderdag 

Rubriek: Diversen Prijs: 4

K22  Schaak-mat 3x aangeboden
1 pers. per keer

Een potje schaken. Wie durft? 
Tegen de computer zit ik ongeveer op niveau 2.
En natuurlijk zorg ik voor een lekker kopje koffie!
Duur: Zolang een spelletje duurt
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 7,50

- 10 -
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K23  Fiets repareren of opknappen 3x aangeboden
1 pers. per keer

Lekke band plakken, verlichting nakijken of een andere reparatie aan uw fiets.
Duur: 1 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 10

K24  Fietsen en wandelen 1x aangeboden
10 pers. per keer

Eerst drinken wij samen een kopje thee en stappen daarna op de fiets naar
landgoed Den Alerdinck. Daar maken wij een wandeling door het bos. Na afloop
drinken wij bij mij thuis een kopje koffie.
Duur: 3 uur
Waar: Vanaf huis aanbieder
Wanneer: In overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 4

K25  Groninger Orgel- en Kerkendag 1x aangeboden
50 pers. per keer

Op een zaterdag, voorjaar 2019,  een rondrit langs een paar oude Groninger
Kerken in het noordoosten van de provincie met uitleg over en bespeling van de
orgels door Kees Kuiper
Opm.: Lunch zelf meenemen. Bijkomende kosten: reiskosten  ?12,50 p.p 
Duur: Hele dag
Waar: Groningen
Wanneer: In overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 10,00

- 11 -
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K26  "Sta even stil"- wandeling(en) 4x aangeboden
12 pers. per keer

Wandelen is in beweging zijn en goed voor lichaam en geest. Tegelijk kan even
stil staan heel heilzaam zijn. In vier seizoenen op een zaterdagochtend. 
Aanvang telkens om 9:00 uur op een nader af te spreken plek.
Opm.: Het gaat om 4 losse eenheden à ?5 per keer of een totaalpakket van

4 keer voor in totaal ?17,50. Max. 12 personen per zaterdag
Duur: 1 uur + nazit met koffie/thee/iets lekkers
Waar: In en rond Zwolle-Zuid
Wanneer: za 17/11/18, za 9/2/19, za 11/5/19, za 20/7/19 om 9:00 u

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K27  Morgendauw Hemelvaartsdag 1x aangeboden
12 pers. per keer

Morgendauw beleven in de vroegte van Hemelvaartsdag, 30 mei 2019. De zon
komt op om 05:27 u en wij ontvangen het licht en beleven de morgendauw met
open handen. Welke vroege vogel doet mee? We eindigen met een gezamenlijk,
zelf meegebracht, ontbijt.
Aansluitend is er de mogelijkheid om de dienst in de Dominicanenkerk bij te
wonen.
Opm.: We beleven de zonsopkomst en de morgendauw in stilte en stellen

ons open voor alle geluiden en andere sensaties die van buiten bij
ons binnenkomen. Max. 12 personen

Duur: max 2,5 uur
Waar: IJsseldijk of andere open plaats
Wanneer: do 30/5/2019 5:20 u in de vroegte

Rubriek: Diversen Prijs: 5

- 12 -
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K28  De puntjes op de i 1x aangeboden
1 pers. per keer

Reparatie van:
klemmende /slecht sluitende deuren,
elektrische snoeren, schakelaars, lampen of iets anders wat u hindert.
Iets bevestigen aan muur of plafond.
Opm.: Materiaalkosten rekening koper.

Maximaal 2 klussen/week.
Geen tuinonderhoud, niet schilderen of behangen.

Duur: Min 0,5 uur, max 5 uur
Waar: Bij opdrachtgever thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 2,00

K29  Surinaams eten 2x aangeboden
6 pers. per keer

Kleurrijke kookkunst van Surinaamse makelij.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: December

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 6

K30  Gitaren, Liedjes en gedichten III 1x aangeboden
50 pers. per keer

Op zaterdagavond 18 mei, in zaal 2 in SIO, een stel gitaren, 4 zangstemmen,
liedjes en gedichten over het leven, geloof en meer. Net als in 2017 en 2018,
brengt Chris Stegeman samen met  vrienden, oude en nieuwe liedjes uit oud
bekend en eigen repertoire. 
Duur: 2
Waar: SIO
Wanneer: zaterdagavond 18 mei 2019

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 5

- 13 -
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K31  Dansworkshop 1x aangeboden
25 pers. per keer

Wij bieden een dansworkshop aan in de stijl jazz. Dit is dansen op popmuziek. 
Opm.: Trek kleding aan waarin je makkelijk kan bewegen en neem een

flesje water mee. 
Duur: 1 uur 
Waar: Zaal 9 SIO
Wanneer: Een donderdagavond 

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00

K32  Pannekoekenrestaurant 2x aangeboden
6 pers. per keer

Gezellige avond voor gezin met jonge kinderen bij ons thuis met pannekoeken
op het menu.
Opm.: Wij zijn een jong gezin met twee jongens van 3 jr en 6 mnd en wonen

in Schelle en ontmoeten graag een ander jong gezin onder het genot
van een lekkere pannekoek. Prijs is voor het hele gezin.

Duur: 1,5 uur
Waar: Aanbieder thuis (Zwolle-Zuid)
Wanneer: n.o.t.k.

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 10

K33  KuBB tournooi 1x aangeboden
30 pers. per keer

Wij houden een KuBB tournooi! Wie doet er mee aan dit ontzettend leuke spel
waarbij je probeert de blokjes van de tegenstander om te gooien? Voor alle
leeftijden leuk. 
Opm.: Iedereen kan meedoen! Het wordt een gezellige middag.
Duur: Een middag
Waar: Ergens buiten in Zwolle-Zuid 
Wanneer: een zondagmiddag 

Rubriek: Er op uit Prijs: 2,50

- 14 -
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K34  Fietsen langs de Vecht 2x aangeboden
10 pers. per keer

Fietsen langs en in de buurt van onze Vecht met uitleg over waterstaatkundige
wetenswaardigheden. We wonen in een zeer bijzonder gebied, dat waard is om
eens met andere ogen te bekijken. Totale lengte ongeveer 30 km.
Duur: ongeveeer 3 uur
Waar: Start bij de Adventskerk
Wanneer: 6/4 en 13/4 2019 (reserve 20/4)

Rubriek: Er op uit Prijs: 6

K35  Stampotten 2x aangeboden
6 pers. per keer

Met elkaar gezellig een aantal stamppotten eten. 
Duur: Ongeveeer 3 uur
Waar: Marterveld 29
Wanneer: Vrijdag 25 januari 2019 en zaterdag 9 februari 2019

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 6

K36  Geocaching: Schatzoeken met een GPS 4x aangeboden
4 pers. per keer

Een ochtend of middag gaan we op stap om m.b.v. de GPS geocaches te
vinden. We maken een gezellige wandeling (5 - 10 km) en ondertussen ervaar je
dit leuke spel . Maximaal 4 personen per tocht. Leuk voor alle leeftijden!
Voor vervoer en een versnapering wordt gezorgd.
Duur: Ochtend of middag
Waar: Buiten
Wanneer: In overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K37  Kakkerlakken/regenwormen/koeiekoppe 1x aangeboden
8 pers. per keer

Kort durende, grappige, uitdagende spelletjes 
Duur: 2-3 uur 
Waar: Bij aanbieder thuis 
Wanneer: In de winter 

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

- 15 -



Dienstenveiling Adventskerk 2018

K38  Haken en Breien 1x aangeboden
5 pers. per keer

Haken en Breien is weer helemaal in. Zin om de haak- of breinaalden weer uit de
kast te halen maar eigenlijk een beetje vergeten hoe het ook al weer moest? 
Ik help u graag op gang! 
Met verschillende kleuren haken of breien, een patroontje breien, verschillende
steken haken. Of wat dacht u van zo'n fijne Noorse sok?
Opm.: In overleg gaan we bekijken wat iemand wil gaan doen/leren
Duur: 3 keer 1,5 uur
Waar: Bij mij thuis
Wanneer: Januari/februari 2019

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 25,00

K39  ATB voor beginners 2x aangeboden
10 pers. per keer

ATB-fietsen. Mountainbiken op de Noord-Veluwe bij Hattem. Route met de
mooiste stukken. Bij voldoende belangstelling een aparte dames- en
herengroep. 
De reserve datum is in geval van slecht weer.  
Korte instructie en toelichting voor vertrek.  
Opm.: U zorgt zelf voor een ATB-fiets. Leen er 1-tje in uw familie- of

vriendenkring. Ook de fa. Scholten verhuurt prima materiaal.
Duur: 3 uur
Waar: Verzamelen bij de aanbieder thuis.
Wanneer: 29 december (12 januari reserve)

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K40  Boeket plukken 3x aangeboden
4 pers. per keer

Eerst een rondwandeling door de tuin en daarna zelf een mooi boeket plukken.
Opm.: De plukdatum is weersafhankelijk en krijgt u t.z.t. per e-mail

toegestuurd.
Duur: 1,5 uur
Waar: Bij ons thuis
Wanneer: Tussen half augustus en half september

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00
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K41  Snoeien en handige tuintips 1x aangeboden
10 pers. per keer

U leert in twee  bijeenkomsten, najaar en voorjaar, hoe u moet snoeien. Wat
vooral wel moet en wat u vooral niet moet doen om uit uw tuin het mooiste
resultaat te halen. Ook krijgt u handige tuintips mee.
Duur: 2 á 3 uur
Waar: In de tuin van de aanbieder
Wanneer: November en Maart

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15,00

K42  Zorgen om zorg 1x aangeboden
25 pers. per keer

Waarom sluiten ziekenhuizen afdelingen? Gaan huisartsen staken? In een korte
presentatie hoort u de hoofdlijnen, hoort u praktijkverhalen en gaan we in
discussie of het anders moet of niet.
Opm.: We zijn nu 3 jaar na de stelselwijziging van 2015. Wordt het tijd voor

een nieuwe wijziging? Een open debat.
Duur: 2 uur
Waar: In SIO
Wanneer: Donderdag 22 november 2018

Rubriek: Diversen Prijs: 10

K43  Computerhulp en -advies 8x aangeboden
1 pers. per keer

2 Computerkenners willen helpen met:

Computer, netwerk en randapparatuur-problemen;

Advies rondom de aanschaf van een nieuwe computer of laptop: doen of toch
een snellere harde schijf of meer geheugen?

Kennis maken met het gratis alternatief voor Windows... Linux!
Duur: 2 uur
Waar: Bij koper thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Computer Prijs: 10
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K44  Zeilen in Valken 1x aangeboden
16 pers. per keer

Voor de vierde maal met de dienstenveiling, huren we met lekker zeilweer een
paar Valken in Friesland bij de grote meren en gaan we een dagje zeilen. Kun je
niet zeilen? Maakt niet uit, per boot hebben we altijd een ervaren schipper. Als je
van wind en water houdt, schrijf je je in!! 
Opm.: De extra kosten op de dag zelf zullen ongeveer 25 euro pp zijn voor

de huur van de boot, daarnaast nog kosten voor evt. middag- en
avondeten.

Duur: 1 dag
Waar: Friesland
Wanneer: mei of juni, bij mooi zeilweer

Rubriek: Er op uit Prijs: 15

K45  Excel-cursus 1x aangeboden
5 pers. per keer

Wordt wegwijs gemaakt door een ervaren Exceller. In groepsverband, max. 5
deelnemers. Eigen laptop meebrengen. Vraag eens rond naar de ervaringen van
eerdere deelnemers! 
Duur: 8 uur (4 avonden van 2)
Waar: Nog vast te stellen
Wanneer: In overleg met deelnemers

Rubriek: Diversen Prijs: 40
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K46  Back to the sixties: surf en blues 2x aangeboden
5 pers. per keer

Op een avond in december, luisteren en spelen (geen voorkennis nodig!) naar
surf-music en the blues. En dat op oude, authentieke gitaren van legendarische
gitaristen zoals Rory Gallagher e.a.! Vincent neemt meerdere gitaren met hun
verhaal mee, Chris leert je een paar maten surf en blues spelen.
Opm.: Of je nou al een beetje speelt of nog nooit een gitaar hebt

aangeraakt, je tussen de 10 en 100 jaar oud bent en als je een beetje
van de surf en blues houdt, moet jij je hier natuurlijk voor inschrijven
..! 

Duur: 1 avond
Waar: nader te bepalen
Wanneer: december 2018

Rubriek: Diversen Prijs: 12

K47   Godsgetuigenis Etty Hillesum 3x aangeboden
15 pers. per keer

De joodse schrijfster van dagboeken en brieven (1914-1943) inspireert
wereldwijd velen. Haar godsgetuigenis te midden van oorlog en deportatie blijft
bemoedigend. Na inleiding lezen we enkele cruciale passages en gaan daar met
elkaar op in. Voorkennis van haar werk/persoon is niet nodig. 
Opm.: Als er belangstelling voor is, kan eventueel ook een vervolg worden

afgesproken.
Duur: 1,5 uur met mogelijkheid tot uitloop (max. 2 u.)
Waar: SIO
Wanneer: 15-11-2018 (voorstel; eventueel wordt het 2X aangeboden)

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5
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K48  Thaise maaltijd 5x aangeboden
14 pers. per keer

De tafel is gedekt! We nodigen je uit om aan te schuiven voor ontmoeting en
verbinding tijdens en na de Thaise maaltijd. Een kennis uit Thailand helpt bij het
bereiden.
Opm.: Aanbod onbeperkt.
Duur: 150 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdag- of zaterdagavond in 2018 en 2019

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K49  Pizzaatjes maken 1x aangeboden
10 pers. per keer

We maken onze eigen pizza's, doen een paar spelletjes als ze in de oven staan
en gaan dan gezellig samen eten.
Opm.: Kinderactiviteit. Leeftijd vanaf 4 jaar.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 31 oktober 16.30 uur

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 3,00

K50  "Kunst" van ijzerdraad en kralen 1x aangeboden
10 pers. per keer

We rijgen kralen aan dun ijzerdraad en hiervan buig je je eigen kunstwerk. Dat
kan van alles zijn: poppetje, auto, bloem, fantasie.
Ondertussen krijgen we drinken met wat lekkers erbij.
Opm.: Kinderactiviteit. Vanaf ongeveer 6 jaar.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 23 januari 15.00 - 17.00u

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 3,00
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K51  Meerslag gaat voor 2x aangeboden
1 pers. per keer

Een potje dammen. Ik zorg voor de koffie. Wie doet er mee?
Duur: Zolang het spel duurt.
Waar: Bij de koper of bij de aanbieder.
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 5

K52  Praot'n en brouw'n 1x aangeboden
6 pers. per keer

Altijd al een keer je eigen bier willen brouwen? Op een zaterdag in het voorjaar
van 2019 heb je de kans! Je krijgt uitleg over de basis principes van het
brouwproces.

Het brouwen wordt afgewisseld met meditaties en momenten van bezinning. Je
krijgt 5 liter bier mee die je later zelf kunt bottelen.
Opm.: De kosten voor de grondstoffen delen we onder de deelnemers.

Reken op ongeveer ? 5,- p.p.
Duur: Hele dag
Waar: Zaal 9 en buiten
Wanneer: Zaterdag 6 april

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 15

K53  Monchoutaart 3x aangeboden
1 pers. per keer

Een taart van 24 cm waaruit je 12 stukken kunt snijden. Hij wordt vers gemaakt
voor  een door u gekozen dag.

Duur: 0
Waar: 0
Wanneer:

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 12,50
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K54  Dagexcursie Moderne Devotie Haren G 1x aangeboden
25 pers. per keer

Een dag die begint in Haren bij de restanten van klooster Jesse, u hoort het
verhaal van dit MD Klooster, daarna rijden we met de pendelbus naar de
binnenstad van Groningen waar u een rondleiding krijgt langs de mooiste devote
plekjes en diaconale hofjes. Ook bekijken we de Martinekerk en het
Martinikerkhof over het begin van de stad en het ontstaan van de Universiteit.
Opm.: Zelf zorg dragen voor eten en drinken, pendelbus en vervoer naar

Haren.  
Duur: 9.30 uur vertrek uit Zwolle en 17.30 uur terug
Waar: Haren en Groningen
Wanneer: 10 november 2018

Rubriek: Er op uit Prijs: 10,00

K55  Het verhaal over Dirk van Herxen 2x aangeboden
12 pers. per keer

Als verhalenverteller neem ik u graag mee in het leven van Dirk van Herxen.
Grondlegger van meerdere universiteiten in Nederland, rector van het Fraterhuis
en met onderwijs en vorming toonaangevend in Noord West Europa.
Opm.: tijdstip 20.00 uur - 22.00 uur
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 18 december 2018 en 5 febr. 2019

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00
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K56  Op Tour bij de boer 1x aangeboden
6 pers. per keer

Op Tour bij de boer. Dit is een middag activiteit waarbij we een melk/vleesvee
bedrijf zullen bezoeken om te zien waar ons voedsel vandaan komt. Na een
uitleg zullen we de boerderij in gaan om alles te bekijken. Wil je ook meer weten
over waar ons voedsel vandaan komt? Geef je op. (De datum wanneer dit plaats
zal gaan vinden zal nader overlegd worden.)
Opm.: Zelf laarzen meenemen!! Samen rijden we er heen en delen de

kosten voor benzine. 
Duur: Een middag vullend programma
Waar: Kamperveen
Wanneer:

Rubriek: Er op uit Prijs: 10

K57  Lees eens een gedicht! 1x aangeboden
8 pers. per keer

Samen een gedicht lezen.
Wat roept dit bij me op en waarom vind ik het mooi of niet mooi.
Opm.: We geven de cursus met z'n twee.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Nog niet bekend

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5

K58  Huishouden is een feest! 1x aangeboden
6 pers. per keer

Beter leren opruimen en tijd indelen. Hoe ging het vroeger en hoe gaat het nu.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Nog niet bekend

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00
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K59  Arvo Pärt 1x aangeboden
4 pers. per keer

Arvo Pärt ( 1935 ) geldt als een van de belangrijkste hedendaagse componisten
van dit moment. Ik neem u mee in een fijne selectie van zijn muziek. De kavel is
niet bedoelt om kennis te delen, maar om muziek te beluisteren.
Duur: 1,5 uur icl. koffie of thee
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdag 12 april 2019, start om 19:30 uur

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50

K60  Rondleiding bij de GiftCity 1x aangeboden
20 pers. per keer

Rondleiding en uitleg met koffie/ thee bij de Gift City in Zwolle op een
woensdagmorgen.
Na de rondleiding is er de mogelijkheid om rond te neuzen in de Twinkelwinkel
en eventueel, op eigen kosten, te lunchen in het City Café.
Het ligt aan de Rieteweg 12 en is makkelijk bereikbaar per fiets.
Opm.: U kunt na de rondleiding op uw gemak rondneuzen in de winkel en

iets kopen. Ook kunt u er heerlijk lunchen. De kosten van het
winkelen en van de eventuele lunch zijn niet inbegrepen.

Duur: 1,5 uur of langer door lunch
Waar: De GiftCity in Zwolle
Wanneer:

Rubriek: Diversen Prijs: 5

K61  Een "Breek de Week" Lunch 4x aangeboden
10 pers. per keer

Dinsdagochtend en/of donderdagochtend een gezellige lunch!!
Opm.: Vervoer waar nodig wordt geregeld.
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 30-10 en 1-11-2018 en 26-02 en 28-02-2019

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 5,00
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K62  Kerst Sing-Inn 1x aangeboden
15 pers. per keer

Samen in Kerstsferen!
Met een hapje en een drankje, kerstliederen zingen. Of speel mee op uw eigen
muziekinstrument!
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Dinsdagavond 18-12-2018

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 2,50

K63  Spirituals! 2x aangeboden
10 pers. per keer

Samen naar de betekenis zoeken van spirituals en vooral ook zingen en
musiceren!
Opm.: Eigen muziekinstrument meenemen mag zeker!
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Zaterdagavond 30-03 en 06-04-2019

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 2,50

K64  De sterrenhemel in de winter 1x aangeboden
15 pers. per keer

Altijd al meer willen weten over die mooie sterrenhemel? We zullen
kenmerkende wintersterrenbeelden bespreken en bekijken. Daarnaast zullen we
door een telescoop enkele prachtige hemelobjecten (afhankelijk van de avond:
Maan, planeten, nevels en sterrenstelsels) bewonderen.
Opm.: De activiteit wordt één keer aangeboden.  (We plannen vier avonden

en hopen dat het op een van die avonden helder weer is. Mocht dat
niet het geval zijn, dan is er op de laatste avond een interactieve
presentatie over ons universum.)

Duur: 2 uur (inclusief koffie/thee)
Waar: Op de dijk bij de centrale Harculo
Wanneer: In overleg, bij helder weer

Rubriek: Er op uit Prijs: 5
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