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Spelregels Dienstenveiling 2019

Bij aanvang:
1.	Bij binnenkomst krijgt u een machtigingsformulier met een biedingsnummer
2.	Biedt u voor iemand anders? U krijgt dan ook een machtigingsformulier voor
degene waar u voor biedt.  

Tijdens de veiling:
3.	Voor een vlot verloop vraagt de veilingmeester om eerst alleen het aantal
vingers op te steken, zo kan er ingeschat worden of, en met hoeveel er is
overgeboden.
4.	In geval van overbieden (te weinig plekken), dan gaat de prijs omhoog, zo
niet, blijft deze gelijk .  
5.	U biedt vervolgens op de kavel door uw biedersnummer omhoog te steken.
Geef daarbij aan hoeveel plaatsen u wenst.
6.	Uw gekochte kavel is zichtbaar op het scherm: controleer gelijk of uw
biedersnummer klopt met het kavelnummer en aantal biedingen/plekken.
7.	Op de achterkant van uw machtigingsformulier kunt u uw gekochte
kavelnummer(s) en de prijs noteren. 

Na afloop van de veiling:
8.	U kan bij de administratietafel laten controleren of uw gekochte kavels juist in
het systeem staan en evt. of de totaalprijs klopt.
9.	U vult uw IBAN-nummer in. Met uw handtekening geeft u toestemming dat het
totale bedrag rond nov/dec 2019 wordt geïncasseerd. 
10.	Per mail ontvangt u direct de gegevens van de aanbieder van de door u
gekochte kavel(s).
11.	De aanbieder van de kavel ontvangt uw gegevens. De aanbieder neemt tzt
contact met u op.
12.	Noteer de data van de kavels (als die al bekend zijn) alvast in uw agenda!
13.	Bij het uitvoeren een kavel kan een kleine onkostenvergoeding gevraagd
worden. Dit staat altijd vermeld in de toelichting van de kavel.
14.	Mocht een kavel niet doorgaan bv vanwege het weer en u wilt uw geld terug?
Mail dan naar admin@akdv.nl
15.	Als u een kavel  thuis niet kunt aanbieden, vraag dan bij de organisatie na
over mogelijkheden binnen SIO.



Dienstenveiling Adventskerk 2019

K1  3-gangen diner met gerookte vis 4x aangeboden
8 pers. per keer

Een diner met ter plekke vers gerookte vis.
Hou je niet van vis, met gerookt vlees is ook niets mis.
Elkaar ontmoeten in ongedwongen sfeer.
Genieten van het eten, een glas (wijn) en een goed gesprek.
Onze ervaring smaakt naar meer
Iedereen is welkom, de opbrengst voor het goede doel.
De groep bestaat uit maximaal acht
Dat geeft aan de tafel een goed gevoel.
De datum waarop je aan de Wijnmanlaan wordt verwacht
wordt in goed overleg bedacht
Opm.: Ter plekke vers gerookte vis vormt een belangrijk onderdeel van de

maaltijd. Dieetwensen vooraf aangegeven.
Duur: Zolang de maaltijd duurt.
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Voorjaar 2020 (in goed overleg)

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 20

K2  Top-2000 Spel 2x aangeboden
4 pers. per keer

Na twee gezellige avonden in 2017, kunt u ook nu weer aanmelden voor dit
gezellige avondvullende spel, waarbij we ook veel (pop)muziek beluisteren en
bekijken. We leren van elkaar!
Opm.: Koffie met wat lekkers staan klaar!
Duur: Avondvullend
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 5,00

- 3 -
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K3  1 op 1 droomanalyse 10x aangeboden
1 pers. per keer

Samen met de dromer onderzoeken we zijn/haar droom.  Niet ik, maar de
dromer zelf zoekt de betekenis ervan. Ik heb de vaardigheden om hem/haar
daarin te begeleiden.
Duur: Ongeveer een uur
Waar: Bij de dromer of bij mij
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 10

K4  Weekendje Amsterdam 1x aangeboden
1 pers. per keer

Vanaf vrijdag 15 november 2019 rond 17 uur (in overleg eerder) tot zondag 12
uur kunt u met 2 personen gebruik maken van een nette studentenkamer in een
appartement in A'dam op een paar minuten loopafstand vanaf het
Muiderpoortstation. Er staat 1 opgemaakt 1-persoons bed en er is één 1p-matras
beschikbaar. U kunt gebruik maken van keuken (kruiden, afwasmiddel e.d.
aanwezig) en douche (incl. washandje en handdoek). Zondag na 12 u. mag uw
bagage in het appartement blijven staan als u bijv. nog iets wilt doen in de stad.
Opm.: De reis naar Amsterdam, eten en drinken e.d. zijn voor eigen

rekening.
Duur: zie omschrijving
Waar: Amsterdam
Wanneer: vrijdag 15 t/m zondag 17 november 2019 12 uur.

Rubriek: Diversen Prijs: 70,00

K5  Vegetarische maaltijd met film 1x aangeboden
6 pers. per keer

Na een vegetarische maaltijd willen we de spannende en ontroerende film "The
Help", naar het boek "Een keukenmeidenroman" over het leven van
Afro-Amerikaanse vrouwen in dienst van blanke gezinnen, bekijken.
Duur: ongeveer 4 uur
Waar: Bij ons thuis
Wanneer: Vrijdagavond 25 oktober, vanaf 18 uur.

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00

- 4 -
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K6  Glas graveren 1x aangeboden
1 pers. per keer

Na enig oefenen kunt u een thee-, limonade- of wijnglas of een fles, vaas of een
spiegel, of..of versieren met graveerwerk. U kunt een zelfgemaakt ontwerp of
voorbeeld meebrengen of een afbeelding ter plekke kiezen of maken. 
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij mij thuis
Wanneer: in overleg

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

K7  Vegetarisch 4-gangendiner 1x aangeboden
6 pers. per keer

Gezellig samen genieten van een vegetarisch vier-gangendiner.
Duur: We zien wel
Waar: Bij mij
Wanneer: Vrijdag 24 april, 19 uur

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 10,00

K8  Samen eten en kletsen 3x aangeboden
12 pers. per keer

Een soepje, ovenschotel, toetje samen nuttigen in goed gezelschap. Wat wil je
nog meer?
Duur: 2 tot 3 uur??
Waar: Bij ons thuis
Wanneer: Nader te bepalen

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K9  Indonesische spaghetti. 7x aangeboden
12 pers. per keer

Een recept uit het kookboek "Jonnie en Thérèse thuis". 
Laat je verrassen met een niet-alledaagse maaltijd en kom genieten van eten en
drinken met elkaar.
Duur: 18.00 -20.00 excl natafelen
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdag- of zaterdagavond in okt/nov '19 - febr/mrt '20

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

- 5 -
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K10  De puntjes op de i 1x aangeboden
1 pers. per keer

Reparatie van:
-slecht sluitende deuren en/of ramen
-hang en sluitwerk
-elektrische snoeren, schakelaars
Opm.: -max 1 klus per week

-materiaalkosten rekening koper
-geen tuinonderhoud
-geen schilder /behangwerk

Duur: Min 1 uur, max 5 uur
Waar: Bij opdrachtgever thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 5

K11  Mozaïek workshop 1x aangeboden
5 pers. per keer

Tijdens deze ochtend krijgt u kort uitleg over de techniek en gaat u zelf een
meegenomen voorwerp mozaieken. Hierbij kunt u denken aan een bloempot,
dienblad, spiegel oid. Voor koffie en thee met cake wordt gezorgd. Kosten
materiaal voor tegeltjes, lijm en tegelvoegsel worden apart afgerekend. 
Duur: 9.30u tot 12.30u 
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Zaterdag 26 -10 -2019

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K12  Happen en trappen 1x aangeboden
18 pers. per keer

Je fietst in een groepje van max. 6 personen door Zwolle-Zuid en doet drie
adressen aan. Op elk adres krijg je één gang van een drie-gangen maaltijd
aangeboden. Zo fiets je een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht bij elkaar.
In totaal kunnen maximaal 18 personen meedoen.
Duur: Start 17.30 uur
Waar: Startlocatie in Zwolle-Zuid wordt doorgegeven na opgave.
Wanneer: 18 april 2020

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 10

- 6 -
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K13  Kerststuk maken 2x aangeboden
8 pers. per keer

We gaan een mooi kerststuk maken in de Adventstijd. Snoeischaar meenemen .
Natuurlijk is er koffie met wat lekkers en een drankje. Verbaas uzelf!

Opm.: Foto is maar een voorbeeld. Kunt naar eigen inzicht iets maken.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 18 december van 10-12 of van 19-21 uur

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15

K14  Verrassing 1x aangeboden
3 pers. per keer

Deze kavel wordt tijdens de dienstenveiling op 5 oktober  aangeboden.
Duur: 5 minuten
Waar: SIO
Wanneer: 5 oktober

Rubriek: Diversen Prijs: 17,50

K15  Boeket plukken 3x aangeboden
4 pers. per keer

We maken eerst een rondwandeling door de tuin en daarna mag u een mooi
boeket plukken.
Duur: 1,5 uur
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Augustus 2020

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00

- 7 -
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K16  Lekkere "monchoutaart-de-luxe" 3x aangeboden
1 pers. per keer

Ik maak een luxe monchoutaart  en bezorg hem bij u thuis (binnen Zwolle), op
een door u gewenste dag. De taart is voor minimaal 12 personen.
Opm.: Bijkomende kosten (ingrediënten) ?8,00 
Duur: nvt
Waar: nvt
Wanneer: Door koper aan te geven datum

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 6,00

K17  Schilderen als Van Gogh 2x aangeboden
6 pers. per keer

Dit keer treden we in de voetsporen van Vincent van Gogh. Na een korte uitleg
ga je zelf aan de slag.
Opm.: Extra materiaalkosten zijn ? 7,50 
Duur: 2,5 uur
Waar: Nader te bepalen
Wanneer: vr.17 of za. 18 januari 2020. 

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10,0

K18  Stamppotten eten! 2x aangeboden
6 pers. per keer

Er worden drie stamppotten geserveerd, waarvan één (eventueel) vegetarisch. 
Duur: Vanaf 18:00 uur ..... tot we uit gegeten zijn. 
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdagen 18 januari en 1 februari 2020

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7

- 8 -
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K19  Fietstocht langs de IJssel 1x aangeboden
20 pers. per keer

We fietsen over de dijk van de "groene rivier" Veessen-Wapenveld naar
Vorchten. Dit is een moderne oplossing om hoogwater te bestrijden. 
We steken de IJssel over met het Wijhese Veer. Daarna gaan we over de dijk op
de rechter IJsseloever weer terug naar Zwolle. 
Een tocht door het Voerman-landschap.
Opm.: Onderweg wordt "aangelegd" voor koffie en/of thee enz (voor eigen

rekening). Wijhese Veer kost ? 1,- per persoon.
Bij slecht weer kan de tocht één week uitgesteld worden.   

Duur: 36-40 km
Waar: Start vanaf SIO
Wanneer: 14 maart 2020 10:00 uur

Rubriek: Er op uit Prijs: 7

K20  Flitscursus pottenbakken 1x aangeboden
4 pers. per keer

Op kunstenaarsvereniging Palet te Zwolle krijgt u in het atelier voor ruimtelijk
werk op elektrische draaischijven de kans een eigen potje te draaien. ( Leeftijd:
vanaf 12 jaar.)
Opm.: Na het draaien worden de potjes gedroogd, gebakken en geglazuurd

en kunnen na drie weken opgehaald worden.
Duur: 2 uur
Waar: Kunstenaarsvereniging Palet Zwolle. Bagijneweide 15  8021TA 
Wanneer: In overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 20,00

- 9 -
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K21  Spreken voor groepen 1x aangeboden
5 pers. per keer

Spreken voor een groep kan best beangstigend zijn. Sommige mensen zijn er
van nature goed in, anderen niet... Mocht jij tot die laatste categorie behoren en
wel (regelmatig) moeten spreken voor een groep, dan is deze workshop net iets
voor jou! Algemene tips om je presentatie te verbeteren zullen worden toegelicht
en je krijgt de gelegenheid om alvast met deze tips te oefenen.

Opm.: Het meebrengen van een eigen tekst / eigen materiaal is handig,
maar niet noodzakelijk.

Duur: 1,5 uur
Waar: Zwolle Zuid (nader af te spreken plek)
Wanneer: Maandag 25 november, 19.30 uur

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

K22  Samen erwtensoep eten 6x aangeboden
8 pers. per keer

Eén of meer kopjes erwtensoep eten aangevuld met roggebrood e.d. Afsluiten
met toetje, koffie of thee 
Duur: ca. 2 uur 
Waar: Bij aanbieder thuis 
Wanneer: Herfst/winter

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 4,00

K23  Risken en Kolonisten Catan 2x aangeboden
6 pers. per keer

Het spel Risk en Kolonisten spelen. 
Opm.: Op één avond: ene groep speelt risk, andere Kolonisten. Drankje,

hapje inclusief 
Duur: 2 - 3 uur 
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Tussen november en april 

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00
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K24  Rondleiding & Voorlichting ROVA 1x aangeboden
30 pers. per keer

Rondleiding & voorlichting incl. koffie en thee bij de ROVA in Zwolle.
Opm.: Minimaal 10 personen;

Vanaf 8 jaar; 
Dichte schoenen vereist;
Veiligheidshesje wordt verstrekt;
S.v.p. eigen vervoer regelen naar de Steinfurtstraat 2, 8028 PP in
Zwolle.

Duur: 2 uur
Waar: Zwolle; Hoofdgebouw ROVA Steinfurtstraat 2 8028 PP Zwolle
Wanneer: Op een vrijdagochtend in overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 5,00

K25  Rondleiding Sassenpoort 10 personen 1x aangeboden
10 pers. per keer

Een gezellige rondleiding door de Sassenpoort voor 10 personen.
Opm.: Wij verzamelen bij de Sassenpoort en worden door een gids

verwelkomt.
Duur: 40 minuten
Waar: Zwolle Sassenpoort
Wanneer: Op een vrijdag om 14:30 uur

Rubriek: Er op uit Prijs: 3,00

K26  High Tea 1x aangeboden
6 pers. per keer

Een high tea op zondagmiddag 27 oktober 2019 van 16:00 uur tot 18:00 uur bij
ons thuis.
Opm.: Ons huis is rolstoel toegankelijk.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 27 okotber 2019

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 6
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Dienstenveiling Adventskerk 2019

K27  Pannenkoeken 1x aangeboden
4 pers. per keer

Pannenkoeken eten met jong gezin (2 kinderen van 1 & 4 jaar).
Opm.: Bij voorkeur heb jij / hebben jullie ook jonge kinderen.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 10

K28  Groene Cadeautjes 2x aangeboden
12 pers. per keer

Beleef  al wandelend je eigen stad en ontdek de groene cadeautjes in één van
de oudste wijken van de stad. 
Hoor het verhaal achter fraaie monumentale bomen, parken en tuinen. Laat u
verrassen!
De route is ongeveer 5 km. lang, rolstoelvriendelijk en geschikt voor jong en oud.
Opm.: De wandeling is opgemaakt in de vorm van een doosje. In het doosje

zitten een routekaart en 25 cadeaukaarten. De routekaart gebruikt u
om van punt naar punt te lopen. Bij elke stoppunt pakt u de
bijbehorende cadeaukaart uit het doosje. Hierop staat steeds een
duidelijke foto die u helpt ontdekken om welk cadeautje het precies
gaat. Op de achterkant van elke kaart staan steeds een aantal leuke
weetjes, vragen en opdrachten. Door de unieke vormgeving van
deze wandeling is het een leuk en origineel cadeautje. Leuk voor
uzelf, maar zeker ook om weg te geven bij bijvoorbeeld een
verjaardag.

Duur: 5 km - 2 uur
Waar: Zwolle - Grote Kerkplein 15
Wanneer: Op een vrijdag najaar / voorjaar in overleg

Rubriek: Er op uit Prijs: 10

- 12 -
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K29  Erwtensoep met voor- en nagerecht 2x aangeboden
4 pers. per keer

Gezellig samen erwtensoep eten. Met natuurlijk een voorgerecht en een
nagerecht. 

 
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieders thuis
Wanneer: 10 januari en 7 februari

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7.50

K30  Huishouden is een feest! 1x aangeboden
6 pers. per keer

Een opgeruimd huis geeft rust in je hoofd!

In deze workshop leer je hoe je handig kan opruimen en beter je tijd in te delen
timemanagement genoemd. Daarnaast word je flink aan het werk gezet, maar
het is ook zeker erg gezellig.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 05,00

K31  Voedselbank 1x aangeboden
15 pers. per keer

Hebt u altijd al eens een kijkje willen nemen bij de Voedselbank en hoe daar
gewerkt wordt? Dat kan op donderdag 5 maart van 19.00 tot 21.00 uur
Opm.: Voorlichting en rondleiding op Voedselbank zelf.

Warm aankleden!!
Duur: 2 uur
Waar: Voedselbank Georg Stephensonstraat 30 Marslanden 
Wanneer: Donderdag 5 maart 2020

Rubriek: Diversen Prijs: 5
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K32  Zeilen met valken 1x aangeboden
10 pers. per keer

Met lekker zeilweer (net als in juli '16, mei '17, en sept '18) huren we 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: De Friese meren
Wanneer: richting mei 2020..? 

Rubriek: Er op uit Prijs: 20

K33  Rondleiding Peperbus in kerstsfeer 1x aangeboden
20 pers. per keer

Wij verzamelen op 27 december 2019 om 11:00 uur bij de Peperbus en krijgen
dan een rondleiding van onze enthousiaste gids Paulus.
Opm.: Als onderwerp van de rondleiding is het voorstel "Verschil in viering

tussen RK en Protestants en wat ons bindt". Eventueel kunnen ook
onderwerpen en vragen vooraf worden ingediend bij de gids /
organisatie.

Duur: 1 uur
Waar: Peperbus Ossenmarkt 8011 MS Zwolle
Wanneer: 27-12-2019

Rubriek: Er op uit Prijs: 5
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K34  Gitaren, liedjes en gedichten 1x aangeboden
50 pers. per keer

Op een voorjaarsavond in 2020, in zaal 2 in SIO, een paar gitaren, liedjes en
gedichten over het leven, geloof en meer. Net zoals vorig jaar, samen met een
stel vrienden, brengen we oude en nieuwe liedjes uit eigen repertoire en dat van
anderen.
Duur: 2 uur
Waar: SIO, zaal 2
Wanneer: Zaterdag 4 april 2010 19:15-21:30

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50

K35  Wereldwinkel 1x aangeboden
18 pers. per keer

Kijkje achter de schermen van de Wereldwinkel.
Altijd al willen weten hoe "eerlijke handel" bedreven wordt?
Waar de koffie vandaan komt?
Hoe al dat mooie handwerk, mozaiek, textiel enz. gemaakt wordt?
Hoe mensen een eerlijke prijs krijgen voor hun producten?
Vrijwilligers van de Wereldwinkel willen er graag over vertellen.
U wordt getrakteerd op "eerlijke" koffie/thee met iets lekkers.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om een poosje te winkelen.
Duur: 1,5 á 2 uur
Waar: De Wereldwinkel
Wanneer: Woensdagavond 13 november

Rubriek: Er op uit Prijs: 5
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K36  Haal meer uit je tuin!! 1x aangeboden
10 pers. per keer

Een leerzame morgen voor u en voor uw tuin.
Wat wordt er behandeld:
*hoe kan ik mijn tuin gemakkelijk mooi houden
*omgaan met gereedschappen
*snoeien, scheuren, planten en verplanten
*theorie en praktijk
U zou deze kavel ook cadeau kunnen doen aan een kennis of familielid
Duur: 3 uur
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Zaterdag 29 februari van 9.00 - 12.00 uur

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 12,50

K37  Witlof in varianten 1x aangeboden
8 pers. per keer

Maaltijd met verschillende gerechten waarin witlof is verwerkt 
Opm.: Met dieet kan rekening worden gehouden. 
Duur: 2 - 3 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Herfst/winter

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 5,00

K38  Erasmus in gesprek met Luther 1x aangeboden
15 pers. per keer

Hoe karakters, omgeving en achtergrond een rol kunnen spelen in de vraag om
wel of niet in de kerk te blijven. Een gesprek tussen twee hoofdrolspelers.
Opm.: Mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek tussen Erasmus en

Luther
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis 
Wanneer: Najaar 2019

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5,00
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K39  In de Geest en/of in de war 2x aangeboden
15 pers. per keer

Een avond over inspiratie, begeesterd en charismatisch en/of in de war en
psychotisch. Een avond tussen geloof en gekte
Opm.: Over de dunne scheidslijn tussen geloof, bevlogen en verward.
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Najaar 2019 en voorjaar 2020

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

K40  Avond met meditatieve muziek 1x aangeboden
3 pers. per keer

Een nader te bepalen keuze van meditatieve muziek beluisteren,  waarbij de
muziek de boventoon voert met koffie of thee daarbij.
Duur: 2 uur
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdag 6 maart 2020 om 20:00 uur

Rubriek: Diversen Prijs: 7,50

K41  Rondleiding Kaasboerderij De Huppe 1x aangeboden
20 pers. per keer

Boer Alfons verwelkomt ons op zijn boerderij en laat ons de kneepjes van zijn
vak zien. Verder is er ruimschoots gelegenheid tot vragen.
Opm.: Wij verzamelen om 11:00 uur bij de kaasboerderij de Huppe.
Duur: 1,5 uur tot 2 uur
Waar: Kleine Veerweg 9 
Wanneer: 18-01-2020 om 11:00 uur

Rubriek: Er op uit Prijs: 2,50
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K42  Cake bakken voor dummies 3x aangeboden
7 pers. per keer

Onder de professionele leiding van onze eigen huisbakker Ton Kamphuis krijgen
we alles te horen over hoe we de ideale cake kunnen bakken.
Bak ze bruin met een cake met perzik, appel of weetikwatalnietmeer!
Welke ingrediënten gebruik je? (nee, geen ordinaire cakemix..). Hoe gebruik je
de oven?
Voorafgaand aan Sinterklaas en/of de Kerstdagen laat Ton aan max. 7
koekebakkers per keer zien hoe je de mooiste cake bakt in de keuken van de
fam. Dijkstra.
Duur: 2 uur
Waar: Keuken van de fam. Dijkstra
Wanneer: Voor Sinterklaas / Kerstdagen / ?

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 7,50

K43  Iedereen kan de blues spelen! 1x aangeboden
6 pers. per keer

Twee jaar geleden hebben we hem ook aan geboden: "Playing the blues!". Lijkt
het jou leuk om op een winteravond de blues te (leren) spelen op oude,
authentieke gitaren van legendarische gitaristen zoals Rory Gallagher? Vincent
neemt meerdere gitaren met hun verhaal mee en Chris leert je de
basis-beginselen van de blues: een paar akkoorden, een basloopje of een
eenvoudige solo. Of je nou al een beetje gitaar speelt of er nog nooit een hebt
aangeraakt, ben je tussen de 10 en 100 jaar oud, als jij een beetje van de blues
houdt, moet jij je hier natuurlijk (opnieuw) voor inschrijven ..!
Duur: 2 uur
Waar: Op zolder bij Chris
Wanneer: Een november- of december-avond

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 12
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K44  Oriëntatie op trip naar Rome 1x aangeboden
20 pers. per keer

In de bar van SIO bespreken we de mogelijkheden voor een meerdaagse trip (4
? 6 dagen) naar Rome. Reisperiode afhankelijk van beschikbaarheid vluchten,
hotel en prijs, buiten de schoolvakanties in 2020. Bij minimaal 15  - 20
belangstellenden wordt er een offerte opgevraagd voor een georganiseerde trip
met Nederlands sprekende gids. 
Opm.: Vrijdagavond 8 november 2019 om 20.30
Duur: 1,5 uur
Waar: Aan de bar in SIO
Wanneer: 8 november 2019 om 20.30 uur

Rubriek: Er op uit Prijs: 4,00

K45  Filmavond Anselm Grün 1x aangeboden
30 pers. per keer

Anselm Grün (1945) is een Duitse monnik die veel mensen weet te inspireren
met zijn spirituele boeken. Ds. Hans Tissink laat diverse  filmfragmenten over
Grün zien. Daarna is er gelegenheid tot gesprek.
Duur: 2 uur
Waar: Zaal 9 in SIO
Wanneer: Vrijdag 13 maart vanaf 19.45 uur

Rubriek: Foto en film Prijs: 10
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K46  Kerst in de Provence 1x aangeboden
30 pers. per keer

Wij willen graag onze passies met u delen. Vanaf 1984 verzamelen we
kerststallen, waarbij de Provençaalse een bijzondere plaats inneemt. Wij willen u
meenemen naar de Provence en u vertellen over de kerstperiode daar, van
Sint-Barbara tot Maria Lichtmis, over de Santons, de Provençaalse kerstbeeldjes
en de makers ervan. Tijdens de presentatie zingen we Franse kerstliedjes en
lezen we een Provençaals Kerstverhaal. Wij hopen dat u deze avond in een
mooie Provençaalse kerstsfeer komt!
Opm.: Inclusief koffie en kerstkrans.

Minimum aantal personen is 12.
Duur: 2 uur
Waar: SIO
Wanneer: do. 12 of do. 19 december 2019

Rubriek: Diversen Prijs: 4

K47  Dixit-spel 1x aangeboden
6 pers. per keer

We beginnen met koffie en appeltaart en daarna gaan we het dixit-spel spelen.
Er wordt een beroep gedaan op uw verbeelding en fantasie. U heeft een aantal
kaarten waarvan u er één omschrijft. De tegenspelers proberen daarop die kaart
te raden. Verras uzelf.
Opm.: Met 2 personen kan het al doorgaan. Max. is 6 personen.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Dinsdagavond 5 november; 19.30 uur

Rubriek: Diversen Prijs: 5
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K48  Gezellige en leerzame Excel-cursus 1x aangeboden
5 pers. per keer

Wilt u een adressenbestand maken, leren rekenen met Excel of iets anders?
Wordt wegwijs gemaakt door 2 zeer ervaren Excellers. In groepsverband, max. 5
deelnemers. Eigen laptop meebrengen. Excel 2010 of nieuwer. Vraag eens rond
naar de ervaringen van eerdere deelnemers! 
Opm.: Eigen laptop meebrengen. Excel 2010 of nieuwer. 
Duur: 4 avonden à 2 uur
Waar: Nog te bepalen
Wanneer: 1e kwartaal 2020, data in overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 40

K49  Leuke PowerPoint-cursus 1x aangeboden
5 pers. per keer

Uw persoonlijke wensen worden door 2 ervaren trainers ingevuld. Zo leert u om
uw presentaties er goed uit te laten zien. En om ze in een handomdraai een
nieuwe look te geven.
Opm.: Eigen laptop meenemen met PowerPoint 2010 of nieuwer
Duur: 4 avonden à 2 uur
Waar: Nog te bepalen
Wanneer: Laatste kwartaal 2019 in overleg met deelnemers

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 40

K50  Natuurommetje Duursche Waarden 1x aangeboden
8 pers. per keer

5 km lange wandeling door de Duursche Waarden bij Fortmond.
Met geringe moeilijkheidsgraad.
Verzamelen bij mij thuis onder het genot van een kopje koffie of thee.
Daarna vertrek met de auto naar de locatie.
Duur: 3 uur
Waar: Duursche Waarden bij Fortmond
Wanneer: Voorjaar 2020

Rubriek: Er op uit Prijs: 5
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K51  Fietsen+wandeling Den Alerdinck 1x aangeboden
10 pers. per keer

We drinken bij mij thuis eerst koffie of thee en vertrekken dan op de fiets naar
Den Alerdinck. Daar maken we een wandeling door het bos. Tenslotte drinken
we weer een kopje thee of koffie bij mij thuis.
Duur: 3 uur
Waar: Laag-Zuthem
Wanneer: Zomer 2020

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K52  Rondleiding Stadion PEC Zwolle 1x aangeboden
15 pers. per keer

Wij gaan met 15 personen het MAC3 Park Stadion van PEC Zwolle (de trots van
de Blauwvingers) verkennen en krijgen een leuke rondleiding.
Opm.: Het is niet toegestaan om in fankleding van de Eagles te komen!
Duur: 1 - 1,5 uur
Waar: Stadionplein 1, 8025 CP Zwolle
Wanneer: N.n.t.b.

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K53  Teken je geboortedatum 1x aangeboden
8 pers. per keer

M.b.v. liniaal en potlood krijgt u instructie over het ontwerpen van een
persoonlijk, geometrisch kunstwerk gebaseerd op uw geboortedatum. U hoeft
hiervoor niet te kunnen rekenen of tekenen om toch met kleurpotloden en cijfers
aan de slag te kunnen gaan.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Donderdagavond 14 november 2019

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 4
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K54  Schaken 4x aangeboden
1 pers. per keer

Bij mij thuis schaken op recreatief niveau onder het genot van een drankje.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 5

K55  Workshop Bijbels Culinair Koken 1x aangeboden
20 pers. per keer

Samen met ds. Han Wilmink en Jan Broekhuijsen in een kookstudio een maaltijd
Bijbels culinair samen bereiden en nuttigen.
Duur: 3 uur
Waar: Kruiskerk Wezep
Wanneer: 21 februari 2020

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 30,00

K56  Eten + film, 'American Factory' 1x aangeboden
6 pers. per keer

Eerst een eenvoudige maar heerlijke maaltijd in het ene huis en daarna vlakbij in
een ander huis kijken naar de film 'American Factory', een van de films die is
aangekocht door de Obama's. Uiteraard ook 'nazit'. 
Opm.: Het gaat dus om eten en film kijken.
Duur: Een hele avond
Waar: Twee adressen in de 'velden' van Schellerlanden
Wanneer: Op nader te bepalen datum, ergens in de winter

Rubriek: Foto en film Prijs: 8,00

K57  Mozaïek maken voor kinderen. 1x aangeboden
8 pers. per keer

We maken een leuk mozaïek waarbij je zelf bepaalt wat je er van maakt. 
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis. 
Wanneer: 11 januari 2020 van 15.00-17.00u

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 3,00
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K58  Een "Breek de Week" Lunch 4x aangeboden
6 pers. per keer

Gezellig samen lunchen om de "week te breken"!
Opm.: Zo nodig kun je worden opgehaald!
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 5 en 7 nov 2019; 4 en 6 febr 2020

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 5,00

K59  Kerst Sing-Inn 1x aangeboden
10 pers. per keer

Samen bekende en onbekende Kerstliederen zingen. Vooraf en na afloop is er
kruidkoek met koffie, thee, chocolademelk!
Opm.: Meenemen eigen instrument mag altijd!
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdag 13 december vanaf 19:30 uur

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 2,50

K60  Wil je zingen? Zing dan mee! 1x aangeboden
10 pers. per keer

Solo, duo of met nog meer mensen / stemmen mooie songs zingen. 
Opm.: Jouw favo zelf zingen! Eigen instrument meenemen mag zeker!
Duur: 120 minuten
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Vrijdagavond 1 november vanaf 19:30 uur

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 3,00

K61  Klusje in en om het huis 1x aangeboden
1 pers. per keer

Hulp nodig bij een klusje in en om het huis van max 2 uur?
Kosten Koffie en 10 euro
Duur: 2 uur
Waar: Bij koper thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 10,00
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K62  In elkaar zetten van een IKEA kast 1x aangeboden
1 pers. per keer

In elkaar zetten van een IKEA kast Max.2 uur.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de koper thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 10,00

K63  Kersthangers maken van wolvilt 1x aangeboden
5 pers. per keer

Kersthangers maken voor in de kerstboom of aan de muur. Alle materialen zijn
aanwezig (wolvilt in diverse kleuren, garen, belletjes, lintjes, kralen, enz.) Ook
voor beginners geschikt. 
Uiteraard inclusief hapje, drankje.
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 18 en 22 november

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10

K64  Pizzaatjes maken en eten 1x aangeboden
8 pers. per keer

Kinderactiviteit waarbij we samen pizzaatjes maken en eten. Als we tijd over
hebben doen we wat spelletjes en als besluit eten we een "verrassend" toetje.
Opm.: -vanaf 4 jaar

-vind je het spannend zonder ouder? Dan mag die blijven koffie
drinken.

Duur: 2 1/2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: Zaterdag 2 november van 16.00u tot 18.30u

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 3,00
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K65  Fotoshoot 1x aangeboden
1 pers. per keer

Leuke fotoshoot van jezelf, je gezin of bijvoorbeeld de kinderen. Maximaal 4
personen.
De locatie is in overleg, en buiten is natuurlijk altijd mooi! U krijgt tussen de 10 à
15 foto's digitaal aangeleverd.
Opm.: Meer informatie is te vinden op de website: 2pictureyou.nl.

In overleg is veel mogelijk.
Duur: ca. 1 uur
Waar: Nog te bepalen
Wanneer: In overleg

Rubriek: Foto en film Prijs: 50

K66  KuBB tournooi 2x aangeboden
50 pers. per keer

Vorige editie was een groot succes! Wie doet er mee met dit leuke spel waarbij u
de blokken van de tegenstander om probeert te gooien? We maken er een
gezellige middag van. 
Opm.: -
Duur: 2,5 uur 
Waar: Schellerpark
Wanneer: Een zondagmiddag

Rubriek: Er op uit Prijs: 2,00
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K67  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
Waar: Op de dijk bij de centrale Harculo
Wanneer: In overleg, bij helder weer 

Rubriek: Diversen Prijs: 5
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