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1 
Debatavond over .....  
Max 8 personen, inclusief consumpties 

afslag € 15 pp      Een gezellige avond met pittige discussies over actuele thema's, 
deelnemers mogen deze zelf inbrengen. 

Leen Verweij 

2 
Meergangendiner plus goede wijn  
Max 6 personen 

vast bedrag € 15 pp Wij koken en eten mee. Gezellig avondje waarin we ook gemeenteleden 
beter kunnen leren kennen.  

Sander en Hanneke 
van Bellen 

3 Mannenavond met BBQ, goede wijn en goed gesprek vast bedrag € 10 pp Minimaal 4 personen. Sander van Bellen 

4 
Twee (!) hoveniers voor een dag (halve dag = halve prijs) opbod € 300 Denk aan snoeien, tuinonderhoud. 

(bij veel animo mag de dienst twee keer geveild) 
Herman van Brenk 

5 
Zelfgemaakte tomatensoep max 5 liter opbod € 10 Het is mijn specialiteit… Speciale wensen? Glutenvrij, wel of geen 

soepballen; geen probleem. 
Hans van Dam 

6 

Klusje in of rond huis – max 2 uur opbod € 10 Heeft u een handige Harry (of Hans) nodig? Iets repareren, gazon 
maaien, deur verven, computerplobleempje enz. Ik kan een boel (en 
anders geef ik het ruiterlijk toe ;-)). Ik heb zelf gereedschap, maar evt 
noodzakelijke werkmaterialen voor kosten van opdrachtgever. 

Hans van Dam 

7 
Onbeperkt pannenkoeken eten (samen met ons gezin) opbod € 20 Maximaal 6 personen. André en Jacomijn 

van Giffen 

8 Volledig verzorgde BBQ etentje op de Noorderkroon afslag € 20 pp Maximaal 6 personen. Haralt Tromp 

9 
Beleef – Geniet – Bewonder 
Max 8 personen 

afslag € 10 pp Avond wordt in ons huis georganiseerd. Ieder persoon laat de anderen 
een prachtig muzieknummer horen en vertelt hier een eigen verhaal bij. 
Wij zorgen voor een goede geluidsinstallatie, sfeer, hapjes, wijn, enz.  

Jan-Jaap en 
Jannette Vermeer 

10 
Beschikbaar stellen van de VW T2 bus van BROCS. Maak bijv 
een rondrit of laat u en/of uw gast(en) op plaats van 
bestemming brengen 

opbod € 30 Meerdere veilingen mogelijk. Data/tijdstip in overleg. De bus heeft 
plaats voor 8 personen incl. chauffeur. 

Diane van de Pol 

11 
Fietsrondleiding over WOII in Veenendaal door Constant Vd 
Heuvel 

afslag € 10 pp In overleg met Constant te bepalen. Max 10 deelnemers. Constant van den 
Heuvel 

12 
Workshop vlaggenlijn haken (leer de basis van haken of 
haak gewoon lekker mee voor de gezelligheied) 

afslag € 5 pp Plek voor 8 personen. Incl. lekkers! Annemarie 
Overeem 

13 

Voor families, kringen of collega-uitjes: battlefield-
wandeling in en rondom Oosterbeek. Met informatie over 
wel en wee van militairen en burgers tijdens Slag om 
Arnhem 1944. 

opbod € 50  Duur en lengte bespreekbaar. Datum in overleg. Gerard van der Vliet 

14 
Cursus creatieve fotografie (incl. iets lekkers) afslag € 15 pp Leuke en verfrissende fotografiecursus. Allemaal eigen camera 

meenemen. Het is echt een leuke cursus voor de beginner. Dure 
apparatuur niet vereist. Maximaal 15 personen. 

Jan-Jaap Vermeer 

15 
Één uur schminken op bijv. een kinderfeestje opbod € 20  Jenneke van 

Ramshorst 

16 Kwarktaart opbod € 10  Harriët Nijland 

17 

Wandeling naar keuze in Amsterdam: Jordaan 
(Hofjeswandeling), Wallen (thema: mensenhandel en 
prostitutie), Joods Amsterdam (met bezoek aan Hollandse 
Schouwburg), grachtenwandeling (ontstaan grachtengordel) 

opbod € 50 Mijn aanbod geldt vanaf december 2018. Ik ben de gids. 
Gemeenteleden zorgen zelf voor groepssamenstelling van maximaal 15 
personen. Datum in overleg. 

Ellie Pater 
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18 Mosselmaaltijd voor 2 personen opbod € 25  Gerard en Marianne 
Prins 

19 Twee bloemstukken opbod € 10 p.st.  Gerard en Marianne 
Prins 

20 Tien geschilderde kaarten met enveloppe voor € 15 vast bedrag € 15 Mag drie keer worden aangeboden. Gerard en Marianne 
Prins 

21 Een heerlijke Monchoutaart opbod € 12,50  Anne van Bellen 

22 Gebruik maken vd Engelenburgschool voor kinderfeest op 
zaterdag (speellokaal + handvaardigheidsruimte) 

opbod € 30  Bas van Ramshorst 

23 Dagdeel bouwkundige werkzaamheden opbod € 50 dagdl 
/ € 95 dag 

Afnemer verzorgt lunch (= ontmoeting). Vanaf juli.  
Kan samen met Gert van Essen, dan dubbel tarief.  

Wim van Vreeswijk 

24 Vrouwenavond vast bedrag € 7,50 pp Gezellige en laagdrempelige vrouwenavond, waarin we graag horen aan 
welke Bijbelse vrouw jij een voorbeeld neemt. Wat leert deze vrouw je? 
Onder genot van lekkere wijn of fris met een zoete en hartige lekkernij 
hopen we elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. 

Annemarie en 
Maaike 

25 GPS-tocht (met spelelement) door natuurgebied, met 
verzorgde lunch 

afslag € 15 pp Bij GPS-tocht met spelelement is een groep van min 4 personen het 
leukste. Ook mogelijk met meerdere groepen te gaan. Mogelijk om te 
kiezen welke GPS activiteit. Op www.unlockadventures.nl staan 
verschillende mogelijkheden (alleen escape room nog onder 
constructie) 

Elise en Gerco van 
Straten 

26 Workshop “verdieping in je (partner)relatie” afslag € 15 pk Pk = per koppel. Een soort mini Marriage Course op één avond, bedoeld 
voor stellen die op een gezellige en inspirerende manier samen willen 
kijken naar hun relatie. Hoe meer deelnemers, hoe beter. (minimaal 5 
stellen) 

Petra van 
Bodegraven 

27 Schoonmaken dakgoten vast bedrag € 25 0 – 10 meter = € 25 / 10 – 20 meter = € 45 / meer dan 20 meter = € 60 Leen Verweij 

28 Vakantieservice opbod € 25 pw Pw = per week. Vakantieservice: planten, post en tuin nalopen terwijl u 
op vakantie bent. Wordt 3x geveild. 

Leen Verweij 

29 Schaakactiviteit vast bedrag  € 5 pp Er kan gedacht worden aan training of een gezellige (tuin)schaakavond. Jan van Bodegraven 

30 Quilts afslag € 100 Quilts worden meegenomen en getoond. Dinie en Jaap van 
de Pol 

31 Gezellige borrelavond voor 6 volwassenen bij ons thuis afslag  Het liefst op een vrijdagavond. (er is een kat – dit i.v.m. evt allergie) Jacob en Gerda 
Smit 

32 Bezoek Sint en Pieten op 5 december van 18:00 uur tot 
18:30 uur 

opbod € 25  Nicoline 
Schoenman 

33 High tea 4 tot 6 personen afslag € 10 pp  Hermien Nap / 
Wouke Drost 

34 Zorgeloos en gezellig dagje uit (bijv museum, stad naar 
keuze met OV) 

opbod € 15 Voor 1 persoon, inclusief vervoer + toegang museum of koffie met 
gebak en/of lunch. Een en ander in overleg. 

Alice Rodenburg 

      
      

http://www.unlockadventures.nl/
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35 Glutenvrije cake/kruidcake/kwarktaart opbod € 10  Roelien Verbeeke 

36 Glutenvrije cake/kruidcake/kwarktaart opbod € 10  Roelien Verbeeke 

37 Glutenvrije cake/kruidcake/kwarktaart opbod € 10  Roelien Verbeeke 

38 Zelfgemaakte appeltaart opbod € 10  Gusta van Giffen 

39 Heerlijke taart: chocoladetaart of worteltjestaart opbod € 10  Gea Versteeg 

40 Mochou- of advocaattaart opbod € 5 Mag vier keer worden aangeboden (maanden juli / aug / okt) Marline van 
Surksum 

41 Een gedicht schrijven voor iemand of ter gelegenheid van 
iets 

vast bedrag  € 10 In een gedicht kun je soms verwoorden wat je op een andere manier 
niet kunt. N.a.v. uw verhaal maak ik een passend gedicht. 

Marij van den 
Heuvel 

42 Een dagdeel tuinieren vast bedrag € 40 Algeheel onderhoud (veel ervaring) Chris van den 
Heuvel 

43 Internationale maaltijd voor 5 personen afslag € 20 pp Vanaf najaar 2018 Tim en Elsbet 
Verduijn 

44 Uitzoeken familiestamboom opbod € 25 Noodzakelijk is een beginpunt (bijv huwelijksdatum grootouders ca 1925 
of eerder). Stamboom tot 1800 is vrijwel zeker te halen. Waarschijnlijk 
ook 1700 haalbaar. 

Mark van Hal 

45 Een paar handgebreide geitenwollen sokken vast bedrag € 10  Willy van der Vliet 

46 Een ritje meerijden in een oldtimer opbod  Peugeot 204 Theo Drost 

47 Een pan zelfgemaakte nasi voor ongeveer 6 personen opbod € 10  Janneke de Vrij 

48 Italiaans diner voor 4 personen afslag € 15 pp Bij voorkeur 2 x 2 stellen Peter van Walsem 

49 Taart naar eigen keuze opbod € 10 Taart in overleg te kiezen: hoe hoger het bod, hoe lekkerder de taart! Jitte van Walsem 

50 Stiltewandeling van anderhalf uur voor 1 – 8 personen (incl 
picknickje). Ontdek buiten wat er van binnen leeft. 

afslag € 15 pp Stiltewandeling kan met 1 persoon maar ook met een groepje. Henrike Rauw 

51 Apenkooien voor volwassenen afslag € 5 pp Minimaal 10 en maximaal 20 personen Harm-Jan van 
Ginkel 

52 2 uur strijken opbod   An Hoogeveen 

 


