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Beste gemeenteleden, 
 
In je handen heb jij het boekje met diensten en producten (beter 
gezegd: kavels) voor de talentenveiling van vrijdag 15 februari 
2019. Een boekje waarin een zeer divers aanbod staat van 
kavels die men aanbiedt om te laten veilen voor het goede doel. 
Kavels van talenten en producenten waar gemeenteleden zich 
met hart en ziel voor willen inzetten, om iets voor jou te maken; 
te bakken, te knutselen maar ook staan er kavels in zoals een 
avond oppassen zodat jullie een fijn avondje uit kunnen, een 
kuub hout, drie én zelfs viergangendiner en een heuse rondrit in 
een Rolls Royce.  
Dit alles is natuurlijk fantastisch, maar dit doen we natuurlijk niet 
voor onszelf. De opbrengst van de veilingavond gaat naar de 
organisatie NOT FOR SALE. Deze organisatie biedt hulp en 
ondersteuning aan slachtoffers van moderne slavernij in 
Nederland. Meer informatie zie: www.wearenotforsale.nl 
 
Vanaf 19.45u ben je van harte welkom voor een kopje 
koffie/thee en iets lekkers. Om 20.00u zullen de veilingmeesters 
de (talenten-)veiling openen en kan er worden geboden op de 
aangeboden kavels. Om alvast een indruk te krijgen wat er 
geveild wordt kun je dit kavelboekje doorlezen. Vergeet dit boek 
ook niet mee te nemen tijdens de avond zelf!  
Er zal voor drinken gezorgd worden, maar wij vragen je wel om 
een vrije gift hiervoor. Het geld dat overblijft komt ten goede 
aan NOT FOR SALE. Neem dus ook contant geld mee.  
 
Kopers dienen zelf contact op te nemen met de aanbieder van 
de desbetreffende kavel. Betalen kan op de avond met app van 
Givt, overmaken of contant op de avond.  
Wij hopen op een mooie opkomst en een gezellige avond voor 
het goede doel!  
 
Groeten namens de organisatie, 
Marlinde Pennings, Aline Bulten en Alies Pennings 
 
Voor vragen, neem gerust contact met ons op: 
06-52129377 – talentenveilingaalten@gmail.com  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talentenveiling  
CGK Aalten 
15 februari 2019 

mailto:talentenveilingaalten@gmail.com
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Kavel 2: Lasagne eten 
 
Aangeboden door:  
Marian Holtman 
 
Korte beschrijving:  
Geen zin om een avondje te 
koken, maar wél zin in lasagne. 
Schuif dan eens aan bij Ab en 
Marian, voor een ovenheerlijke (!) 
lasagne maaltijd.  
  

Kavel 5: Huiskamer gitaarconcert  
Aangeboden door: Jeanette Lensink en Hanneke Houwers 
Korte beschrijving: Een klein kamerconcert verzorgt door de 

zussen; Hanneke en Jeanette. Hoe leuk is het om op zo’n avond eens 
anderen te spreken. En dat voor minimaal €5 per persoon. Datum, 
tijdstip en locatie is nader te bepalen.  

 

 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kavel 4: Administratie ordenen 
 
Aangeboden door:  
Lieuwe Westerterp 
 
Korte beschrijving:  
Totaal het overzicht kwijt in je 
persoonlijke administratie? Laat 
eens een professional meekijken 
om de boel weer op orde te 
krijgen. Lieuwe helpt graag de 
administratie weer te ordenen en 
het overzicht terug te krijgen.  
 

 

Kavel 1: Rondleiding biologisch 
varkensbedrijf 
 
Aangeboden door:  
Ab Pennings 
 
Korte beschrijving: Ab en Linda 
hebben een biologisch 
varkensbedrijf bij huis. Zij 
nodigen je van harte uit om een 
kijkje te komen nemen. 

       
  

Kavel 3: Oppassen 
 
Aangeboden door: Lisanne te 
Lindert, Carolien Pennings en 
Dieuwke Lensink 
 
Korte beschrijving:  
Drie gezellige meiden komen een 
avondje op jullie kinderen passen! 
Wat een luxe is dat!? Geen idee 
wat jezelf die avond kunt gaan 
doen? Bekijk dan eens de rest van 
de kavels. 

 
 



4 
 

Kavel 6: Boodschappen service 
 
Aangeboden door:  
Aline Bulten 
 
Korte beschrijving: Ben je/ bent u 
het zat om iedere  
week boodschappen  
te doen, in de  
supermarkt? Aline en  
Naomi nemen het  
graag een keertje over! 
Wellicht wordt de kassabon later 
wel gedeclareerd… ;-) 
         

Kavel 7: ‘Schijt aan je leeftijd’- 
taart 
 
Aangeboden door:  
Nellie Heusinkveld- Pennings 
 
Korte beschrijving: 
Een leuk en origineel 
verjaardagscadeau nodig? Zorg 
dat jij het hoogste bod krijgt op 
deze kavel! 

Kavel 8: Stamppottenbuffet 
 
Aangeboden door:  
Ina Harbers 
 
Korte beschrijving:  
De dagen zijn koud en nog steeds 
kort, dus een echte stamppot gaat 
er wel in. Toch?!     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kavel 9: Skiën achter de quad 
 
Aangeboden door:  
Leo Pennings 
 
Korte beschrijving: Het weer in 
ons kikkerlandje is 
onvoorspelbaar, maar Leo stelt 
voor om (misschien wel samen 
met jou!) te gaan skiën. Dus bindt                                 
                 je ski’s onder en ga                            

een rondje met hem 
mee achter zijn quad, 
skiën over het 
Sinder’se platteland.  

Kavel 10: Slagroomtaart 
 
Aangeboden door:  
Jonathan Bondt 
 
Korte beschrijving:  
Deze jonge bakker laat jou graag 
genieten van zijn eigen gemaakte, 
aardbeien merengue 
slagroomtaart. Wordt gemaakt op 
bestelling, dus wanneer het jou 
uitkomt! 
 

Kavel 11: Bijles voor muziek 
(theorie of praktijk) 
 
Aangeboden door:  
Norbert Lensink 
 
Korte beschrijving:  
Wil je jouw muzikale talent 
uitbreiden of misschien zelfs wel 
ontdekken, dan is deze kavel nou 
echt wat voor jou! 
 

Kavel 8: Klusjesman  
 
Aangeboden door:   
Kees Ritmeester 
 

Korte beschrijving:  
Je kent het vast wel, dat ene klusje 
waar je al tijden tegenaan loopt te 
hikken, maar waar je eigenlijk geen 
zin in hebt. Kees heeft een 
oplossing voor veel dingen, dus 
ook voor zoiets! Hij laat een 
klusjesman komen en de klus is zo 
geklaard 
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Kavel 12: Spelletjes avond 
 
Aangeboden door:  
Berto en Aafke van Deelen 
 
Korte beschrijving:  
Zin in een gezellig spelletje  
en leuke gesprekken?  
Schuif dan eens aan bij 
de familie van Deelen 
 

Kavel 13: Ovenschotel 
 
Aangeboden door:  
Tjikke Struik 
 
Korte beschrijving:  
Een avondje geen zin om te 
koken maar wel zin in een 
voedzame maaltijd, thuis aan de 
keukentafel? Dan is deze 
ovenschotel dé oplossing! Voor 1 
tot 4 personen kun je een 
ovenschotel ophalen op het Lage 
Veld in Aalten. 

Kavel 14: Dakgoten schoonmaken 
 
Aangeboden door:  
Gerben Houwers 
 
Korte beschrijving:  
Je kent het wel, zo’n klus die al 
máánden ligt te wachten, maar je 
hebt geen zin om eraan te 
beginnen, de dakgoten 
schoonmaken. De herfst is weer 
voorbij, dus de dakgoten liggen 
vol bladeren, met als gevolg dat 
de dakgoot overstroomt of gaat 
lekken. Gerben komt je graag 
helpen met het schoonmaken van 
je dakgoot. Ondanks zijn lengte 
neemt hij voor de zekerheid even 
een ladder mee. 

Kavel 15: Kinderfeestje 
organiseren 
 
Aangeboden door:  
Bianca Hartemink 
 
Korte beschrijving:  
Kinderfeestjes… Dat is nou niet 
bepaald iets waar ouders naar 
uitkijken, als hun kroost jarig is. 
En laat Bianca nou dé oplossing 
geven! Zij wil het kinderfeestje 
organiseren, zo eentje waar nog 
jaren over nagepraat wordt (in 
positieve zin ;-) ).  
Een kleine kanttekening: mochten 
er kosten gemaakt worden dan 
zijn die wel voor de rekening van 
de ouders. Of van het verjaardag 
geld van het kind natuurlijk, haha. 
Dit wordt zelfs drie keer geveild! 

Kavel 16: Taart 
 
Aangeboden door:  
Lamara Sosoian 
 
Korte beschrijving:  
Een super lekkere taart biedt 
Lamara aan. Zo eentje waarbij je 
je vingers af kunt likken. Wie wil 
dat nou niet proeven?! 
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Kavel 17: Bomen weghalen/kappen 
 
Aangeboden door:  
Jan-Willem Kobus, Niek Tornij en Dietger Ebbers 
 
Korte beschrijving:  
Deze stoere jongens bieden aan om een boom weg te halen en zelfs het 
afval daarvan mee te nemen. In een halve dag willen zij dit voor elkaar 
moeten kunnen krijgen. Maar dat gaat ze vast lukken! 
 

Kavel 18: Boerenkool  
 
Aangeboden door:  
Diny van ‘t Wout 
 
Korte beschrijving:  
De winter lijkt nog even te duren, 
dus een goede, stevige maaltijd is 
niet verkeerd. Diny maakt graag 
een pan boerenkool met spekjes 
en zelfs een rookworst voor jullie! 
Als dat geen smullen wordt… 

Kavel 19: Trekker rijles 
 
Aangeboden door:  
Gerjo Pennings 
 
Korte beschrijving:  
Trekker rijden, een vak apart! 
Maar dat kun je leren. Gerjo wil je 
de kneepjes van het vak graag 
uitleggen, zodat jij over een tijdje 
koeien kunt voeren, kunt ploegen 
en kunt ‘stront vur’n’.  

Kavel 20: Najaarskrans 
 
Aangeboden door:  
Lutina Pennings 
 
Korte beschrijving:  
De tijd vliegt, voor je het weet is 
het alweer herfst. Een tijd waarop 
je weer vaker binnen zit en hoe 
tof is het als je dan kunt genieten 
van Lutina haar talent; van de 
najaarskrans?!   
Dit wordt twee keer geveild. 

Kavel 21: Bokkepootjes- monchou-
, of kwarktaart 
 
Aangeboden door:  
Lidy Pennings 
 
Korte beschrijving:  

Lidy biedt aan om een 
heerlijke taart voor je 
te maken, haar 
aanbod in keuzes is 
reuze!  

Kavel 22: Luiertaart 
 
Aangeboden door:  
Nellie Heusinkveld- Pennings 
 

Korte beschrijving:  
De alom bekende luiertaart, een leuk kraamcadeautje. Kleur in overleg.    
Dit wordt twee keer geveild. 
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Kavel 23: Motor ritje 
 
Aangeboden door:  
Menno Logmans 
 

Korte beschrijving:  
Het motorseizoen gaat bijna weer 
beginnen. Menno neemt je graag 
een keer mee om samen te toeren. 
Heb je een eigen motor of juist 
niet, geen probleem. Achterop of 
achter elkaar is beide en optie!  

Kavel 24: Familiefoto 
 
Aangeboden door:  
Jorben Harbers 
 

Korte beschrijving:  
Een mooie familiefoto, op een 
prachtige plek gemaakt, wie wil 
dat nou niet aan de  
muur hebben?  
Jorben vindt het leuk  
om een foto van jullie 
te maken.   

Kavel 25: Pannenkoeken 
 
Aangeboden door:  
Rick Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Toen Rick werd gevraagd wat zijn 
specialiteit in de keuken is wist hij 
het meteen: pannenkoeken 
bakken. Hij wil graag anderen hier 
ook van laten genieten. Dat wordt 
smullen! 

Kavel 26: Rondleiding kippenbedrijf 
 
Aangeboden door:  
Rudy en Diana Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Voor week 16 nodigen Rudy en 
Diana je van harte uit om een 
kijkje te komen nemen bij hun 
kippenbedrijf. In die periode zijn er 
ook kuikentjes te aaien, dat is toch 
   fantastisch om 
   met uw (klein-)  

kinderen te 
ervaren.  

Kavel 27: Smoothiebowlparty 
 
Aangeboden door:  
Rebekka Lensink 
 

Korte beschrijving:  
Ik hoor je denken, ‘een 
smoothiebowlparty? Wat is dat nu 
weer?’ Des te meer reden om 
hierop te bieden, Rebekka zal je 
laten verstelt staan wat er met een 
ogenschijnlijk simpele banaan en 
kiwi allemaal voor lekkers gemaakt 
kan worden.  
Party is voor maximaal 6 personen. 

Kavel 28: Anderhalve kuub 
gekloofd hout  
 
Aangeboden door:  
Henk Houwers  
(Vellegendijk) 
 

Korte beschrijving:  
Henk laat je er graag warm 
bijzitten en wil het hout zelfs bij de 
deur afleveren. Hoe fijn is dat?!  
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Kavel 29: Sport-/ ontspanningsmassage  
 
Aangeboden door:  
Rhodé Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Al tijden last van je rug-, arm- of beenspieren? Of zin in een heerlijk 
ontspannen massage? Rhodé is gecertificeerd en kan dit dus professioneel 
aanbieden! Deze kavel mag drie keer geveild worden. 

Kavel 30: Taart 
 
Aangeboden door:  
Odet Hartgers-Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Het is niet ‘Heel Holland bakt’, nee 
het is ‘Heel CGK Aalten bakt’! Odet 
laat je graag meegenieten van haar 
baktalent. 

Kavel 31: Pony’s verzorgen 
 
Aangeboden door:  
Marlinde Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Ben je dol op pony’s, dan is dit 
een geschikte kavel voor jou! Je 
mag samen met Marlinde haar 
pony verzorgen, zij kan je van alles 
vertellen over haar pony en jou zo 
meer kennis bijbrengen. 

Kavel 32: Mountainbike tocht 
 
Aangeboden door:  
Everdjan Bulten 
 

Korte beschrijving:  
Samen crossen door de bossen, 
over de oude vuilnisbult van 
Winterswijk en langs prachtige 
plekjes fietsen. Dat is wat Everdjan 
graag met jou wil doen. Geen 
mountainbike? Dat is geen excuus, 
want dat kan geregeld worden. 
Voor maximaal 2 personen is deze 
kavel. 

Kavel 33: Oppassen 
 
Aangeboden door:  
Joyce en Renate Westerveld 
 

Korte beschrijving:  
Twee leuke oppassers gezocht? 
Dan zijn zij bij deze gevonden! 
Joyce en Renate komen graag een 
avond op jullie kroost passen. 

Kavel 34: Steigerhouten meubel 
 
Aangeboden door:  
Hans Lensink 
 

Korte beschrijving:  
Dit is toch een prachtige kavel, want je kunt er jaren van genieten! Hoe 
hoger jouw bieding, hoe meer mogelijkheden Hans je biedt om een meubel 
voor je te maken! Dus, biedt hoog voor het goede doel en voor jouw meubel 
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Kavel 35: Luxe driegangen diner 
 
Aangeboden door:  
Wim en Gesien Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Wim en Gesien bieden jullie hun 
kookkunsten aan, en dat is zeker 
de moeite waard kan ik je 
vertellen. Een luxe driegangen 
diner klinkt toch als muziek in de 
oren?!  

Kavel 36: Ladiesnight  
 
Aangeboden door:  
Henk en Hanneke Houwers 
 

Korte beschrijving:  
Na het succes van jaren geleden 
bieden Henk en Hanneke, samen 
met andere gemeenteleden, weer 
een avond aan speciaal 
voor dames! Hoe leuk 
is het om met minimaal 
20 dames te leren  
heftruck rijden, een  
cursus pech onderweg 
te krijgen en te koken?!  
Een echte aanrader om op te 
bieden! Dus trommel je zus, 
vriendin, buurvrouw, collega en 
oma op om mee te gaan. 

Kavel 37: Insectenhotels en 
vogelhuisjes 
 
Aangeboden door:  
Lineke Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Ben jij iemand die anderen graag 
een huis aanbiedt, dan is dit wat 
voor jou! Want je kunt insecten en 
vogels een plekje geven, als je een 
hotel of huisje koopt. Lineke 
bouwt dit onderkomen graag voor 
jou. Ook leuk om cadeau te doen!  

Kavel 38: Workshops 
 

Aangeboden door:  
Lizeth Hommes 
 

Korte beschrijving:  
Lizeth biedt vier verschillende 
workshops aan, van anderhalf uur 
voor één of meerdere personen 
per workshop.  
 

1. Soepeler bewegen 
2. Zere rug of stijve schouders: 

leer hoe het anders kan 
3. Leer spieren te gebruiken in 

het dagelijks leven, waarvan 
je niet wist dat je ze had 

4. Met een groep vrienden 
wandelen; hoe loop je lichter 
en langer door efficiënter 
gebruik te maken van je 
spieren. 

 
Kortom; interessante 
workshops! 

Kavel 39: Kwarktaart 
 
Aangeboden door:  
Carolien Pennings (Staringstraat) 
 

Korte beschrijving:  
Zin in een écht lekkere 
kwarktaart?! Dan is deze kavel wat 
voor jou. Carolien biedt drie 
kwarktaarten aan voor de veiling. 
Dat is toch perfect: smullen van 
een taart die je gekocht hebt voor 
het goede doel!  
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Kavel 40: Bandenplakken  
 
Aangeboden door:  
Henk Pennings (Staringstraat), Robert Abrahams,  
Joost te Lindert en Gerjan te Lindert 
 

Korte beschrijving:  
Weer zulke stoere jongens! Deze kerels komen graag banden plakken. Hoe 
meer, hoe beter ;-) Echter een belangrijke kanttekening: de heren geven 
geen garantie tot succes…  

Kavel 41: Spelletjesavond 
 
Aangeboden door:  
Christian en Maaike Holtman 
 

Korte beschrijving:  
Een gezellig avondje spelletjes 
doen, dat kan bij de familie 
Holtman. En in tegenstelling tot bij 
de familie van Deelen bieden 
Christian en Maaike zelfs nog 
hapjes en drankjes aan! Dus deze 
kavel mag toch zeker wel meer 
opleveren dan de vorige spelletjes 
avond. 

Kavel 42: Kippen 
 
Aangeboden door:  
Rudy en Diana  
Pennings 
 
 

Korte beschrijving:  
Echte, levensechte kippen! Ze 
kunnen voor jou zijn. Let op: ze 
zijn voor in de tuin, dus zeker niet 
voor in de pan. Want iedereen wil 
toch gezellige scharrelkipjes in de 
tuin hebben lopen en de verse 
eieren daarvan eten?!  
Start bod is minimaal €30,- 

Kavel 43: Halve dag klussen 
 
Aangeboden door:  
Wim Pennings (V’veldstrwg)  
 

Korte beschrijving:  
Wim is timmerman van beroep, een 
secure vakman met oog voor 
detail. Hij komt graag een halve 
dag klussen, zodat die grote klus 
ein-de-lijk eens een keer af is. Het 
materiaal wat hij  
gebruikt zal echter  
wel in rekening  
worden gebracht.  

Kavel 44: Elektra klusjes 
 
Aangeboden door:   
Menno Logmans 
 

Korte beschrijving:  
Waar Wim (kavel 44) niet goed in 
is vult Menno hem aan. Menno 
komt graag voor kleinere (elektra) 
klusjes in en om huis helpen. 
Misschien helpt Menno u ook wel 
met het ophangen van dat ene 
schilderijtje dat al een tijdje ligt te 
wachten in de kast. Dus wellicht 
heeft u binnenkort wel twee 
broeders aan het werk! 
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Kavel 45: Browni bakken met en 
voor iemand 
 
Aangeboden door:  
Lisé Elburg 
 
 

Korte beschrijving:  
Lisé wil graag met een 
gemeentelid een browni bakken en 
dan samen wegbrengen naar een 
ander gemeentelid. Wellicht zit u 
binnenkort wel met Lisé bij iemand 
zelf die browni op te eten! Dat is 
toch geweldig om elkaar zo te 
ontmoeten en leren kennen! 

Kavel 46: Online huishoudboekje 
maken 
 
Aangeboden door:  
Jos Lensink 
 
 

Korte beschrijving:  
Jos wil je graag helpen met het 
inzicht krijgen van jouw inkomsten 
en uitgaven. Samen gaan jullie de 
boel inzichtelijk krijgen en kun je 
het in de toekomst zelf bijhouden. 

Kavel 47: Schmink workshop 
 
Aangeboden door:  
Els en Vera Tornij 
 
 

Korte beschrijving:  
Deze gezellige moeder en dochter 
willen jou tips geven om te leren 
schminken. Dat is toch leuk om dat 
zelf te kunnen doen! De workshop 
duurt 2 uur en moet aan minimaal 
6 personen worden geveild met 
een bedrag van minimaal €10 per 
persoon. Je krijgt absoluut waar 
voor je geld!  

Kavel 48: Zomeravond barbecue 
 
Aangeboden door:  
Erik en Siska  
Mateman 
 
 

Korte beschrijving:  
Verlang jij ook al  
zo naar die lange,  
warme zomeravonden?  
Lekker lang buiten zitten en de 
barbecue aan? Dat is toch perfect 
en gezellig omdat samen met Erik 
en Siska te doen?!   

Kavel 49: Duo fiets 
 
Aangeboden door:  
Aline Bulten 
 

Korte beschrijving:  
De familie Bulten is sportief en zit graag op de fiets. Is het niet een degelijk 
stadsfiets of mountainbike dan zit Aline wil op de duofiets. Ze neemt je 
graag een keer mee! Ook leuk om cadeau te doen aan een van je ouders. 
Zeker als zij minder goed ter been zijn, kunnen zij zo een prachtige tocht 
maken door het Aaltense landschap. 
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Kavel 50: Boterkoek 
 
Aangeboden door:   
Kees van Egmond 
 

Korte beschrijving:  
Doe je ogen eens dicht en droom 
of je in de prachtige keuken van 
de familie van Egmond staat. Kees 
haalt net de heerlijke boterkoek uit 
de oven en de geur komt je 
tegemoet. HEERLIJK! Dit hoeft niet 
alleen een droom te zijn, het kan 
zomaar eens echt gebeuren! Dus 
zorg dat de boterkoek van jou 
wordt!  

Kavel 51: Wandeling met lunch 
 
Aangeboden door:   
José Houwers 
 

Korte beschrijving:  
De voorjaarsbloemen komen 
langzaamaan uit de grond en de 
zon wordt weer warmer. Hoe fijn is  
het om dan je wandelschoenen aan
  te trekken en met José 
  een wandeling te  
  maken.  

Met als klap op de 
vuurpijl een heerlijke 
lunch bij terugkomst!   

Kavel 52: Behang aftrekken en verven 
 
Aangeboden door:   
Nina Rots 
 

Korte beschrijving:  
Staat er op de planning dat er een nieuw behangetje op de muur moet 
komen, of moet die ene slaapkamer nog een keer geverfd worden? Nina 
steekt haar handen uit de mouwen en helpt je er graag mee!   

Kavel 53: Viergangendiner 
 
Aangeboden door:   
Evert en Liesbeth Ebbers 
 

Korte beschrijving:  
Niet één gang, niet tweegangen, 
zelfs niet ‘maar’ driegangen, maar 
liefst een viergangendiner willen 
Evert en Liesbeth je aanbieden in 
hun prachtige huis in het mooie 
Slangenburg. Dus een wandeling 
naar afloop zit er misschien ook 
wel in… 
Minimaal €20 per persoon, voor 2 
tot 6 personen. 

Kavel 54: Handmade 
poppenkleertjes 
 
Aangeboden door:   
Conny Westerterp 
 

Korte beschrijving:  
Als moeder en oma van  
veel (klein-) dochters  
heeft Conny wellicht al  
veel ervaring in het maken van 
poppenkleertjes. Dit wil zij dan 
ook graag maken voor een andere 
poppenmoeder. Er is heel veel 
mogelijk in overleg!  
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Kavel 55: Gazon inzaaien 
 
Aangeboden door:   
Gerben Houwers 
 

Korte beschrijving:  
Van plan om een nieuwe tuin aan 
te leggen of veel last van die 
vreselijke engerlingen? Gerben 
komt graag maximaal 200m2 gazon 
inzaaien. Inclusief gazonzaad, 
exclusief zaadbedbereiding. Wat 
zal uw gazonnetje er dan weer 
prachtig bijliggen, als het gras 
opgekomen is! 

Kavel 56: Hulp bij cake bakken 
 
Aangeboden door:   
Joyce Westerveld 
 

Korte beschrijving:  
Joyce helpt graag iemand een cake 
te bakken. Naast dat het erg 
handig is zo’n hulp is het natuurlijk 
ook veel gezelliger om het samen 
te doen! 

 

Kavel 57: Brei of haakles 
 
Aangeboden door:   
Ada van Egmond 
 

Korte beschrijving:  
Breien en haken  
ouderwets en alleen 
voor oude mensen? 
Zeker niet! Ada leert je graag de 
kneepjes van het brei of haakvak! 
Wellicht zit jij er volgend jaar 
winter dan lekker warm bij, met je 
eigen gemaakte sokken! 

Kavel 58: Meerijden in een Rolls 
Royce 
 
Aangeboden door:   
Wim Pennings (Staringstraat) 
 

Korte beschrijving:  
Als organisatie moesten we even 
op Google kijken wat voor ’n auto 
dit is, maar de liefhebber weet het 
direct! Deze prachtige auto is, met 
Wim als chauffeur, beschikbaar om 
een rondje mee te toeren! Wees er 
snel bij, want het zou jammer zijn 
als de auto al een eigenaar heeft 
voordat jij er ingezeten hebt. 

Kavel 59: Hondje uitlaten en schoonmaken 
 
Aangeboden door:   
Esmee Pennings en Emmely van der Groep 
 

Korte beschrijving:  
Deze twee meiden willen graag jouw hond een keer uitlaten! En zelfs een 
keer je huis schoonmaken. Dat is toch ideaal! Kun jezelf een dagje 
uitrusten en komen zij (bijna) alles voor je doen.  
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Kavel 60: Vakantiehuisje Hongarije 
 
Aangeboden door:   
Familie Lensink 
 

Korte beschrijving:  
WAUW! Een heus vakantiehuisje 
wordt aangeboden om 1 á 2 
weken vakantie in te vieren. En 
niet ergens in Nederland, nee in 
Hongarije! Dat wil toch iedereen! 
Althans, ik wel. Dus biedt hoog 
genoeg en wie weet ga jij 
binnenkort afreizen naar het 
prachtige plekje in Hongarije.  

Kavel 61: Eénmalig dieetadvies 
 
Aangeboden door:   
Anniek Ebbers 
 

Korte beschrijving:  
Er is genoeg lekkers dat geveild 
wordt, maar is dat wel gezond? 
Anniek geeft je graag een keer 
professionele voeding-
/dieetadvies.  

Kavel 62: Oppasavondje  
 
Aangeboden door:   
Berdienke te Lindert en Hilde 
Kobus 
 

Korte beschrijving:  
Zin in een avondje uit? Gezellig 
samen uiteten of naar de film? 
Misschien heb je een  
verjaardag en kunnen  
de kinderen niet mee.  
Berdienke en Hilde  
passen graag een  
avondje op jullie kids.  

Kavel 63: Kwarktaart 
 
Aangeboden door:   
Merte van Deelen 
 

Korte beschrijving:  
Hmm! Een lekkere naturel 
kwarktaart, of misschien wel een 
met aardbei of citroen. Vraag 
Merte en zij wil er graag een voor 
je maken. 
 

Kavel 64: Lasagne 
 
Aangeboden door:   
Lidy Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Dit is je kans om de overheerlijke 
lasagne van Lidy te proeven! Pak 
die kans, want het zou jammer zijn 
als je ‘m misloopt. 
 

Kavel 65: Verrassingsuitje 
 
Aangeboden door:   
Tjikke Struik 
 

Korte beschrijving:  
Wat zal Tjikke hebben bedacht? 
Een wandeling door het bos? Of 
misschien wel naar een museum of 
de kinderboerderij? Als jij deze 
kavel koopt krijg je het antwoord. 
Dat is toch superleuk, zo’n 
verrassingsuitje!? 
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Kavel 66: Gitaarles voor dummies 
 
Aangeboden door:   
Joost te Lindert 
 

Korte beschrijving:  
Joost is muzikaal, dat weet 
iedereen! En die muzikaliteit wil hij 
graag overbrengen op anderen. 
Daarom wil hij graag een gitaarles 
geven voor beginners. Wie weet 
speel jij over een tijdje wel jouw 
favoriete lied op gitaar!  
 

Kavel 67: Rondrit  
 
Aangeboden door:   
Jan Winters 
 

Korte beschrijving:  
Jan Winters vindt autorijden erg 
leuk en neemt jou (en twee 
anderen) graag een keer mee door 
Nederland. Jullie mogen bepalen 
waarheen. Jan stelt zich 8 uren 
beschikbaar, voor ieder half uur 
wat daarboven komt betaal je €10 
extra voor het goede doel. 
Startbedrag is €30. 
Kortom: een privéchauffeur!  
 Kavel 68: Taart 

 
Aangeboden door:   
Hans en Mientje Wiltink 
 

Korte beschrijving:  
Hans en Mientje hebben een talent 
dat zij met ons willen delen en dat 
is: een taart van bakker Kasper 
Paul. En uit betrouwbare bronnen 
heb ik vernomen dat die 
verrukkelijk zijn!  
 

Kavel 69: Pizzarette 
 
Aangeboden door:   
Gergö en Jos Lensink 
 

Korte beschrijving:  
Die saaie diepvriespizza’s van de 
supermarkt zat? Maar toch zin in 
een Italiaans maaltijd? Dan 
nodigen Jos en Gergö je bij deze 
uit om samen pizza’s te bakken in 
de pizzarette. 
 

Kavel 70: Training of les op de HAN 
 
Aangeboden door:   
Aafke van Deelen 
 

Korte beschrijving:  
Aafke geeft les aan de Hogeschool van Arnhem  
en Nijmegen (HAN). Vind je het leuk om een  
keer een les van haar bij te wonen? Dit is je  
kans! Biedt op deze kavel en dan zit jij  
misschien binnenkort wel bij Aafke in de klas.  
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Kavel 71: Verzorgen van dieren 
 
Aangeboden door:   
Berdienke te Lindert 
 

Korte beschrijving:  
Berdienke vindt het erg leuk om 
dieren te verzorgen. Misschien ben 
jij een keer verhinderd of vind je 
het wel makkelijk extra handen te 
hebben, die van aanpakken weten, 
dan komt Berdienke je graag een 
keer helpen! En  
misschien zelfs  
wel vaker dan één  
keer… 
 
 

Kavel 72: Babi pangang met rijst 
 
Aangeboden door:   
Truus Klein Wolterink 
 

Korte beschrijving:  
Zelf geen zin om te koken? Truus 
maakt graag een pan babi 
pangang met rijst voor je. We gaan 
er vanuit dat Truus het zelf 
klaarmaakt en niet bij de 
overburen ophaalt ;-) De maaltijd is 
voor 4-5 personen. 
 
 

Kavel 73: Tiramisu 
 
Aangeboden door:   
Ada van Egmond 
 

Korte beschrijving:  
Bij een heerlijke maaltijd hoort 
natuurlijk ook een superlekker 
toetje. Ada biedt aan dat ze een 
heerlijke tiramisu voor je wil 
maken. Dat wordt smullen! 
 
 

Kavel 74: Luier- baby of mandje 
 
Aangeboden door:   
Nellie Heusinkveld- Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Als je op kraamvisite gaat wil je 
soms ook wel eens iets praktisch 
geven, in plaats van kleertjes of 
speelgoed. Hoe leuk is het dan om 
een luiertaart te geven, maar dan 
net anders. Namelijk in de vorm 
van een baby of een leuk mandje. 
Nellie maakt het graag voor je. 
 
 

Kavel 75: Pianoles of workshop 
kerkmuziek 
 
Aangeboden door:   
Gert-Jan Veneman 
 

Korte beschrijving:  
Die hele lange kerel, met zijn 
‘grappige sokken’ biedt zijn talent 
aan. Hij wil je graag een les geven 
om piano te gaan spelen of een 
workshop kerkmuziek. Dus ooit al 
eens het geheim van zijn talent 
willen weten, dit is je kans!  
 
 

Kavel 76: Muffins 
 

Aangeboden door:   
Gergö Lensink 
 

Korte beschrijving:  
Tien muffins in drie heerlijke 
smaken: naturel, chocola of appel- 
kaneel. 
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Kavel 77: Oppassen en 
schoonmaken 
 
Aangeboden door:   
Laura Rots en  
Joanne Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Twee leuke, spontane meiden 
bieden aan om je huis schoon te 
maken. En dat niet alleen zij 
bieden ook aan om op de kinderen 
te passen. Of dat tegelijkertijd 
handig is betwijfelen wij, maar wie 
weet kunnen ze zelfs dat!  
 
 

Kavel 78: Walking dinner 
 
Aangeboden door:   
Vellegendijk’ers (Families Pennings 
en Familie Houwers) 
 

Korte beschrijving:  
Je kent het wel, je krijgt een ‘inkak-
moment’ wanneer je uiteten bent. 
De families aan de Vellegendijk 
hebben daar dé oplossing voor. 
Van het aperitief wandel je door 
naar het voorgerecht, vervolgens 
lopen jullie door naar het 
hoofdgerecht en al wandelend 
kijken jullie uit naar het nagerecht. 
Dus de Vellegendijk’ers heten jullie 
van harte welkom om een avondje 
hun straatje te komen bewonderen 
en te genieten van een heerlijk 
viergangendiner. 

Kavel 79: Woningstyling advies 
 
Aangeboden door:   
Kees Ritmeester 
 

Korte beschrijving:  
Die bank staat al jaar en dag op 
dezelfde plek, de kleur van de 
kussentjes moet hoognodig weer 
modern worden en die boekenkast 
is ook uit de tijd. Herken je dit? 
Dan is deze kavel echt wat van jou!  

Kavel 80: High tea 
 
Aangeboden door:   
Zsusi Lensink 
 

Korte beschrijving:  
Gezellig bijkletsen 
met je zus(sen), buurvrouw(en) of 
vriendinnen? Zsusi biedt aan dat 
je dit met 4 tot 6 anderen kunt 
doen, zij verzorgt de hapjes!  

Kavel 81: Fotoshoot 
 
Aangeboden door:   
Bart Willemsen 
 

Korte beschrijving:  
Momenten vastleggen, dat zou 
iedereen wel willen. Een leuke foto 
met vrienden, je gezin, van jezelf 
of met je huisdier? Bart biedt vijf 
fotoshoots aan, dus wie weet is er 
wel een voor jou! 

Kavel 82: Ovenschotel 
 
Aangeboden door:   
Aukje Hogewoning 
 

Korte beschrijving:  
Aukje maakt graag een á la 
Hogenwoning voor twee personen. 
Trek in iets lekkers, dan is dit een 
ovenheerlijk idee!  
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Kavel 83: Koekjes 
 
Aangeboden door:   
Harmke Wildenbeest 
 

Korte beschrijving:  
Koekjes, hoe lekker is dat?! Want 
als er één op is heb je automatisch 
zin in meer. Voor je het weet is de 
bak leeg. Maar wat maakt het uit, 
want deze koekjes bakt Harmke 
graag voor je, voor het goede 
doel.  

Kavel 84: Bloemenbon 
 
Aangeboden door:   
Kees Ritmeester 
 

Korte beschrijving:  
Roosjes zijn rood, viooltjes zijn 
blauw, misschien wordt deze 
bloemenbon wel voor jou! 

Kavel 85: Buggy 
 
Aangeboden door:   
Hans en Mientje Wiltink 
 

Korte beschrijving:  
Een buggy, hoe fijn is het om met 
je (oppas-)kind te wandelen in de 
voorjaarszon, kijkend naar de 
eendjes en de vogeltjes te horen 
fluiten? Ideaal als je kindje dan fijn 
kan zitten in een mooie buggy? 

Kavel 86: Pannenkoeken 
 
Aangeboden door:   
Lidy Pennings 
 

Korte beschrijving:  
Een heerlijke stapel pannenkoeken, 
echt genieten na een dag hard 
werken in de tuin. Lidy bakt ze met 
alle liefde goud-bruin. Dus dat 
wordt op en top genieten! 

Kavel 87: Dagdeel aanhanger lenen 
 
Aangeboden door:   
Kees Ritmeester 
 

Korte beschrijving:  
Iets groots te vervoeren, maar het past net niet in je auto? Of je wilt net 
wat meer meenemen in één keer? Dan is dit een lekker praktisch idee! 
Kees leent graag zijn aanhangwagen aan je uit, als jij het hoogste bod 
doet.  
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Kavel 88: Stamppottenbuffet 
 
Aangeboden door:  
Ina Harbers 
 
Korte beschrijving:  
De dagen zijn koud en nog steeds 
kort, dus een echte stamppot gaat 
er wel in. Toch?!     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kavel 91: Tuinplan advies 
 
Aangeboden door:   
Kees Ritmeester 
 

Korte beschrijving:  
Voordat het gras ingezaaid wordt 
door Gerben (kavel 55) kan zijn 
schoonvader ervoor zorgen dat je 
een goed tuinadvies kunt krijgen. 
Dus, superhandig om deze kavels 
te combineren! 

Kavel 89: Lunchbon 
 
Aangeboden door:   
Kees Ritmeester 
 

Korte beschrijving:  
Wij zijn allemaal broeders en 
zusters van elkaar. Maar er is ook 
een mogelijkheid om te gaan 
lunchen bij ‘Broeder&zuster’. Een 
lekkere lunch wordt er voor je 
bereid, echt smullen geblazen! 

Kavel 90: Gebakjes 
 
Aangeboden door:   
Zsusi Lensink 
 

Korte beschrijving:  
Echte handgemaakte gebakjes. 
Zsusi houdt ervan om te bakken 
en zij vindt het leuk om voor jou 
10-20 gebakjes te gaan bakken. 
Dus niet zomaar een taart, nee 
een echte luxe gebakjes!   

Kavel 92: Schilderworkshop 
 
Aangeboden door:   
Christa Lensink 
 

Korte beschrijving:  
Schilderen, volgens Christa kan 
iedereen het. In deze workshop 
staat het thema ‘Schilder de tekst 
van je hart’ centraal, waarbij je je 
aan de slag gaat met jouw 
favoriete (Bijbel-)tekst of spreuk.  
Een kleine kanttekening: Christa 
rekent €3,50 per persoon voor 
het materiaal.  

Testify- verkooptafel 
 
Aangeboden door:   
Christelijk koor Testify 
 

Korte beschrijving:  
Voor iedereen, wie wel eens bij 
een concert van Testify is geweest, 
is de verkooptafel welbekend. En 
laat Testify nou deze avond een 
verkooptafel neerzetten om ‘de kas 
te spekken’ van NOT FOR SALE! 
Neem een kijkje en koop wat je 
wilt! 
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