Gemeenschap
San Salvator

Dienstenveiling 2018
Vrijdag 12 oktober
Tussen 17.30 en 21:00 uur
17:15 uur: Inschrijven als bieder mogelijk voor hen
die dat nog niet van tevoren hebben gedaan.
Start veiling 18:00 uur precies.
Soep, koffie, thee en broodjes beschikbaar.
Veilingmeester: Leo Soeters
Notaris: Yvonne Cox‐Vleeshouwers
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Loterij
Uit het grote aanbod van diensten hebben we 10 prijzen geselecteerd die tijdens de
veiling verloot worden:
1. 1 Fles Spaanse Rode Rioja Wijn Abadia Milagro Crianza 2014
2. Een hartige taart van een Duurzaam werkende Bakkerij:
Er worden taarten gebakken van producten die bij supermarkten, groothandels
en agrariërs niet goed genoeg zijn: 'imperfect fruit' zoals te kleine peren, appels
met een rare vorm, kromme wortels enz. (Producten die over de datum zijn
gebruiken ze gegarandeerd niet! ) Die 'imperfecte producten' halen ze op met
een elektrisch busje met koelbox en verwerken ze tot taarten. Als bakkers zijn
ook in Nederland geschoolde vluchtelingen bij hun in dienst.
Zie ook hun website: www.trashuretaarten.nl
Aangeboden door: Toos Verdonk
3. Wijnproefavond Zuid‐Afrikaanse wijnen voor 1 persoon.
Deze avond proeven we heerlijke Zuid‐Afrikaanse wijnen. Witte, ‘blanc de noir’
en rode. Er worden topwijnen geschonken, allemaal met ten minste vier sterren
bekroond door de Platter wineguide. Ard vertelt tijdens de proeverij over de
wijnen, de wijngaarden en zijn avonturen in Zuid‐Afrika.
Op het eind van de avond is er het traditionele Zuid‐Afrikaanse gerecht: Bobotie.
Aangeboden door: Ard Nieuwenbroek
4. 1 Fles Italiaanse Rode Wijn Poggio Umbria 2015
5. De Jan Schoutenstichting heeft een paar jaar geleden een sponsorloop gehouden.
Daarvan zijn een wit T‐shirt en een gele trui, beide met logo van de stichting,
overgebleven:
Het witte T‐shirt met Logo van de Jan Schoutenstichting
6. De gele trui met Logo van de Jan Schoutenstichting
7. Een Bakker Bart ontbijtbon
Aangeboden door: Bakker Bart
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8. Diner “Chez Les Chevaliers” incl. wijn‐drank arrangement, voor 1 persoon
Aangeboden door Rosalie de Ridder
9. Een zoete gebakstaart van een Duurzaam werkende Bakkerij:
Er worden taarten gebakken van producten die bij supermarkten, groothandels en
agrariërs niet goed genoeg zijn: 'imperfect fruit' zoals te kleine peren, appels met een
rare vorm, kromme wortels enz. (Producten die over de datum zijn gebruiken ze
gegarandeerd niet! ) Die 'imperfecte producten' halen ze op met een elektrisch busje
met koelbox en verwerken ze tot taarten. Als bakkers zijn ook in Nederland
geschoolde vluchtelingen bij hun in dienst.
Zie ook hun website: www.trashuretaarten.nl
Aangeboden door: Toos Verdonk
10. 1 Fles Franse wijn: Marquis d’Alban 2013

Alle verdere kavels die geveild worden vindt u op de volgende pagina’s

Vooraf bieden bij verhindering
Als u verhinderd bent om naar de veiling te komen op 12 oktober en u bent wel
geïnteresseerd in een van de aangeboden kavels, dan kunt u toch vooraf een
bod doen.
Stuur een mail met uw bod onder vermelding van kavelnummer en omschrijving
naar dienstenveiling@outlook.com of stuur een brief met dezelfde informatie
naar Rosalie de Ridder, Valkeniersingel 66, 5241 JB Rosmalen.
Er wordt lager ingezet dan het door u ingebrachte bod. Wordt het door u
geboden bedrag overschreden, dan gaat de kavel naar de hoogstbiedende. U
krijgt daarvan bericht. Stoppen de biedingen op een lager niveau, dan geldt de
lagere prijs ook voor u. De kavel is dan voor u en wij nemen na de veiling
contact met u op.
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Kavel 1
Bakker Bart ontbijtbon: voor 4 kopers
Aangeboden door: Bakker Bart.
Kavel 2
“Nasi Goreng met veel extra’s”: 1x maaltijd voor 6 personen
Aangeboden door: Iet Bakx
Kavel 3
Voetreflexmassage: voor 2 kopers aan te bieden
Aangeboden door: Ineke Donker

Min. € 20,‐ p.p.

Kavel 4
Heerlijke MonChoutaart
Aangeboden door: Ria van Engelen

Min € 10,‐

Kavel 5
PowerPoint programma maken: voor 3 kopers aan te bieden.
Min. € 12,‐ p.p.
Met max. 25 foto’s en evt. max. 3 A4tjes tekst erin te verwerken.
Op de computer te maken en te kopiëren op een dvd(+R) schijf en/of memory‐
stick, zodat deze bekeken kan worden op bv. een Tv‐scherm.
Aangeboden door: Anthoon Budel
Kavel 6
Bezoek aan museum De Pont in Tilburg: 1x voor 2 personen
Vervoer, entree en lunch.
Aangeboden door: Annemarie Jochems
Kavel 7
Overheerlijke taart
Je mag zelf zeggen wat voor taart je wilt en wanneer.
De taart wordt thuisgebracht.
Aangeboden door: Yvette van Hoeckel
Kavel 8
Kledingreparatie voor max plm.3u werk: voor 2 kopers
Aangeboden door: Hannie Teunissen
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Min € 12,50 p.p.

Min € 20,‐ p.p.

Kavel 9
Workshop schilderen met aquarelverf Voor 6 deelnemers
Min. € 20,‐ p.p.
“De Lotusbloem”
Deze prachtige waterbloem was een favoriet
symbool van vele oude culturen in Azië en in
Het Midden‐Oosten. Ze vereerden hem als een
symbool van de zon, omdat hij zich opent en sluit
met het opkomen en ondergaan van de zon.
Ook vandaag de dag kan het schilderen van een
Lotusbloem ons een boeiende ervaring bezorgen omdat de Lotusbloem uit het
donkere moeras omhoogklimt en tot een stralende bloem uitgroeit.
Toelichting:
Je hoeft geen speciale schildervaardigheid te hebben, maar wel een soort
nieuwsgierigheid naar een ervaring van meditatief schilderen waarbij het accent
niet ligt op een mooi resultaat maar op beleving en verdieping.
Plaats: een middag in maart (na afspraak met deelnemers)
bij Mary Térès Wierenga
Aangeboden door: Frits Bakker
Kavel 10
Een hartige taart van de Duurzaam werkende Bakkerij:
Min. € 15,‐
Er worden taarten gebakken van producten die bij supermarkten, groothandels
en agrariërs niet goed genoeg zijn: 'imperfect fruit' zoals te kleine peren, appels
met een rare vorm, kromme wortels enz. (Producten die over de datum zijn
gebruiken ze gegarandeerd niet! ) Die 'imperfecte producten' halen ze op met
een elektrisch busje met koelbox en verwerken ze tot taarten. Als bakkers zijn
ook in Nederland geschoolde vluchtelingen bij hun in dienst.
Zie ook hun website: www.trashuretaarten.nl
Aangeboden door: Toos Verdonk
Kavel 11
De liedteksten van Huub Oosterhuis. 1x aanbieden voor max 5 personen
Twee avonden tekstanalyse van een aantal door de deelnemers aangedragen
liedteksten van Huub Oosterhuis. Data in overleg.
Aangeboden door: Hans Waegemakers
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Kavel 12
Ontspanningsmassage van 1,5 uur met thee na afloop
Min € 40,‐ p.p.
Voor 7 kopers aan te bieden.
Respectvolle, aandachtige, intuitieve ontspanningsmassage.
Pure verwennerij voor jezelf, je gaat ontspannen en herboren weer naar huis.
Aangeboden door: Jeanne Bernsen
Kavel 13
Een appelcake voor 8 personen: voor 1 koper
Graag zelf bij mij ophalen: datum en tijdstip in overleg.
Aangeboden door: Liesbeth Resoort

Min € 15,‐

Kavel 14
Workshop Kerststukjes maken: 1x voor 6 deelnemers
Min € 15,‐ p.p.
Op zaterdagmiddag 15 december 2018.
Ieder jaar weer een groot succes!
Een inspirerende middag met takken, groen en gezelligheid.
Je gaat naar huis, met een zelfgemaakt Kerststuk, waar je na
Nieuwjaar ook nog van geniet. Samen in de Kerstsfeer komen en een origineel
persoonlijk kerststuk maken onder het genot van koffie en thee.
Voor kerstgroen en accessoires wordt gezorgd.
Aangeboden door: Annemiek van Gemeren,
Kavel 15
“Je mag er zijn – het maken van een genogram”
Min € 50,‐ p.p.
2x aanbieden voor 1 persoon
Een genogram is een schematische weergave van de familierelaties en de
historie van families. Het is een instrument om jouw familie in kaart te brengen.
Het verschaft inzicht in relatiepatronen over meerdere generaties. De culturele
normen en waarden, zowel uit het heden als uit het verleden kunnen erin
worden verwerkt.
Er gaat een normaliserende en relativerende werking van uit en ‘t richt zich op
de sterke kanten en mogelijkheden van jou en jouw familie.
Wil je stilstaan bij kernthema’s die zich in je leven
herhalen, biedt dan op deze unieke mogelijkheid om
daar twee uur bij stil te staan.
Aangeboden door: Ineke Rood
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Kavel 16
Hulp bij sjouwen, verhuizen, afvoeren naar de stort….
2x aanbieden voor 1 koper.
Ik stel mijn auto, kleine aanhanger en mijn kracht beschikbaar.
Datum in overleg (weekend, schoolvakantie).
Aangeboden door Yvette van Hoeckel
Kavel 17
“Het maken van een landschapstekening
(Gewassen pentekening) met onderwerp naar
keuze.”
Afmeting 30x40cm.
Een voorbeeld:
Aangeboden door: Jos Hendrikx.
Kavel 18
Hartige Quiche 24 bij 34 cm: voor 1 koper
Er kunnen 28 stukjes uit
Aangeboden door: Hannie Teunissen
Kavel 19
Gebreid Babyvestje: leeftijd tussen 6 mnd‐2 jaar
Ook te bestellen in gewenste kleur en maat.
Aangeboden door: Willie van Vliet

Min € 100,‐ p.p.

Min € 15,‐

Min € 10,00 per stuk

Kavel 20
Het adviseren over en het opstellen van één testament of voor een (echt)paar
twee gelijkluidende testamenten.
Voor 1 koper
Min € 250,‐
Bespreking (ongeveer drie kwartier/een uur), maken van
concepten en toelichting en passeren (ondertekenen).
Aangeboden door: Hoffspoor Notarissen.
Kavel 21
Brengen en halen naar en van het vliegveld Eindhoven:
Voor 1 koper aan te bieden: er passen max. 3 personen in de auto.
Data in overleg.
Aangeboden door Johan Wierenga
6

Min € 50,‐

Kavel 22
Een rondleiding door de Eendenkooi in de Noorderplas,
Min € 7,50 p.p.
Een uniek cultuurhistorisch natuurmonument.
1x aan te bieden voor 2 tot 15 personen.
Op zaterdag 11 mei 2019, start om 10.00uur. Duur: 1 á 1,5 uur.
De rondleiding wordt verzorgd door een van de vrijwilligers daar.
Koffie/thee met iets lekkers na afloop.
Aangeboden door: Corrie Dansen
Kavel 23
Avondtaxi incl. brandstof
Min € 25,‐ per avond
Voor 6 kopers (= 6 avonden) aan te bieden
Voor degenen die niet graag meer in het donker rijden of graag een glaasje
geestrijk vocht tot zich nemen bij een bepaalde gelegenheid, bied ik mezelf
aan als avondtaxi voor een retour naar een bestemming binnen Nederland.
Maximaal 3 passagiers per rit. En uiterlijk om 24:00 uur weer thuis.
Data in overleg met koper.
Aangeboden door Dorine Broekmeulen‐van Tilburg
Kavel 24
Rondleiding in de Dahliatuin “Rosa van Lima” voor 6 deelnemers
Esscheweg 207, Vught
Behalve Dahlia’s worden er ook vele andere
soorten bloemen en groenten gekweekt.
Bovendien is er een bijenstand met bijenweide.
(Een dagdonatie aldaar is 3 euro)
De bezoeker gaat met een fraaie bos bloemen naar huis.
Aangeboden door: Maria Werner
Kavel 25

XåvÄâá|xy W|ÇxÜ ÂV{xé _xá V{xätÄ|xÜáÂ

K áÅtt~äÉÄÄx ZxÜxv{àxÇ |ÇvÄA j|}ÇtÜÜtÇzxÅxÇà
Voor 6 gasten
Bij ons thuis
Aangeboden door: Rosalie de Ridder
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Min € 50,‐ p.p.

Kavel 26
Mooie wandeling of fietstocht langs de IJzeren Man
Min € 12,50 p.p.
1x aan te bieden voor max. 3 personen. Datum af te spreken in overleg.
Afsluitend een kopje koffie/thee met iets lekkers bij het Strandpaviljoen in
Vught.
Aangeboden door: Ria van Engelen
Kavel 27
Reikibehandeling van een uur, met thee na afloop
Min € 20,‐ p.p.
Voor 7 kopers aan te bieden.
Je ligt met kleren aan op het massagebed, onder een deken, zodat je lekker
warm blijft. Ik stem mij af op de Onvoorwaardelijke Liefde en laat die door mijn
handen naar jou stromen door mijn handen steeds op een volgende plaats te
leggen. Het stimuleert en versterkt je eigen geneeskracht en levenskracht.
Aangeboden door: Jeanne Bernsen
Kavel 28
Een Avondrondvaart over de Binnendieze voor een groep van 10/16 personen.
Te kopen door 1 persoon
In overleg met schipper Ruud wordt de datum en de
tijd vastgesteld (niet in het weekend en voorkeur start
is na 18.30u)
Aangeboden door: Ruud Bokeloh
Kavel 29
Twee zondagmiddagen voorlezen bij een oudere heer of dame van 15‐16u:
voor 1 (of 2) koper(s)
Aangeboden door: Ceciel van der Lugt
Kavel 30
Wijnproefavond Zuid‐Afrikaanse wijnen: voor 5 deelnemers
Deze avond proeven we heerlijke Zuid‐Afrikaanse wijnen. Witte, ‘blanc de noir’
en rode. Er worden topwijnen geschonken, allemaal met tenminste vier sterren
bekroond door de Platter Wineguide. Ard Nieuwenbroek vertelt tijdens de
proeverij over de wijnen, de wijngaarden en zijn avonturen in Zuid‐Afrika. Op
het eind van de avond is er het traditionele Zuid Afrikaanse gerecht: Bobotie.
Aangeboden door: Ard Nieuwenbroek
Min € 50,‐ p.p.
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Kavel 31
Twee zoete gebakstaarten van de Duurzaam werkende Bakkerij:
Er worden taarten gebakken van producten die bij supermarkten, groothandels
en agrariërs niet goed genoeg zijn: 'imperfect fruit' zoals te kleine peren, appels
met een rare vorm, kromme wortels enz. (Producten die over de datum
zijn gebruiken ze gegarandeerd niet! ) Die 'imperfecte producten' halen ze op
met een elektrisch busje met koelbox en verwerken ze tot taarten. Als bakkers
zijn ook in Nederland geschoolde vluchtelingen bij hun in dienst.
Zie ook hun website: www.trashuretaarten.nl
Min € 17,50 per stuk
Aangeboden door: Toos Verdonk
Kavel 32
Een album fotoscrappen: 1x aan te bieden voor max. 4 pers.
Min € 20,‐ p.p.
Het gaat om 20 foto's die jezelf mee moet nemen. Het kan voor alles zijn, een
trouwerij, een jubileum, een geboorte. Vul maar in.
Onder begeleiding van mij ga je dat album maken. De materialen worden verder
door mij verzorgd. Er is ook nog ruimte voor een hapje en een drankje.
Afhankelijk van de snelheid van werken kan het in een avond. Maar een tweede
avond sluit ik niet uit.
Ik neem op de veiling een voorbeeld mee.
Aangeboden door: Ans Martens
Kavel 33
Een Meergangen verrassingsdiner:
2x aanbieden voor 4 personen, dus in totaal voor 8 kopers
Aangeboden door: Ine en Ed Andriessen
Kavel 34
Schoonheidsbehandeling op basis van Aroma Therapie:
Min € 40,‐
Bij Beauty Health City Vught.
Voor 1 koper
U krijgt eerst een ontspannen rugmassage, vervolgens een diepte‐reiniging,
een massage, een masker en een verzorgende crème.
Aangeboden door: Coby van Rossum
Kavel 35
Asperges eten in de Aspergetijd: maaltijd voor 6 personen
Aangeboden door: Iet Bakx
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Kavel 36
Een verblijf van 1 week in mijn huis “ Lareculade” in Frankrijk:
voor 1 groep van max 4 pers.
(inzet veilingmeester: 150 euro)
40 km ten noordwesten van Limoges, in de Haute Vienne. Periode in overleg.
Info: www.lareculade.nl
Gebruikersnaam: bezoeker, wachtwoord: dag&n8@ease
Aangeboden door: Hans Waegemakers
Kavel 37
“Kookworkshop Indische Rijsttafel: Samen koken, samen eten”
1x voor max 10 personen
Min. € 25,‐ p.p.
We gaan andere gerechten maken dan we met een
vorige Indische kookworkshop hebben gemaakt.
De smaken van de gerechten zijn ook weer overheerlijk.
De workshop vindt plaats bij Vera en Leon thuis in Gemert.
Aangeboden door: Vera en Leon van de Rijt‐ van Dijck

PAUZE
Kavel 38
Een pan soep voor 10 personen: voor 1 koper
Min € 2,00 p.p.
U geeft aan wat voor soep u wilt en ik zorg dat u deze ontvangt op de dag die u
wilt (datum in overleg)
Aangeboden door Petra van den Elshout
Kavel 39
Bezoek aan De Keukenhof in volle bloei:
1x voor 2 personen Min. € 35,‐ p.p.
Of ‐indien liever en in overleg‐ aan een ander (dieren)park of museum of uitje.
1 Rollator of 1 rolstoel kan mee mits deze inklapbaar is.
Aangeboden door: Rinus van der Heijden
Kavel 40
ROGGEKOEKCAKE bereid met vruchten en noten:
Min € 9,‐ per cake
Voor 3 kopers
Voor de cake worden ingrediënten gebruikt van biologische herkomst.
Aangeboden door Maria Vermeer
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Kavel 41
Een Theaterbezoek: 1x voor 2 kopers
Min € 32,50 p.p.
Of: Brunch & Opera Theater a/d Parade
Zondag 20 januari 2019 10.30 uur
(in samenwerking met solisten IVC)
Of: Hoogtepunten uit het oeuvre van Annie M.G. Schmidt + lunch
Donderdag 24 januari 2019 12.00 uur
Aangeboden door Bert van der Put
Kavel 42
Een vegetarische maaltijd: 1x aanbieden voor 5 deelnemers
Aangeboden door: Christien van den Boom
Kavel 43
Bezoek Museum Lieveheersbeestjes
2 á 3 maal aan te bieden voor 4 kopers per keer
Daarna koffie of thee met gebak bij mij thuis.
Datum en tijdstip in overleg.
Aangeboden door Zr. Theresiënne Berendsen

Min € 22,‐ p.p.

Min € 15,‐ p.p.

Kavel 44
Ontdek de natuur in de stad!
Min € 20,‐ p.p.
1x aanbieden voor max. 15 personen
Op 16 juni gaan we 's middags aan de wandel in het historische centrum van
's‐Hertogenbosch en daar is van alles te zien en te horen….
We starten om 14:00 uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Na afloop geven we een rondje voor de liefhebbers.
Aangeboden door: Machteld Terlingen en Ferd Sauter
Kavel 45

Una Sera Italiana:

Min € 40,‐ p.p.

Casa Cavalieri: Cucina di Mama
Voor 6 gasten: Bij ons thuis
Aangeboden door: Rosalie de Ridder
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Kavel 46
Wandeling op de Herven‐ en Heinisdijk:
Min € 20,‐ p.p.
1x aanbieden voor max 15 personen
Kom mee wandelen op de Herven‐ en Heinisdijk, en hoor van alles
over de historie en over de natuur van dit gebiedje‐om‐de‐hoek midden
in de stad!
Na afloop is er een borrel en een eenvoudige maaltijd bij ons thuis.
Datum: zaterdag 30 maart 2019, Aanvang: 15:00 uur
De wandeling duurt anderhalf à twee uur
Aangeboden door Machteld Terlingen
Kavel 47
Workshop Perfectionisme: 1x aanbieden voor 5 personen
Min € 25,‐ p.p.
In het leven van veel mensen is de neiging om perfect te willen zijn heel sterk
aanwezig. Ouderen én jongeren willen voldoen aan de normen waarin ze zelf
zijn gaan geloven of die ze in de ogen en de woorden van anderen denken waar
te nemen. Daarbij kan het gaan om wat je doet, om wat je hébt of ook om je
uiterlijk.
Perfectionisme kan de kwaliteit van je leven beïnvloeden. In deze workshop
kijken we naar wat perfectionisme is en hoe je hier in je leven mee om kunt
gaan. Een workshop voor jezelf of voor iemand anders die je dierbaar is.
De workshop wordt gegeven in onze praktijk in Sint‐Oedenrode op donderdag
24 januari 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Aangeboden door: Ard Nieuwenbroek
Kavel 48
1. Cursus muziek luisteren op avonden: voor 5 deelnemers
Min € 15,‐ p.p.
De cursus geeft handvatten om intenser maar muziek te luisteren.
Cursus duurt 3 dagdelen.
Avondcursus: Van 19.30 uur tot maximaal 21.30 uur:
Dinsdagavonden: 2 april
9 april
16 april
Aangeboden door: Jan Wijgers,
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Kavel 49
2. Cursus muziek luisteren op middagen: voor 5 deelnemers
Min € 15,‐ p.p.
De cursus geeft handvatten om intenser maar muziek te luisteren.
Cursus duurt 3 dagdelen.
Middagcursus: Van 14.00 uur tot 16.00 uur:
Donderdagmiddagen: 4 april
11 april
18 april
Aangeboden door: Jan Wijgers,
Kavel 50
Heerlijke, echte Belgische wafels eten: max. 6 personen
Min € 5,‐ p.p.
Op een namiddag bij mij thuis: rechtstreeks van het wafelijzer op je bord!
Aangeboden door: An Willems‐Vanwormhoudt

Kavel 51
Beleef de lente!: 1x aanbieden voor max. 15 deelnemers
Min € 20,‐
p.p.
Loop op 13 april mee met onze vroege vogelwandeling en hoor de
vogels wakker worden in het bos.
We wandelen bij Haanwijk en starten om 5:45 uur.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Na afloop is er een ontbijt in de schuur van het Brabants Landschap.
Aangeboden door: Machteld Terlingen en Ferd Sauter,

Kavel 52
Een sessie paardencoaching: 3x voor 1 koper
Min € 40,‐ p.p.
Voor iedereen die zich eens op een verrassende wijze wil verdiepen in
zichzelf of ten opzichte van zijn/haar relaties en /of familie.
Na een kort introductie gesprekje wordt aanvullend met een paard verder
gewerkt. Het paard is een prachtig ‘instrument’ om aanwijzingen te krijgen,
gespiegeld te worden. Ze zijn altijd eerlijk en laten op wonderlijke wijze
zien wat mogelijk speelt. Voorbeelden te over!
Een uitdaging voor jezelf of ken je iemand die deze sessie verdient?
Aangeboden door: Marleen Postma
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Kavel 53
Film / saté avond: 1x aanbieden voor max. 6 deelnemers
Min € 15,‐ p.p.
We kijken een mooie film met een beamer op een grote wand onder
het genot van sateetjes van de grill met een drankje erbij. Vegetariërs
sparen hierbij geld uit: zij hoeven niet te bieden.
Op zaterdag 23 februari 2019 vanaf 18:00 uur
Aangeboden door Annette Beelen en Garry Zuidland
Kavel 54
Literaire lunch: 2x voor 5 personen (is totaal 10 kopers)
Min € 17,50 p.p.
Per keer zijn vijf personen welkom met gedichten die zij zelf erg mooi
vinden en aan anderen willen laten horen. Ik zorg voor soep/ broodjes/
salades en een lekker toetje! Gedichten van elkaar kopiëren mag!
Je kunt inschrijven voor zaterdag 26 januari (van 12.00 tot 15.00 uur)
Of voor zondag 10 februari (van 12.30 – 15.30 uur)
Plaats: Gervenstraat 36, 5211 PD 's‐Hertogenbosch
Aangeboden door: Toos Verdonk
Kavel 55
Oude spreekwoorden en gezegden naar boven halen:
Min € 20,‐ p.p.
1x aanbieden voor 4 kopers. Datum en tijd in overleg.
We gaan met een kopje thee en iets lekkers in de middaguren met elkaar
ontdekken welke er nog in ons geheugen zijn. En we gaan het hebben of ze nog
worden gebruikt en geleerd?
Aangeboden door: Liesbeth Resoort
Kavel 56
Workshop Spaanse tortilla maken: 1x aanbieden, max. 4 pers.
Min € 6,‐ p.p.
Heb je zin in een gezellige avond? Kom dan naar de workshop Spaanse tortilla
maken, en daarna de tortilla opeten vergezeld door een lekker glas wijn.
Op een avond eind januari/begin februari 2019, over de datum wordt overlegd.
Aangeboden door: Mary Terés Wierenga
Kavel 57
Een Mosselmaaltijd bij mij thuis:
1x aanbieden voor 4 personen

Min € 10,‐ p.p.
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Aangeboden door: Gonnie van Osta
Kavel 58
Workshop Faalangst en (groot)ouders:
Min € 50,‐ p.p.
1x aanbieden voor 6 deelnemers
In deze workshop wordt duidelijk wat faalangst nu precies is.
Ook hoe dit ontstaat en hoe je als (groot)ouder in je omgaan met dit kind kunt
helpen datzelfde kind beter om te leren gaan met die lastige faalangst.
Daar worden goede resultaten mee geboekt en is een stevige investering in de
toekomst van deze (klein)kinderen.
Iedere deelnemer ontvangt het boek ‘Faalangst en ouders’.
De workshop vindt plaats in onze praktijk in Sint‐Oedenrode, datum in overleg.
Aangeboden door Ard Nieuwenbroek
Kavel 59
Workshop Vegetarische Burgers maken:
Min € 25,‐ p.p.
2x aanbieden voor 2 personen
Vanzelfsprekend kunnen de burgers na het bereiden gegeten worden.
Dit in combinatie met een salade die ik zal maken.
Aangeboden door: Christien van den Boom
Kavel 60
‘Een herinnering die ik nooit kwijt wil’.
Min € 35,‐ p.p.
Voor 2 personen aan te bieden.
“Wil je een heel grappige, hartverwarmende of ontroerende herinnering
zo levend mogelijk houden? En kom je er niet toe om die zelf op te schrijven?
Ik wil graag naar je verhaal luisteren en samen met je naar woorden zoeken om
je eigen verhaal vorm te geven.”
Je hebt recht op twee gesprekken van elk een uur. Het uitgewerkte verhaal krijg
je in concept per e‐mail toegestuurd, zodat je nog correcties of aanvullingen
kunt geven voordat ik je de definitieve versie stuur.
Aangeboden door: Toos Verdonk
Kavel 61
Krimi bij ons thuis: 1x aanbieden voor 3 deelnemers.
Min € 20,‐ p.p.
Een aflevering van ‘A touch of Frost’ of ‘Derrick’ kijken onder het genot van een
hapje of drankje. Na afloop er samen over napraten.
Van 14.30 uur – circa 17.00 uur op een zondag in januari 2019
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Aangeboden door Bert van der Put
Kavel 62
Uitgebreide Indonesische maaltijd:
Min € 25,‐ p.p.
2x aanbieden voor 4 personen,
Alle gerechten worden bereid met verse en gedroogde kruiden.
1e avond: op 7 februari 2019
2e avond: op 21 februari 2019
Aangeboden door: Rien Cooijmans en Marie‐Louise Bonneke
Kavel 63
Bezoek Concert van Koor voor Nederlandse Religieuze Muziek in Naaldwijk:
1x aanbieden voor 3 kopers.
Min € 20,‐ p.p.
Incl. Vervoer en toegang.
“Boom aan Levend Water”, 10 psalmen en een Requiem
Datum: zondag 17 maart
Vertrek 13.30u vanuit Den Bosch, 16.00u Concert in de Oude Kerk in Naaldwijk,
afsluitend drankje en weer terug naar Den Bosch.
Aangeboden door: Gonnie van Osta

Kavel 64
Sinterklaasgedichten schrijven op bestelling! Voor 3 kopers
Minimumprijs: 1 gedicht € 10,‐ / 2 gedichten: € 15,‐
1. Stuur me een e‐mail met omschrijving van het cadeau,
enkele karakteristieken van degene voor wie het cadeau bestemd is en
jouw motief om juist dit cadeau te geven.
2. Geef de datum aan wanneer je het gedicht in je mailbox wilt hebben.
3. Geef aan of je een poeslief gedicht verwacht, (1 ster) of dat je liever een
beetje ondeugende c.q. pikante tekst hebt. (2, 3 of meer sterren.
Vergelijk dat maar met de sterkte‐aanduiding van Parmezaanse kaas:
hoe sterker hoe meer sterren!
4. Zorg dat je gegevens een week vóór de opgegeven afleverdatum bij mij
binnen zijn.
Aangeboden door: Toos Verdonk

16

Veilingvoorwaarden:
1.
De diensten of producten worden per opbod geveild en toegewezen aan de
hoogste bieder.
2.
De te veilen diensten of producten worden op de site gepubliceerd, uitgedeeld
tijdens de weekendvieringen en op de avond zelf op papier aan alle bezoekers
uitgereikt. Het is mogelijk dat er diensten door de organisatie op het laatste
moment nog worden toegevoegd of verwijderd.
3.
Bij vergissing heeft de veilingmeester altijd het recht zich te herstellen.
Bij verschil van mening tussen veilingmeesters en koper en/of andere bieders,
beslist de aanwezige notaris.
4.
Biedingen worden gedaan door middel van het opsteken van je nummer.
5.
De gekochte dienst moet op dezelfde avond worden betaald. Dit is mogelijk
door contante betaling of het afgeven van een ondertekende, eenmalige
schuldbekentenis. Hiervoor is een formulier ter plaatse beschikbaar.
6.
De koper ontvangt als bewijs van aankoop een formulier waarop de
overeenkomst tussen aanbieder en koper is vastgelegd.
7.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van
de diensten en levering van producten.
8.
De producten en diensten zijn volledig gratis beschikbaar gesteld en de
opbrengst komt geheel ten goede aan San Salvator in Beweging (SSIB).
9.
De organisatie behoudt zicht het recht voor om diensten samen te voegen
en/of te splitsen; zonder opgaaf van reden personen als bieder of koper te
weigeren; bij weigering van betaling of onmacht de betreffende koop
onmiddellijk te herveilen; goederen te herveilen indien de koper ter plaatse
weigert contactgegevens bekend te maken aan de organisatie; kopen waarin
een verschil in is ontstaan, opnieuw te veilen.
10. De deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze
veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de deelnemer zelf te
hanteren voorwaarden.
11. Niemand zal zich kunnen beroepen op onbekendheid van deze veiling‐
voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen dan ook nooit aanleiding geven tot
verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als
reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om goederen
tot zich te nemen en te betalen.
12. Eenieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor
betaling der kooppenningen, zonder zich op een lastgever of een meester te
kunnen beroepen.
13. Mochten er situaties ontstaan waarin de veilingvoorwaarden niet voorzien, dan
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beslist de notaris.
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