
Contactgegevens aanbieder
Naam: Bas Dam
Tel:

Prijs van verkoopVeiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  5
GameBuddy voor tenminste 2 uur 

Gedurende twee uur speelt Bas elk gewenst computer spel met de afnemer. 
Bij een extra bijdrage kan zelfs garandeert worden dat de afnemer wint. 
Mocht de afnemer niet beschikken over een spelsysteem en toebehoren, 
dan daarvoor gezorgd worden.

Gekocht door: 

.............................................................

€
Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop

€
Aangeboden! ! !             Startbedrag €	  15

Contactgegevens aanbieder
Naam: Bas Dam
Tel: 

Gekocht door:

.............................................................

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop Prijs van verkoop

Contactgegevens aanbieder
Naam: Sander Clijsters
Tel: 

Contactgegevens aanbieder

Naam:Nicolette Cleerdin 
Tel:  06 223 455 48

Gekocht door:

.............................................................

Gekocht door: 

.............................................................

€ €
Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  7 Aangeboden  ! ! !             Startbedrag €	  7,5

Karten

Biedt op 1 heat karten met Bas. Dit kost minimaal 15 euro, maar dan krijg 
je: vervoer naar en van de kart locatie en 1 heat GRATIS karten. Bij een 
extra bijdrage kan er zelfs garandeert worden dat de afnemer wint van de 
KartPartner.

Sieraden schoon laten maken

Heeft u nog sieraden die schoon gemaakt of misschien gepolijst moeten 
worden? Ik maak uw sieraden weer stralend schoon en verzorg een mooie 
hoog glans. (witgoud uitgezonderd)

Astrologie-consult van een half uur:

Aan de hand van je horoscoop vertel ik jou kort hoe je in elkaar zit en waar je goed 
in bent. Of misschien wil je weten wat 2013 jou te bieden heeft.  Een specifieke 
vraag stellen kan ook. Voor een astrologie-consult heb ik je geboortedatum, 
geboorteplaats en exacte geboortetijd nodig. www.astrologiepraktijkhilversum.nl

http://www.astrologiepraktijkhilversum.nl/
http://www.astrologiepraktijkhilversum.nl/


Contactgegevens aanbieder
Naam: Eva Signer
Tel: 0681749697

Prijs van verkoopVeiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  10
Teken of schilderles

Lijkt het je leuk om goed te kunnen tekenen en schilderen. Wij bieden een beginles 
tekenen en schilderen aan. Hierin worden alle beginselen van het schilderen 
uitgelegd en ga je aan de slag!

Gekocht door: 

.............................................................

€
Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop

€
Aangeboden! ! !             Startbedrag €	  15

Contactgegevens aanbieder
Naam: Kirsty Hameleers
Tel:  0644645504

Gekocht door:

.............................................................

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop Prijs van verkoop

Contactgegevens aanbieder
Naam: Kirsty Hameleers
Tel:  0644645504

Contactgegevens aanbieder
Naam: Rene van de Koppel
Tel: 0683079893

Gekocht door:

.............................................................

Gekocht door: 

.............................................................

€ €
Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  10 Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  50

Zangles

Wil je goed kunnen zingen? wij bieden een beginles zang aan. Je gaat aan de slag 
met stem oefeningen en samen met muziekwetenschapper ga je kijken wat voor 
stemgeluid het best bij je past.

Muziek theorie (basis akoorden) klussen

4 uur klusjesman voor klussen binnen of buitenshuis  incl. Afspraak van te voren 
om alles te bespreken. Je kan denken aan lampen ophangen, schilderen, laminaat 
leggen, straatje aanleggen, wasmachine aansluiten, muurtje metselen, 
schutting plaatsen etc . Laat nu al je klussen opknappen en bied!



Contactgegevens aanbieder
Naam: Daan de Waard
Tel: 0646256265

Prijs van verkoopVeiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  10
Toneel voorstelling  ‘’Het Geheim van Ravensteijn’’
VIP Arrangement voor 2 personen
 6+ familievoorstelling  ‘’Het Geheim van Ravensteijn’’. (Toneelgroep ARS)
Gegarandeerd 1ste rang + een kijkje backstage. In Theater Achterom
 www.theaterachterom.nl (aanvang 14:3o)
Speeldata : 10, 17, 24 maart  7 en 14 april 2013                       www.theaterachterom.nl

Gekocht door: 

.............................................................

€
Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop

€
Aangeboden! ! !             Startbedrag €	  30

Contactgegevens aanbieder
Naam: Rutger Smink
Tel: 0647304284

Gekocht door:

.............................................................

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop Prijs van verkoop

Contactgegevens aanbieder
Naam: Annemarie Nouwens
Tel: 

Contactgegevens aanbieder
Naam: Isa warmerdam
Tel:  0636063628

Gekocht door:

.............................................................

Gekocht door: 

.............................................................

€ €

Basis cursus Japans

Een basiscurcus Japanse taal aan. De cursus zal bij de klant thuis worden gegeven 
en zal worden begeleid door lesboeken, plaatjes, whiteboard en huiswerk. 
De cursus zal 5 X 1 uur zijn, wat vrij kan worden ingedeeld in overleg met de 
docent 

Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  10 Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  70
Schminken

Een middagje schminken. Wil je graag schminken op een feestje maar kan je het 
niet zelf. Wij hebben een dame die heel goed kan schminken. 
 Zij komt graag een uur bij u schminken.

Scouting partijtje

Om te starten bied de welpenleiding een volledig verzorgd scoutingpartijtje aan op 
de Orion waarbij we broodjes kunnen bakken, knopen en/of een gaaf spel kunnen 
doen, uiteraard uit te voeren rond de verjaardag van uw zoon/dochter! 

http://www.theaterachterom.nl
http://www.theaterachterom.nl
http://www.theaterachterom.nl
http://www.theaterachterom.nl


Contactgegevens aanbieder
Naam: Nicolette Cleerdin
Tel: 06 223 455 48

Prijs van verkoopVeiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Aangeboden ! ! !              Startbedrag €	  7,5
Astrologie-consult van een half uur:

Aan de hand van je horoscoop vertel ik jou kort hoe je in elkaar zit en waar je goed 
in bent. Of misschien wil je weten wat 2013 jou te bieden heeft.  Een specifieke 
vraag stellen kan ook. Voor een astrologie-consult heb ik je geboortedatum, 
geboorteplaats en exacte geboortetijd nodig. www.astrologiepraktijkhilversum.nl

Gekocht door: 

.............................................................

€
Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop

€
Aangeboden! ! !             Startbedrag €	  10

Contactgegevens aanbieder
Naam: Martijn Fokken
Tel: 0614266997

Gekocht door:

.............................................................

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop Prijs van verkoop

Contactgegevens aanbieder
Naam: Martijn Fokken
Tel:  0614266997

Contactgegevens aanbieder
Naam: Angelique Mulder
Tel: 06 11092238

Gekocht door:

.............................................................

Gekocht door: 

.............................................................

€ €
Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  30 Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  10

Jongleren

In deze drukke maatschappij moet je meerdere ballen in de lucht kunnen houden. 
Leer de kunst van het jongleren met drie ballen! De workshop duurt ongeveer 1,5 
uur en is eenmalig. Aan deze workshop kunnen 4 mensen deelnemen

Ritje op een klassieke motor.

Even de wind in het gezicht laten blazen zoals dat 60 jaar geleden ging en ga mee met een rit 
achterop een klassieke BMW motorfiets uit 1951! Deze rit duurt ongeveer 30-45 minuten 
(ivm houten kont syndroom) en voert rustig langs de mooiere plekjes van het Gooi. De 
Motorrit is voor max. 1 persoon, tot 80kg en vanaf 10 jaar. Voorwaarden: Alleen bij mooi 
weer. Ik ben in bezit van een 2e helm en motorjas maar liever een eigen setje meenemen.

Huiskamerconcert

Een huiskamerconcert op de piano gegeven door twee pianisten (Jonas en Rik) Dit 
onder het genot van een lekker hapje en een drankje. (er moet wel een piano 
aanwezig zijn, of het kan bij de pianisten thuis.) Het concert duurt 15 minuten

http://www.astrologiepraktijkhilversum.nl/
http://www.astrologiepraktijkhilversum.nl/


Contactgegevens aanbieder
Naam: Angelique Mulder
Tel: 06 11092238

Prijs van verkoopVeiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Aangeboden ! ! !               Startbedrag €	  10
Luxe ontbijt

Een luxe ontbijt voor 4 personen, warme broodjes, eitjes, zelf gemaakte smoothies, 
koffie en thee. Laat je verrassen en geniet. 

Gekocht door: 

.............................................................

€
Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop

€
Aangeboden! ! !              startbedrag €	  10	  

Contactgegevens aanbieder
Naam: Hans van Vliet
Tel: 035-6854129

Gekocht door:

.............................................................

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop Prijs van verkoop

Contactgegevens aanbieder
Naam: Hans van Vliet
Tel: 035-6854129

Contactgegevens aanbieder
Naam: Odette Wevers
Tel: 035-6472690

Gekocht door:

.............................................................

Gekocht door: 

.............................................................

€ €
Aangeboden ! ! !               startbedrag €	  10 Aangeboden ! ! !               Startbedrag €

Workshop ravioli maken 

Zelf ravioli maken. Je kunt natuurlijk kant en klaar kopen, maar het is leuker en 
lekkerder om ravioli zelf te maken. Je kunt dan namelijk zelf de vulling bepalen 
(vlees, groente, kaas of iets anders). Je moet wel  het juiste meel gebruiken 
(semola de grano duro) en op de juiste manier uitrollen etc. Duur: ca. 2 uur

Gezinswandeling 

Een gezinswandeling over de Zuiderheide van ca. 1,5 uur. Tijdens de wandeling is er 
aandacht voor alles wat er te zien is? Hoe is het landschap ontstaan? Welke dier 
heeft dit spoor achtergelaten? Waar zijn de dieren nu? Onderweg warme chocomel 
met een koek

Middagje zeilen

Hier wordt aangeboden,een middagje zeilen op het Gooimeer voor 4 personen. 
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.



Contactgegevens aanbieder
Naam: Yura Gerritsen
Tel: 0646022116

Prijs van verkoopVeiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Aangeboden ! ! !             vastbedrag €	  5	  p.p
Scouting dag

Wilt u net als uw kind wel een keer echte scouting technieken leren. Sluit je dan aan 
bij deze opkomst. Je gaat leren knopen en allerlei andere echte scouting dingen 
leren. 

Gekocht door: 

.............................................................

€
Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop

€
Aangeboden! ! !              startbedrag €	  10	  

Contactgegevens aanbieder
Naam:  Jeroen Simons
Tel: 035-6213104

Gekocht door:

.............................................................

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Veiling welpenkamp 2012
Deze veiling wordt gehouden om extra geld in te zamelen 
voor het welpenkamp. We gaan namelijk naar Texel! Op Texel 
zijn heel veel gave dingen te doen maar hier hebben we wel 
geld voor nodig. Dus help de welpen!

Prijs van verkoop Prijs van verkoop

Contactgegevens aanbieder
Naam:  Maarten van Aken
Tel: 

Contactgegevens aanbieder
Naam: 
Tel: 

Gekocht door:

.............................................................

Gekocht door: 

.............................................................

€ €
Aangeboden ! ! !            vastbedrag €	  5	  p.p Aangeboden ! ! !               Startbedrag €

Varen met een motorboot

Wij stellen onze houten roeiboot met buitenboordmotor (ruimte voor 6-personen) 
voor een dag beschikbaar. de boot ligt in kortenhoef. Na een korte instructie kun 
je lekker een dag varen over de plassen.

Vitus toren beklimmen

Een rondleiding en torenbeklimming in de 98 meter hoge toren van de Vituskerk in 
Hilversum. Kinderen moeten voor deze torenbeklimming minimaal 10 jaar zijn. Bij 
helder weer heb je vanaf de toren een prachtig uitzicht over Hilversum en ’t Gooi. 
Tijdens de beklimming o.a. bezichtiging van het monumentale torenuurwerk uit 
1894 en natuurlijk de 6 luidklokken van de Vitus.


