
 



Bieden en kopen 

Elk kavelnummer kan slechts één keer verkocht worden en bij elke 

kavel kan slechts één persoon koper zijn. 

Soms wordt een kavel aangeboden voor een bedrag per persoon. 

Bijvoorbeeld kavel 25, de kookworkshop Indische rijsttafel, wordt 

aangeboden voor het startbod van € 20 p.p. De hoogste bieder is 

koper en betaalt het laatst genoemde bedrag maal het aantal 

personen dat deelneemt aan deze workshop. Bijvoorbeeld: koper 

betaalt € 20 x 3 personen = € 60 

De koper ontvangt tijdens de veiling een briefje met daarop het 

kavelnummer en het aankoopbedrag. Indien van toepassing ook 

aantal personen deelname en totaal bedrag. Het aantal personen 

dat gaat deelnemen kan de koper nog wijzigen tot aan het moment 

van betalen. 

 

Betalen 

Betalen kan contant, met mobiel bankieren of door een eenmalige 

machtiging in te vullen. Betalen doe je meteen na aankoop door met 

het koopbriefje naar de penningmeester te lopen. Ga je ook bieden 

op nog komende kavels, wacht dan met betalen tot je laatste 

aankoop. Graag wachten tot het betaalpunt vrij is. In de pauze (na 

kavel 60) en na afloop van de veiling komt alsnog iedereen aan de 

beurt om te betalen. 

Als je hebt betaald ontvang je een aankoopbewijs met daarop de 

contactgegevens van de aanbieder of – in het geval van een artikel, 

product of cadeaubon – kun je je aankoop na afloop van de veiling 

bij het podium ophalen. 

 



Cadeaubon 

Alle kavels lenen zich uitstekend om cadeau te doen aan iemand 

anders. Cadeaubonnen van talenten en diensten kun je aanvragen 

bij Hanneke. Zij maakt dezelfde week nog een geschenkbon. 

 

Surprise! 

Aan het eind van de veiling wordt er een super-de-luxe 
verrassingspakket verloot onder de aanwezigen. 

 

Grote dank! 

Met grote dank aan onze vrijwilligers en sponsoren, allen genoemd 

bij de betreffende kavels en daarnaast:  

 Cultuurfonds De Hof 

 Aan Tafel Maaltijdwinkel  

 Albert Heijn De Vijfhoek  

 Kötter Seafood 

 

 

 

 

 

Veilingmeesters: Trudy van der Lichte en Yvonne Ponsteen  

Penningmeesters: Janke en Hans Meulenbeld en Yvonne Meyer 

Organisatie: Hanneke Bugter, Yvonne Meyer en Yvonne Ponsteen  



Kavel 1 

Een lang weekend of midweek in het zeer compleet ingerichte 6-

persoonsvakantiehuis Rhumah Kami. Het ruime vakantiehuis ligt op 

het park De Keizerskroon in Julianadorp aan Zee, 900 meter van het 

centrum en strand. Het park is erom bekend dat het zo groen is en 

veel privacy biedt aan de bewoners van de huizen. Ook zijn er 

speelplaatsen voor de kinderen. Op eigen terrein is er plaats voor 

twee tot drie auto’s.  

De woonkamer met open keuken heeft een uitgebreide zithoek met 

uitzicht op de heerlijke vrije tuin en een grote eettafel. Op de eerste 

etage bevinden zich drie slaapkamers, een met een 

tweepersoonsbed en twee slaapkamers met ieder twee 

eenpersoons bedden. De badkamer heeft een douche, wastafel en 

2e toilet. Uw trouwe viervoeter is van harte welkom. 

Een weekend is vrijdag na 15.00 uur tot maandag 10.00 uur en een 

midweek is maandag na 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. 

Hoogseizoen en feestdagen zijn uitgezonderd. 

 

 

Startbod € 180    



Kavel 2 

Grote beurt voor een electrische fiets bij Zwiep Oldenzaal. 

Uw fiets weer als nieuw: afstellen, controleren en schoonmaken op 

diverse punten. Eventuele materiaalkosten niet inbegrepen.  

De waarde van de grote beurt is € 70.  

Startbod € 50,-  

 

Kavel 4 

Beeldengroep                                

‘de verloren zoon’. 

Een uniek, prachtig schouwspel 

van de hand van ceramiste   

Babs Oosterwijk naar een 

schilderij van Rembrandt.     

Uniek exemplaar.   

Chamotteklei gekleurd met 

engobes en kleurpigmenten. 

Startbod € 125 

 



Kavel 5 

Hebt u iets te vieren? U wordt bijvoorbeeld 80 of u bent 25 jaar 

getrouwd, maar u ziet er tegenop een mooi feest te organiseren? 

Dan kunt u Yvonne Ponsteen als feestmakelaar inhuren om in 

overleg met u de organisatie op zich te nemen. Daarbij kunt u 

denken aan het samenstellen van een boodschappenlijst, het 

regelen van catering, muziek of feestlocatie, decoratie en/of het 

maken van een genodigdenlijst. 

 

******************************************************** 

Kavel 7 

Joop Bruil neemt jou en je 

gezelschap mee in de 

omgeving van Oldenzaal.        

Je kunt kiezen voor een 

wandeling van ca. 8 km. 

"Natuur en stad verbinden" of 

voor een fietstocht van ca. 30 

km. langs de Oldenzaalse parken. Onderweg weet Joop interessante 

dingen te vertellen over de omgeving en zoekt hij een geschikte 

pauzeplek.  

Je gezelschap bestaat uit maximaal 10 pers.  

Startbod € 15 (voor het hele gezelschap) 



Kavel 9 

Tegoedbon van Salon Rene ter 

waarde van € 18,50 met een aantal 

leuke producten in 

geschenkverpakking.  

Salon Rene, in de Sparstraat 

gevestigd, is al ruim 50 jaar een 

begrip in de Oldenzaalse 

kapperswereld.  

Het team dat bestaat uit gedreven 

kapsters is met hart en ziel bezig om 

een perfect kapsel te creëren dat aan 

de specifieke wensen van de klant voldoet.  

Startbod € 15 

******************************************************** 

Kavel 10 

Luxe productpakket van Fruitboerderij Oold Bleank. 
 
Milieubewust verwerkte 
kwaliteitsproducten met een 100% 
natuurlijke smaak van de eigen 
fruitboerderij in Rossum.  
 
Het pakket vertegenwoordigt een 
waarde van ca. € 30 en kunt u op 
de veilingavond bezichtigen. 
 

 

Startbod € 25  



Kavel 12 

Hulp bij het maken van je familiestamboom. 

Rijn van Wely helpt 

je om op internet op 

zoek te gaan naar je 

voorouders.  

Rijn komt bij je thuis 

en geeft je 

handvatten en tips 

om je familie-

stamboom bij elkaar 

te zoeken. 

 

Startbod € 15 

******************************************************** 

Kavel 15 

Driegangendiner           

bij en met                  

Harm en Geziena 

Medema thuis             

voor 2 gasten          

inclusief wijn.  

Datum in overleg. 

 

 

Startbod € 20 p.p. 



Kavel 20 

Bij Henk Vrielink achterop de motor  maak je een tochtje door 

Twente, Drente en/of Duitsland. Hij heeft eventueel een helm e.d. 

te leen. De benzinekosten zijn voor zijn rekening. 

Een middagtocht is ca. 100 km. 

 

 

 

 

 

Startbod € 15   

******************************************************** 

Kavel 23 

Dansles voor kinderen of volwassenen, 

een dansles in een groep of individueel. 

Met plezier van beweging naar 

danspassen, voor een goede 

ontspanning en ademhaling, met 

blijvende aangename lichaamservaring.  

De dansles wordt verzorgd door Sabine Bulk en de les duurt 

anderhalf uur met inbegrip van een half uur advies en informatie om 

mee te nemen naar huis. Sabine geeft in haar vrije tijd dansles bij de 

Hengelose gymnastiekvereniging. Van beroep is ze therapeute: 

www.sabinevandenbulk.nl 

 



Kavel 25  

Kookworkshop Indische rijsttafel 

Inge Simao verzorgt, samen met haar man Ger, bij haar thuis 

(centrum Oldenzaal) een gezellige en uitgebreide kookworkshop 

Indische rijsttafel voor 2 tot 6 personen. Al naar gelang de wensen 

van de deelnemers kan het ook een vegetarische rijsttafel worden of 

- als u al eerder bent geweest - de Indische rijsttafel 2.0!  

Exclusief 

genuttigde 

drankjes. 

 

Startbod     

€ 20 p.p. 

******************************************************** 

Kavel 26 

Shantalabehandeling voor mensen die zich volledig willen 

ontspannen. Shantala is een ritmische massage die op een 

respectvolle manier over de kleding heen wordt gegeven.  

De behandeling 

wordt gegeven door 

Anouk Brugging bij 

jou aan huis in de 

vertrouwde 

omgeving.  

Startbod € 10 

  



Kavel 27 

Een professioneel 

interieuradvies bij je thuis.  

apkDe adviseur van 

ThuisIn Fransen in 

Oldenzaal komt ongeveer 

een uur bij je thuis om te 

bespreken welke 

woonwensen je hebt en 

welke stijl en materialen je 

mooi vindt. 

Nadien volgt een - geheel vrijblijvende! - afspraak in de winkel aan 

de (parallelweg) Essenlaan waar de adviseur een woonadvies voor 

jou heeft samengesteld. Met daarin een overzicht van kleuren en 

materialen die passen bij jouw woonwensen en die een harmonisch 

geheel vormen. Fransen heeft een ruime collectie verf, behang, 

raamdecoratie, vloerbekleding en buitenzonwering.  

Startbod € 30 

******************************************************** 

Kavel 30 

Wilt u leren internetbankieren via de app van uw bank op uw tablet 

of telefoon? Weet u niet hoe u DigiD moet gebruiken om informatie 

en nieuwsbrieven van de overheid te bekijken? Wilt u e-boeken 

lenen bij de bibliotheek, maar weet u niet hoe? Yvonne Ponsteen is 

thuis in de digitale wereld. Zij komt een (of indien nodig twee) keer 

bij u thuis voor een rustige en geduldige 

uitleg. 

Startbod € 15  



Kavel 35 

Pedicurebehandeling 

Lucie de Koning is erkend pedicure.  

Zij biedt een voetbehandeling aan bij 

haar in de salon.  

Geldig tot 1 jaar na aankoop. 

 

 

 

Startbod € 15 

 

******************************************************** 

Kavel 40 

Gezichtsbehandeling met de producten van Babor. 

Dieptereiniging, peeling, 

korte gezicht- hals en 

decolettemassage en een 

masker.  

Deze gezichtsbehandeling 

van 1 uur bij het 

gerenommeerde 

huidinstituut Michaëla in 

Oldenzaal heeft een waarde 

van €60. 

Startbod €45 



Kavel 41 

Een set armbandjes en een paar oorbellen van MAJA Kleur. Voor het 

maken van de sieraden is gebruik gemaakt van onder andere 

glaskralen en natuurstenen. 

 

Startbod € 17,50 

******************************************************** 

Kavel 45 

Tegoedbon van Salon Rene ter 

waarde van € 18,50 met een aantal 

leuke producten in 

geschenkverpakking.  

Salon Rene, in de Sparstraat 

gevestigd, is al ruim 50 jaar een 

begrip in de Oldenzaalse 

kapperswereld.  

Het team dat bestaat uit gedreven 

kapsters is met hart en ziel bezig om 

een perfect kapsel te creëren dat aan 

de specifieke wensen van de klant voldoet. Startbod € 15 



Kavel 50 

Ingelijste set tekeningen van 

bijbelse figuren gemaakt door de 

Oldenzaalse 

illustrator Elly 

Overberg. 

 

 

 

 

Startbod € 60 

******************************************************** 

Kavel 55 

Een poets- en 

onderhoudsbeurt voor je fiets 

exclusief eventuele 

materialen zoals een nieuwe 

band of fietslicht. Henk 

Vrielink gaat bij hem thuis op 

de Essen voor jou aan het 

werk. 

 

 

 

Startbod € 20 



Kavel 60 

Auto met aanhanger voor een dag. 

Anton Scholten wil je een dag zijn eigen auto samen met de 

aanhanger van de Hofkerk ter beschikking stellen. Hij zit zelf achter 

het stuur en je betaalt de benzinekosten aan Anton. 

De aanhanger van de Hofkerk is enkelassig en heeft een huif. 

Maximaal totaal gewicht 750 kg.  

Afmeting bak ongeveer 220 x 110 cm. Huifhoogte ongeveer 80 cm. 

 

Startbod € 20 

******************************************************** 

Kavel 75 

U kunt een week in het 

gastenhuisje van de familie 

Ponsteen in Zweden logeren 

(Båtstad, Noord-Värmland).        

Of u zet uw eigen camper of 

caravan op hun terrein.          

 In beide gevallen kunt u gebruik maken van badkamer en keuken in 

het grote huis, waar Andries en Yvonne dan zelf verblijven. Geldig in 

de zomer van 2021.  

Aanwezig: twee stapelbedden, beddengoed en handdoeken, 

koffiezetapparaat, waterkoker, kookplaatje, serviesgoed, tafel met 

vier stoelen, koelkast, water in tankje met kraan, toilet/poepdoos in 

schuurtje.     

Startbod € 100 



Kavel 80 

Een eigen Paaskaars maken of een kaars voor een bijzondere 

gelegenheid? Een cadeau voor een speciaal iemand, een feestkaars? 

Bij Yvonne Meyer kun je deze gezellige workshop doen, inclusief 

koffie/thee en acrylverf. Exclusief een dikke kaars van ongeveer € 2 

(of je neemt je eigen kaars mee). 

 

Startbod € 10 

******************************************************** 

Kavel 85 

Maak een prachtige wandeling in de omgeving Paasberg, 

Tankenberg en Belvedère met Herman en/of Henny Arends voorop. 

Tussen de 5 en 7,5 km.  

Na afloop genieten jullie van koffie of thee met gebak bij Erve 't 

Harbert, het thuis van de familie Arends. Maximaal 4 personen. 

Startbod € 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kavel 90 

Pon is een professionele Thaise 

masseuse en woont sinds 2010 in 

Oldenzaal. De producten waarmee 

zij werkt zijn oliën op basis van 

hele krachtige kruiden uit 

Thailand. 

Voetmassage: geschikt voor 

mensen met zorgen of 

slaapproblemen, want via de 

voeten ontspant het hele lichaam.  

Voetmassage werkt als een reinigingskuur (detox). Een oliemassage 

is vooral gericht op ontspanning. 

Je kunt bij Pon terecht voor een ontspannende massage van 1 uur. 

Startbod € 30 

******************************************************** 

Kavel 95 

Tegoedbon van De Waagh t.w.v. €25.  

De Waagh heeft alle benodigdheden 

voor de professionele of amateur 

kunstenaar.  

Er is een uitgebreide collectie in de 

lijstenmakerij en de mogelijkheid voor 

reparatie of restauratie.  

 

Startbod €20 



Kavel 100 

Bij Henk Vrielink achterop 

de motor  maak je een 

tochtje door Twente, 

Drenthe en/of Duitsland. 

Hij heeft eventueel een 

helm e.d. te leen. De 

benzinekosten zijn voor 

zijn rekening. 

Een middagtocht is ca. 100 km. 

Startbod € 15 

******************************************************** 

Kavel 105 

APK-keuring bij Kwik-fit Oldenzaal ter waarde van € 34,95 

APK is inclusief:  

 BTW 

 afmelden bij RDW 

 wettelijk verplichte roetmeting en/of EOBD-test 

 

 

Startbod €25 



Kavel 110 

Een lang weekend of midweek in het zeer compleet ingerichte 6-

persoonsvakantiehuis Rhumah Kami. Het ruime vakantiehuis ligt op 

het park De Keizerskroon in Julianadorp aan Zee, 900 meter van het 

centrum en strand. Het park is erom bekend dat het zo groen is en 

veel privacy biedt aan de bewoners van de huizen. Ook zijn er 

speelplaatsen voor de kinderen. Op eigen terrein is er plaats voor 

twee tot drie auto’s.  

De woonkamer met open keuken heeft een uitgebreide zithoek met 

uitzicht op de heerlijke vrije tuin en een grote eettafel. Op de eerste 

etage bevinden zich drie slaapkamers, een met een 

tweepersoonsbed en twee slaapkamers met ieder twee 

eenpersoons bedden. De badkamer heeft een douche, wastafel en 

2e toilet. Uw trouwe viervoeter is van harte welkom. 

Een weekend is vrijdag na 15.00 uur tot maandag 10.00 uur en een 

midweek is maandag na 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. 

Hoogseizoen en feestdagen zijn uitgezonderd. 

 

 

Startbod € 180    



Kavel 115 

Gezichtsbehandeling met de producten van Babor. 

Dieptereiniging, peeling, 

korte gezicht- hals en 

decolettemassage en een 

masker.  

Deze gezichtsbehandeling 

van 1 uur bij het 

gerenommeerde 

huidinstituut Michaëla in 

Oldenzaal heeft een waarde 

van €60. 

Startbod €45 

******************************************************** 

Kavel 117 

Samen een digitaal fotoalbum maken met behulp van het 

Kruidvatprogramma. Exclusief kosten voor het printen van het 

fotoalbum. 

Of een korte individuele cursus fotobewerken met Picasa en die 

bewerkte foto’s slim ordenen en opslaan. Rijn van Wely helpt net zo 

lang als nodig is.  

 

 

 

 

Startbod € 15  



Kavel 118 

Deze giftbox is gevuld met heerlijke voedingsmiddelen en 

verzorgingsproducten. De producten vertegenwoordigen een 

minimale waarde van € 50 en Plantijn Oldenzaal heeft er nog een 

leuk geschenkblik met thee bij gedaan. 

 

Startbod € 30 

******************************************************** 

Kavel 120 

Tegoedbon van Logische Slagerij Nico Veltman t.w.v. €20. 
 

 

 

 

 

Startbod €15 



Kavel 121 

Tegoedbon van Salon Rene ter 

waarde van € 18,50 met een aantal 

leuke producten in 

geschenkverpakking.  

Salon Rene, in de Sparstraat 

gevestigd, is al ruim 50 jaar een 

begrip in de Oldenzaalse 

kapperswereld.  

  

Startbod € 15 

******************************************************** 

Kavel 125 

Inge Simao verzorgt, samen met haar man Ger, bij haar thuis  in het 

centrum van Oldenzaal een gezellige en uitgebreide kookworkshop 

Tapas maken voor 2 tot 6 personen. 

Na de uitleg ga je zelf aan de slag en bereid je onder vakkundige 

begeleiding met elkaar de hapjes uit de Spaanse keuken. Samen 

tafelen, afwassen en opruimen.  

De hele workshop 

inclusief de maaltijd 

duurt ongeveer 3 à 4 uur. 

Drankjes worden apart 

afgerekend. De recepten 

krijg je mee naar huis. 

Dieetwensen mogelijk.  

Startbod € 20 p.p. 



Kavel 127 

Een behandeling met 

gellak of acrylgel, 

beiden mogelijk op 

nagels of teennagels.  

Ineke van Studio66 

verzorgt de 

behandeling in haar 

sfeervolle salon aan de rotonde Denekamperstraat.  

De waarde van de behandeling is minimaal €25. 

  

 Startbod € 17,50 

******************************************************** 

Kavel 55 

Een poets- en 

onderhoudsbeurt voor je 

fiets exclusief eventuele 

materialen zoals een 

nieuwe band of fietslicht.  

Henk Vrielink gaat bij 

hem thuis op de Essen 

voor jou aan het werk. 

 

 

 

Startbod € 20 



Kavel 135 

Dromen zijn geen bedrog. Nachtmerries kunnen je behoorlijk 

plagen. Ben je nieuwsgierig naar wat jouw droom je heeft te 

zeggen? Volg dan een droomsessie en kijk samen met Yvonne Meyer 

achter de diepere betekenis van jouw droom.  

 

 

 

 

 

 

Startbod € 20 

******************************************************** 

Kavel 137 

Tegoedbon van De Waagh t.w.v. €25.  

De Waagh heeft alle benodigdheden 

voor de professionele of amateur 

kunstenaar.  

Er is een uitgebreide collectie in de 

lijstenmakerij en de mogelijkheid voor 

reparatie of restauratie.  

 

Startbod €20 

 



Kavel 140 

Een kaars voor een geboorte, doop, overlijden, 25-

jarige bruiloft, Sarah of jubileum van de zaak?  

Hanneke Bugter versiert voor iedere speciale 

gelegenheid een kaars met was.  

Wil je een mooie tekst, een naam of 

een passende afbeelding?  

In overleg zijn er vele mogelijkheden. 

Exclusief kosten voor de kaars.  

Startbod € 10 

******************************************************** 

Kavel 141 

Complete make-over. 

Deze cadeaubon van 

kapsalon Zeven&80 heeft 

een waarde van €100.  

Bij een make-over wordt je 

haar flink vertroeteld.  

Knippen, verven, verzorging 

en styling. We are color! 

 

Startbod € 70 

 

 



Kavel 143 

Hendrik Tel geeft een rondleiding door de historische meelmolen     

in zijn woonplaats Gildehaus voor een kleine groep (maximaal 5 

personen). Bij voldoende wind is de molen in bedrijf. 

 

Startbod € 20 (voor het hele gezelschap) 

******************************************************** 

Kavel 145 

APK-keuring bij Kwik-fit Oldenzaal ter waarde van € 34,95 

APK is inclusief BTW, afmelden bij RDW en wettelijk verplichte 

roetmeting en/of EOBD-test. 

 

 

Startbod €25 

  



 

 

 

 

 

 


