
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19:40  inloop met koffie, thee 

20:00  aanvang veiling 

21:00 pauze met koffie of een drankje 

22:00 einde veiling, borrel na afloop  

 

 

 

€ 5,- entree (inclusief alle consumpties) 

Muzikale omlijsting: The Crème Brulettes 

 

Veilingmeesters: Tieneke van Lindenhuizen en Yvonne Ponsteen  

Penningmeester: Yvonne Meyer 

Catering: Ina Schollaardt 

Organisatie: Hanneke Bugter, Yvonne Meyer en Yvonne Ponsteen  



Voorwoord! 

Waarom doen we dit ook al weer? 

Deze avond belooft een bijzonder spannend karakter te krijgen met 

optredens van The Crème Brulettes. Zij gaan ons verrassen met zang 

en entertainment, alleen dat is al een reden om te komen. 

Een kavel is niet een stuk grond, een perceel of een object, nee het 

is een aanbod van bijvoorbeeld een workshop, een halve dag met 

een busje en chauffeur een eigen route bepalen of diner aan tafel 

met ….? 

Op zo’n kavel kunt u bieden. Op deze avond worden, naast die van 

het afgelopen jaar, diverse nieuwe kavels aangeboden. Er zijn kavels 

bij om uw vingers bij af te likken, zaken waar u misschien nooit aan 

hebt gedacht. Een professioneel advies voor uw interieur? Zou u 

niet eens willen dineren met mensen die u niet zo goed kent, de 

kans wordt u geboden in een kavel. 

We hebben dit jaar twee nieuwe spreekstalmeesters die de avond 

aan elkaar gaan praten en ervoor gaan zorgen dat de kavels 

verkocht gaan worden. Laat dat maar aan de dames over. 

En waarom we deze Talentenveiling houden?  

De opbrengst is heel erg welkom om de 

Hofkerk gezond te houden!!  

Doet u maar een bod! 

Harm Medema 

 



Kavel 5 

Een dagdeel huur van recreatieruimte Erve ’t Harbert van de familie 

Arends. Deze landelijk gelegen recreatieruimte met compleet 

ingericht keukentje en toilet is geschikt voor een feest tot 50 

personen. Vanaf het erf voor de schuur - te gebruiken voor 

buitenspel – heb je een prachtig uitzicht over de Tankenberg.  

Alleen in de zomermaanden inwisselbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startbod € 60    



Kavel 6 

Workshop sieraden maken bij Maja Kleur. Martha Jager van Maja 

Kleur geeft de workshop bij haar thuis of misschien heb je liever dat 

ze bij jou thuis komt, dat kan ook. De workshop is voor 2 tot 4 

personen en je bod op deze kavel betaal je per deelnemer.  

In een tijdsbestek van ca. 2 uur kan elke deelnemer een set van 3 

armbandjes maken. De materialen waarmee je aan de slag gaat zijn 

(glas)kralen, natuurstenen en (imitatie)leren bandjes. 

 

 

 

 

 

 

Startbod € 15,- per persoon 

 

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 8 

Workshop palingroken bij Marja van de 

Langemheen thuis (centrum Oldenzaal). 

Samen met de gastvrouw en -heer ga je aan 

de slag. De paling is na ongeveer drie uur 

klaar. Ondertussen geniet je van een hapje 

en een drankje. De paling neem je na afloop 

mee naar huis.  

Er kunnen maximaal 6 personen aan de 

workshop meedoen.  

 

€ 20 per persoon 

 

Kavel 10 

Bij Christien Vrielink thuis 

(op de Essen) een ochtend of 

middag mozaïeken.      

In ongeveer 3 uur kun je een 

eenvoudig mozaïekwerkje 

maken. 

Voor 1 persoon inclusief 

materiaal en een kopje thee. 

 

Startbod € 25 

 



Kavel 12 

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 4 

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 25  

Inge Simao verzorgt, samen met haar man, 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 per persoon 



Kavel 26 

Een professioneel 

interieuradvies bij je thuis.  

De 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 

Yvonne Meyer schrijft voor jou een gedicht, voor Sinterklaas of een 

andere speciale gelegenheid, met door jou aangeleverde gegevens.  

Startbod € 15 

 

Kavel 31 

Yvonne Ponsteen is thuis in onderwijs. 

Zij komt 2 keer een uur bij je thuis voor 

(huiswerk)begeleiding. Voortgezet 

onderwijs: Nederlands, Engels en 

planmatig werken, basisonderwijs: taal 

en rekenen. 

Startbod € 15 

 

Kavel 35 

Lucie de Koning is erkend pedicure.  

Zij biedt een voetbehandeling aan bij 

haar in de salon op De Thij.  

Geldig t/m december 2018. Lucie is 

medio juni tot medio juli op vakantie. 

 

 

 

Startbod € 10  



Kavel 40 

Nicol Boldingh maakt een prachtige gelegenheidstaart met een door 

jou gekozen thema.  

De taart wordt opgebouwd met een biscuitbodem, jamlaag en 

vulling naar keuze. Rondom wordt de taart in het thema afgemaakt 

met een fondantlaag.  

Je moet de taart 1 maand van te voren bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startbod € 20  



Kavel 45  

“Bij een bezoek aan het Palthe Huis is het 

alsof u in een tijdmachine stapt. In het 

historische woonhuis ervaart u hoe de 

familie Palthe in de achttiende eeuw 

gewoond moet hebben.” 

Rijn van Wely is jullie gids (2-20 pers.) en 

neemt ruim de tijd om alle leuke 

wetenswaardigheden te vertellen. De 

entreeprijs betaal je zelf 

(museumjaarkaart=gratis).  

Startbod € 15 (voor het hele gezelschap)  

 

Kavel 50  

Een originele illustratie van 

Eline van Lindenhuizen uit 

het boek De Seizoenen.  

Deze unieke tekening 

'hond bij haard' wordt 

prachtig ingelijst met een 

passe-partout en is op de 

veiling te bezichtigen.  

Afmetingen zonder lijstje 

10x13 cm.  

 

Startbod € 10 



 

Kavel 55 

Een poets- en onderhouds-

beurt 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 

Je kunt een halve dag gebruikmaken van een volkswagen busje met 

als chauffeur Andries Ponsteen. Bijvoorbeeld voor verhuizen, 

verplaatsen, wegbrengen kleine meubels, uitruimen.  

 

Startbod € 40 



Kavel 63 

Jannie Gommer maakt voor jou een broek of rok korter of nauwer.  

Startbod € 5 

 

Kavel 75 

Bij ceramiste Babs Oosterwijk thuis in haar werkplaats kun je onder 

haar begeleiding een ochtend of middag boetseren. Met maximaal 3 

personen ben je ongeveer 3 uur bezig.  

Het kleiwerkje wordt binnen enkele maanden afgebakken 

(afhankelijk van wanneer Babs de oven vol heeft. Exclusief 

stookkosten ad. ca. € 5). 

 

 

 

 

Startbod € 15 p.p.  

 



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 90 

Pon Vrijkorte-Suksaket is een gediplomeerd Thaise masseuse en 

woont sinds 2010 in Oldenzaal. De producten waarmee zij werkt zijn 

oliën op basis van hele krachtige kruiden uit Thailand.  

Je kunt bij haar terecht voor een Thai massage, vooral geschikt voor 

vastzittende spieren. Of een voetmassage geschikt voor mensen met 

zorgen of slaapproblemen, want via de voeten ontspant het hele 

lichaam. Of een oliemassage vooral gericht op ontspanning. 

Een mix van bovenstaande massages is ook mogelijk. Ze overlegt 

met jou terwijl ze werkt. De massage duurt 1 tot 1 ½ uur. 

  

 

 

 

 

 

Startbod € 30 



Kavel 95 

Het vakantiehuisje van Christien Wiecherink staat in Oostmahorn, 

een oud vissersdorp direct aan het Lauwersmeer gelegen, op 

vakantiebungalowpark De Schans.  

Er zijn 3 slaapkamers met 2 bedden 

(1 stapelbed), je kunt er dus met 

maximaal 6 personen logeren. Je 

kiest in 2018 een week in overleg 

met Christien.  

Startbod € 150 

 

Kavel 97 

Haakles, ook voor kinderen. Bijvoorbeeld een pannenlap of een 

knuffel haken. Wat je maar wilt! Bij je thuis of bij Yvonne Ponsteen 

thuis (in het centrum). Anderhalf uur of twee keer een uur les.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Startbod € 15 



Kavel 100 

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 110 

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 113 

Aspergediner voor twee personen bij Christine Hesselink thuis 

(centrum). In verband met het aspergeseizoen maak je de afspraak 

in juni.  

 

 

 

Startbod € 25 p.p. 

 

Kavel 115 

Een originele illustratie van Eline van Lindenhuizen uit het boek De 

Seizoenen.  

Deze unieke tekening ‘kinderen op een bank’ wordt prachtig ingelijst 

met een passe-partout en is op de veiling te bezichtigen.  

Afmetingen zonder lijstje 14x11 cm. 

 

 

 

 

 

 

Startbod € 15 

 



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 

Symbolisch bloemschikken. 

Met een groepje van maximaal 4 

personen ga je bij Marja van de 

Langemheen thuis bloemschikken met 

bloemen en groen uit je eigen tuin. 

Marja weet veel te vertellen over de 

betekenis van jouw bloemen en over 

de compositie. Ze heeft bakjes en 

oase op voorraad. 

Startbod € 10 p.p. 



Kavel 120 

Zin om het mooie 

Twente te bekijken? 

Wies Sanderman 

haalt je op met de 

auto en samen 

crossen jullie dwars 

door onze prachtige 

streek.  

De rit duurt zo'n 2 tot 3 uur en is inclusief een kop koffie onderweg. 

Wies heeft ruime rij-ervaring en kent alle mooie weggetjes.  

Startbod € 10 

 

Kavel 125 

Inge Simao verzorgt, samen met haar man, bij haar thuis (centrum 

Oldenzaal) een gezellige en uitgebreide kookworkshop mezzes 

maken.  

Mezzes zijn hapjes uit de keuken van het Midden Oosten. 

Deelnemen doe je met minimaal 2 en maximaal 6 personen. 

Exclusief de eventueel genuttigde drankjes. 

Startbod € 20 p.p.     

 

Kavel 127 

Rits kapot? Jannie Gommer zet er een nieuwe in!                            

Exclusief materiaalkosten.  

Startbod € 5 



Kavel 130 

Drie yin yogalessen van Tieneke van Lindenhuizen.  

De lessen worden gegeven in het centrum van Oldenzaal, op 

donderdagochtend van 10.30 - 12.00 uur. Je hebt geen materialen 

of speciale kleding nodig. Yin yoga geeft tijd en ruimte om te voelen 

en laat je een diepe ontspanning ervaren. Je hoeft zelf 'niets' te 

doen en geeft je over aan de zwaartekracht.  

 

 

 

 

 

 

Startbod € 15 

 

Kavel 133  

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 140 

Een kaars voor een geboorte, overlijden, Sarah 

of jubileum (van de zaak)?  

Hanneke Bugter versiert voor iedere speciale 

gelegenheid een kaars met was. Wil je een 

tekst of een naam 

of een passende 

afbeelding?  

Exclusief kosten 

voor de kaars.  

Startbod € 10 



Kavel 145  

Hendrik Tel geeft een rondleiding door de historische meelmolen     

in zijn woonplaats Gildehaus voor een kleine groep (maximaal 8 

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

 

Startbod € 20 (voor het hele gezelschap) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


