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Geachte lezer,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de op zaterdag 7 maart 2020 te houden
dienstenveiling, de opbrengsten komen ten goede aan het project MBR Uganda
reis.
De veiling zal aanvangen om 14:00 uur, maar de Bethlehemkerk is al geopend
vanaf 13:30 uur, zodat u de aangeboden goederen alvast aan een kritische blik
kunt onderwerpen. Op het binnen terras van de Bethlehemkerk serveren we koffie
en thee met overheerlijke verse zelf gebakken taarten en cakejes.
Voor de kinderen is een creatief en leuk programma neergezet door een aantal
deelnemers aan de Uganda reis. Dus neem gerust (kleine) kinderen en/of
kleinkinderen mee
Wij hopen uiteraard dat u massaal aanwezig zult zijn bij deze grote sponsoractiviteit
van de MBR Uganda reis. Maar ook uw vrienden, kennissen en andere bekenden
zijn van harte welkom.
Hier volgen in het kort nog even de spelregels:
• Bij binnenkomst wordt uw naam genoteerd en krijgt u een bordje met daarop
een nummer uitgereikt. Dit bordje houdt u omhoog als u een bod wilt doen.
• De op de veiling aangeboden diensten worden geleverd op een door de
koper en aanbieder in goed overleg af te spreken dag. Het initiatief hiervoor
ligt bij de koper.
• Het voorgaande punt geldt tevens voor goederen die tijdens de veiling niet
fysiek aanwezig zijn.
• Gebakken of gekookte producten worden door de aanbieder bij de koper
thuis afgeleverd.
• Aanbieder en koper zijn vrij om, in onderling overleg, van bovenstaande
regels inzake de levering van goederen en diensten af te wijken.
• Indien gekochte goederen of diensten 1 jaar na aanschaf niet zijn
opgevraagd, vervalt uw recht daarop.
• Betaling van aangeschafte goederen en diensten geschiedt aan het einde
van de veiling. Dit kan contant, via QR-code of door het bedrag te pinnen.
• De MBR Uganda-veilingcommissie stelt zich niet aansprakelijk voor de
kwaliteit van de geleverde diensten en goederen.
Wij wensen u veel plezier bij het doorlezen van de catalogus en zien u graag op
zaterdag 7 maart 2020!

De MBR Uganda veilingcommissie
7de Editie, versie 7 maart 2020 (definitieve veiling editie )
Actuele versie catalogus vindt u altijd op: www.bethlehemkerk.nl

Opdracht

Naam

Aanbod

Kaverlnr.

Oeganda-veiling: zaterdag 7 maart 2020 in de Bethlehemkerk. Inloop vanaf 13:30.

Omschrijving

KUNST
K01 Leny Vermeulen x

Schilderij 'Kangoeroe' Acrylverf 30 x 40 cm,
startbod va 30,00

K02 Leny Vermeulen x

Schilderij 'Zonnebloemen' Acrylverf 50 x 70
cm, startbod va 85,00

K03 Leny Vermeulen x

Schilderij 'Lente' Aquarel 36 x 48 cm, startbod
va 40,00

K04 Leny Vermeulen x

Schilderij 'Man Vrouw' Olieverf 50 x 70 cm,
startbod va 50,00

K05 Leny Vermeulen x

Schilderij 'Landschap' Acrylverf 50 x 70 cm,
startbod va 75,00

K06 Evelien
Bouwmeester

x

Kopie Mondriaan uit 1931 / 13 x 18 cm

K07 Evelien
Bouwmeester

x

Kopie Mondriaan 30x 40 cm uit 1938

K08 Janny van
Heusden

x

Een beeld van keramiek (witgebakken) met de
titel 'torso met vogel'. Hoogte 31 cm. Eigen
creatie bij de Gooise Academie.

Opmerkingen

K09 Gerrit en Joke
van de
Wetering

x

Koperen kandelaar inclusief kaars

K10 Gerrit en Joke
van de
Wetering

x

Verzilverd setje theepot, melk- en suikerpotje
op verzilverd dienblaadje. Art-deco achtige stijl
(tableau en greepjes)

K11 Gerrit en Joke
van de
Wetering

x

Mooie olielamp van minimaal 60 jaar oud.

K12 Gerrit en Joke
van de
Wetering

x

K13 Gerrit en Joke
van de
Wetering

x

Een oprolbare schoolwandkaart tussen twee
stokken. In kleur de mercatorprojectie van de
wereld. uit een klaslokaal door Luinge en
Stegeman Uitgave van P. Noordhoff te
Groningen
Àntieke klok (rondom 1880).

DIENSTEN EN OPDRACHTEN
D01 Marleen en Ries x
de Winter

Tour met gids door dierenpark Amersfoort
voor max 8 personen. Minimaal 2 personen. Na
de tour van maximaal 2 uur kan de dierentuin
nog zelf verder bezocht worden.

D02 Frank Brugman x

3x Saxofoonles

D03 Peter Hartman

D04 Jos

x

x

Autowassen

Schilderles (max 4 personen). Zelf een
afbeelding meenemen die je wil schilderen.
Het gaat om realistisch werk. Voorkeur op een
vrijdagavond (19:30-22:30)

Voor verf en
materiaal wordt
gezorgd. Incl. koffie
en thee

D05 Max Eilander

x

Portret tekenen. Techniek potlood, potlood en
krijt , en potlood aquarel. Model moet wel 15 à
20 minuten stil zitten na een aantal
oefensessies van enkele minuten. In totaal 1 a
1 1/2 uur met kennismaking pauzes en koffie
tussendoor. Locatie in overleg

D06 Jeannet Appelo x

Gidsen in Amsterdam (stadswandeling) voor de
duur van ongeveer 3 uur. Moderne
architectuur in het havengebied, knusse hofjes
in de Jordaan en anekdotes uit de
grachtengordel van de Gouden Eeuw. Evt. per
fiets (eigen huur) en combi met van
Gogh/Rijksmuseum (eigen entree)

D07 Henk en Joke
Verrij

x

Glasmozaiek - Workshop (3-10pers). zaterdag
21 maart, van 10:00 uur tot 12:30 uur.
Minimaal € 10,-- per persoon, met een
minimum van 3 personen en een maximum
van 10 (inclusief materiaalkosten en
koffie/thee).

D08 Klaas de Haan

x

Beiaard spelen op de torenklok van de
2de en 4de zaterdag
Johanneskerk van Laren (5- 15 personen, duur van de maand vanaf
3 kwartier-1uur, traplopen moet kunnen)
12:00

D09 Maria Kruithof

x

Meditatieve wandeling, bijvoorbeeld op terrein
van de Stad Gods

D10 Hanneke Dral

x

Een super lekkere eigen gebakken appeltaart.
Bakmoment en levering in overleg

D11 Carla Slot

x

Workshop: Breien. Altijd al een leuke sjaal of
trui willen leren breien? Workshop op de
zaterdagmiddag ( 2 uur) . Liefste eigen
materiaal mee. 6-8 personen.

D12 Els Verkerk

x

Drie gangen diner. Volledig verzorgd drie
gangen diner, inclusief wijn. Bij Els en Erik
Verkerk thuis. Max 4 personen.

D13 Erica Hagens

x

Basiscursus fotografie. In één dagdeel leert u
de fijne kneepjes van het fotograferen. Locatie
nader te bepalen, afhankelijk van de wens.
Eigen camera meenemen, kanook een telefoon
zijn.

Zoveel mogelijk zelf wol
en breipennen
meenemen, als dat lastig
is heb ik ook hier thuis
breipennen en wol ,1
kleur

D14 Olaf Streutker, x
Peter den Uil en
Benno Bos

“Klim-maar-achterop”. Een all-inclusive
motorrit met Olaf Streutker, Peter den Uil en
de Bethlehembikers. NB. Alhoewel we
defensief rijdende chauffeurs zijn, is
het uiteraard wel op eigen risico.

D15 Olaf Streutker

x

Nostalgische toerrit met een “ (lelijke) eend”
(2CV) . Maximaal 6 personen kunnen
meerijden.

D16 Els Verkerk

x

Een overheerlijke eigen gemaakte boterkoek.
Bakmoment en levering in overleg.

D17 Aster
Abrahamsen

x

Preek voorbereiden met ds Aster Abrahamsen
bij Landgoed de Rading. Inclusief koffie/thee en
gebak

D18 Petra Philipse

x

Gevraagd: Bijlessen Havo
Wiskunde/Natuurkunde/Scheikunde (3x)

D19 Yvonne van
Bommel

x

Een van-Bommel-taart naar wens voor 15-20
personen Bakmoment en levering in overleg.

D20 Adilia Jansma

x

Workshop keramiek voor 1-2 personen op doavond. Lekker met klei aan de gang om met
één van de handvorm technieken iets leuks te
maken. Inclusief materiaal koffie/thee.

D21 Anke Jacobi

x

Piano verhuizen (in Hilversum)

D22 Marit Jansma

x

Schaatsles op de Utrechtse banen vanaf
oktober 2020. Entree en schaatsenhuur voor
eigenkosten. Van 1 tm 3 personen per keer.

D23 Marijke
Grafhorst

x

Een heerlijke rijk gevulde appeltaart

D24 Jan Willem
Meinsma

x

Bootconsult tijdens zeilen (max 3 personen)

D25 Andre de Oude x

Een coaching-sessie (werk, leven, loopbaan)
van 2 x 1 uur voor 1 persoon.
www.gaafmens.nl

D26 Frank en Anja
Beukers

x

Boottocht met de familie Beukers, vanuit de
haven van Naarden. Max 6 personen.

D27 Carlijn
Ravenhhorst

x

Oppassen, oppassen bij gezin met kinderen

D28 Anne Philipse

x

Oppassen, oppassen bij gezin met kinderen

D29 Wouter van der x
Sluis

Vuurspuwen workshop, 60-90 minunten.
Minimum leeftijd 17 jaar. Max. 5 personen

D30 Anja Beukers

Een super lekkere eigen gebakken appeltaart.
Bakmoment en levering in overleg

x

D31 Piet
Meindertsma /
Martina
Wesselius
D32 Corné van
x
Zandwijk en
Piet
Meindertsma

x

D33 Corné van
Zandwijk

x

Leren fluiten op twee vingers

Exclusief
materiaalkosten van
7,50 (Circusolie)

25 euro indicatief,
met wel fluitgarantie!

BBQ voor 6-8 personen bij ons thuis in de tuin.
De BBQ is inclusief vlees, brood en salade.
Natuurlijk inclusief een drankje en een lekker
toetje. BBQ vindt plaats in overleg.
Diverse tuin onderhoudswerkzaamheden,
bijvoorbeeld de haagsnoeien.

D34 Corrie Gramser x

Schrijfcafé met creatieve opdrachten voor 1 10 personen onder de bezielende leiding van
schrijfster Corrie Gramser (www.zinexprez.nl)

https://www.opdehe
uvelrug.nl/agenda/2
638383058/schrijfcaf
e-in-soest

D35 Jurjen Zeilstra

x

Lezing over religie in relatie tot filosofen,
wereld, schrijvers e.d.

D36 Daan Janson

x

Zeiltocht Loosdrechtse Plassen. Max 3
personen. Met drankje en chips en stuurman.
Helemaal gezellig
Voorlezen op een bijv. een kinderfeestje (tm
max. 12 jaar)

Bijbelboek naar
keuze / Christelijke
feesten /
Onderwerp uit de

D37 Wilma Hilberts x

D38 Gert-Jan Kant

x

Overheerlijke Carrot Cake - Bakmoment en
levering in overleg.

D39 Fam. Zeilstra

x

Overheerlijk en gezellig 5-gangen diner voor 6
personen op een nader af te spreken moment
dat iedereen kan. Wij eten zelf mee. Adrienne
kookt. Ik zal voor de wijn zorgen en een kleine
spirituele bijdrage. Kortom, goed gesprek en
gezellig.

D40 Corné van
Zandwijk en
Piet
Meindertsma

x

Gezellige spelletjesavond op een nader te
bepalen avond. Er geldt onbeperkte
inschrijving, inclusief een drankje

D41 Hans
x
Zwagemaker en
Lia v/d Geest
D42 familie
Koopmans

Kinderfeestje in de tuin, met zwembad, of
binnen basisschoolkinderen, op zaterdag of
zondagmiddag in juni/juli van 14.30 - 17.30
x

D43 Mannes van der x
Burg, ervaren
Mountainbiker
in binnen- en
buitenland

startbod 50,-

Oprit schoonmaken met hogedrukspuit,
regenkleding meenemen.

10 uur voor €15,per uur.
Lindenheuvel 14
Mountainbike clinic voor 2 personen. Over de Je kunt je eigen fiets
meest bijzondere paadjes die door het Gooi
gebruiken, maar ik
lopen en onderweg tijd om te werken aan je heb ook 2 fietsen
vaardigheden op de fiets.
beschikbaar.

D44 Henk Verrij

x

Workshop glas-in-lood (max. A3 formaat / max.
22 stukjs. zaterdag 28 maart of 2 mei, van 9:00
uur tot 16:00 uur. De kosten: € 50,-- per
persoon, met een minimum van 2 personen en
een maximum van 6 (inclusief materiaalkosten,
lunch en koffie/thee). Radiostraat 103,
Hilversum – 035 6833191

D45 Petra Philipse

x

Een superlekkere carrotcake (worteltjes taart).
Bakmoment en levering in overleg.

D46 Henk Koster

x

Lezing Geneesmiddelen en ouderen (45
minuten)

D47 Evelien
Bouwmeester

x

Vioolles voor 1 persoon inclusief koffie en
versnapering.

Richtprijs 25 euro

Auto schoonmaken, zowel binnen als buiten

Richtprijs 25 euro

D48 Riet Hogebirk
D49 Duco Bergsma

x
x

Workshop windmolens maken met kinderen,
10 euro pp tot 10 personen

D50 Wenda
Bergsma

x

Workshop werkwoordspelling voor dummies,
20 euro pp tot 10 personen

D51 Jurjen Zeilstra

x

Roeien met Jurjen in een C2 bij Cornelis Tromp

D52 Lily Fraanje

x

Pannekoeken bakken op dinsdagmiddag 31
maart van 14.30 tot 16.30 uur in het inloophuis
Wording

D53 Han en Ria van
Baalen

x

Snoei- en schoffelwerk in een 4x4 meter
voortuin op de Reestraat 19 in Hilversum.

ongeveer € 40.00

40,- per 2 sessies

D54 Rianne
Elderhuis

x

Twee coachingsgesprekken

D55 Willem
Ravenhorst

x

Aangifte inkomstenbelasting. Verdient zichzelf 50,- per aangifte
terug.

D56 Yvette Taal

x

Cursus Excel voor beginners

D57 Jelmer van der x
Heijden

Rondleiding bij de Nationale Opera (in
Amsterdam) op woensdag 22 april van 10 tot
12 uur, melden bij receptie, max. 8 personen.

D58 Marya de Haas x

Een les conversatie Frans, een bijles of een
advies voor een mooie vakantie/excursie naar
Frankrijk

D59 Evelien
Bouwmeester

x

Klussen in de tuin

D60 Ina Buist

x

Het balkon mag weer helemaal
schoongespoten worden met de hoge druk
spuit.

D61 Evelien
Bouwmeester

x

D62 Anneke vd Veer

D63 Anneke vd Veer x

50,-

Cursus noten leren lezen, richtprijs 20 euro pp Richtprijs 20 euro pp
tot 5 personen
x

Wie kan mij noten leren lezen?

Oppassen op kinderen

D64 Meneer
Voskuilen

x

Ketting: kleur naar keuze+ echte parels door
een juwelier

D65 Jan Herman
Baas

x

Workshop Column Schrijven

D66 Jan Herman
Baas

x

Gesprek over mijn boekenkast (de inhoud
dan!)

D67 Ies Nijman

x

1 uur spelen op het hoofdorgel van de
Regenboogkerk

D68 DuoTone : Hans x
Booij Accordeon en
Wilma Booij Hobo

Een huisconcertje van ca 1 à 1,5 uur te geven.
De bieder kan dan bijv. een huisconcert
organiseren en daarbij gasten uitnodigen en
wij komen dan spelen en vertellen.

D69 Hans
Bronkhorst

x

Ondersteuning bij u thuis voor Windows 10,
Word, PowerPoint, Access, OneNote,
SharePoint, website maken of beheren; voor
beginners tot gevorderden.

D70 Jetty
Scheurwater

x

Soep (veganistisch) Bloemkool / Brocolli (1/4
liter) voor minimaal 25 personen

D71 Jetty
Scheurwater

x

Gevraagd: iemand die een workshop taartenbakken wil geven

D72 Pascale Muller

x

Franse les: leer converseren in het Frans en
leer over de cultuur (2 x 1 uur) / Native Speaker

D73 Joke de Witt

x

Lunch voor max. 6 personen. Datum in overleg.

D74 Wilma van der
Burg

D75 Carlijn
Heemskerk

Franse zoete crêpes- en hartige galettes
maaltijd voor 4 personen. Live aan tafel bereidt
Wilma thuis. Dat wordt een gezellige avond
met gesprekken over Frankrijk en het goede
leven.
x

Ondersteuning in de catering (bij uw
jubileumfeest of andere gelegenheden)

Genieten van de
klanken van de hobo
met accordeon

D76 Lisette Prinsen x

Nek-schouder massage

D77 Anne-Sophie

x

Leren-leren les voor groep 8 en brugklassers

D78 Erik van
Halsema

x

Taizeliederen zingen met Erik van Halsema en
Lisette

D79 Klaas Hoekstra x

Heeft u een wat betere stereo installatie, maar
wilt u weten of er wat meer uit te halen valt? Ik
kom bij u thuis met een gekalibreerde
meetmicrofoon en meet uw installatie door.
Hieruit kunnen plaatsings- of akoestiek
problemen ontdekt worden. Ook de instelling
van een eventuele subwoofer kan op basis van
metingen worden verbeterd. duur 60-90
minuten.

D80 Ronald
Heemskerk

x

Een middag varen op de Loosdrechtse plassen
in een Interboat (max 5-6 pers). Inclusief
kapitein

D81 Vicky Mansvelt x
via Anne
Philipse

Sushi workshop, max 7 personen.
Versproducten (~10 euro pp) niet inbegrepen

D82 Thea de Vries

x

D83 Evelien van der x
Schaar

D84 Anne Philipse

x

D85 Hedy van
Hemert

x

D86 Bob
x
Schimscheimer

Voorjaarschoonmaak: de caravan weer lekker
schoon en fris maken voor gebruik deze zomer.
Wanneer je een terrarium in de winkel koopt,
kost hij rond de 40,- euro. Bij deze workshop
kun je hem zelf maken, in een groepje van
ongeveer 6 personen, voor een minimale prijs
van 25,- euro! Alle materialen zijn dan
inbegrepen.
Workshop Oplossen van Rubiks Kubus.
Bijles Nederlands: Een bijles Nederlands door
Hedy van Hemert, afgestudeerd aan de VU
Toegepaste Taalwetenschappen.
Drumles op het drumstel in de regenboogkerk.
Je mag helemaal los!

D87 Hans en Wilma x
Booij

Een bijzondere rit in onze Roze Wolk door
Hilversum en omgeving voor 2 personen.

D88 Judith van
Halsema

Bijles scheikunde en economie voor Havo en
VWO leerlingen.

x

D89 Lijda Kamphuis x

4 kaarten voor het Zondagochtendconcert
Concertgebouw in de Grote Zaal te Amsterdam
op 19 april 2020,aanvang 11.00 uur. Taiwan
Philharmonic Orchestra olv Shao-Chia Lu ,
piano Kit Amstrong.
De stukken die worden uitgevoerd zijn : Saint
Saëans – vijfde pianoconcert in F. Egyptische
Ravel – Dophius in Chloé, tweede suite.

D90 Lijda Kamphuis x

4 kaarten voor het Zondagochtendconcert
Concertgebouw te Amsterdam op 26 april
2020, Aanvang 11.00 uur. Radio Filharmonisch
Orkest olv Nicolas Collon.
De stukken die worden uitgevoerd zijn: R.
Strauss – Till Eulenspiegels lustige Streich,
Mahler/Britten – What the Wild Flowers Tell
Me Sjostakovisj – Negende symfonie in Es.

D91 Lijda Kamphuis x

4 kaarten voor televisie-opname Dit Was Het
Nieuws d.d. vrijdag 17 april in Studio 5 op het
Mediapark in Hilversum. Inloop om 19.30 uur.
Aanvang opname om 20.00 uur.

D92 Willem Bams

x

Het bord dat voorheen naast de hoofdingang
van de Zuiderkerk gemonteerd was en waar de
zondagse dienst op aangekondigd wordt. Ik
heb het gekregen toen de kerk werd gesloten.

D93 Judith vd Schaar x

Stoelmassages t.w.v. € 32,50 . Aangeboden in
"Studio wijZ”. “Voor diegene die het nog niet
hebben ervaren, om een aantal voordelen te
noemen: een massage verhoogt de weerstand,
geeft energie, verminderd stress, verlicht rug,
nek en schouderklachten, werkt preventief en
ontspant. Wie wil dat nou niet ervaren? Een
win-win situatie!

D94 Jeroen
Bronkhorst

x

Wijn-introductieavond voor 2 personen (1 jaar
geldig). De wijnintroductie-avonden worden
door heel Nederland gegeven, ook in
Hilversum en Bussum.
De waarde is € 49,- per persoon.
www.wijnstudio.nl/cursus/introductiecursus

x

Klepkast/bureau met heel veel laden
105x48x114cm, minimumprijs 20,00.

PRODUCTEN
P01 Conny
Roozendaal

P02 Lijda Kamphuis x

CDs klassieke muziek, maar niet zomaar CDs.
Dit zijn wel dubbel cd’s die “echte” liefhebbers
van klassieke muziek zeer kunnen waarderen. –
Zie ook productentafel

P03 Rutger vd Broek x

Gesigneerd boek van Rutger vd Broek (
Deelnemer Heel Holland Bakt): Bakbijbel

P04 Rutger vd Broek x

Gesigneerd boek van Rutger vd Broek (
Deelnemer Heel Holland Bakt): het Hartige
bakboek

P05 Rutger vd Broek x

Gesigneerd boek van Rutger vd Broek (
Deelnemer Heel Holland Bakt): Cakes

P06 Rutger vd Broek x

Gesigneerd boek van Rutger vd Broek (
Deelnemer Heel Holland Bakt): het Makkelijke
bakboek

P07 Joke de Witt

x

Televisie FlatTV Philips incl. meubel

P08 Friederike van
der Linden

x

Chocoladefontein

P09 Greet en Hans

x

Twee kandelaren: ijzeren van 1,5 meter hoog

P10 Jan Willem
Meinsma

x

Circulaire fiets van Dutch Fiets van
recyclebaar kunststof

P11 Meneer
Voskuilen

x

Veschillende kettingen

P12 Judith vd Schaar x

Rituals pakket t.w.v. € 29,90

P13 Hans en Greet

x

Heerlijke welbekende Poäng fauteuil van de
Ikea. Zo goed als nieuw met NIEUW kussen.

P14 Maria Kruithof

x

Tiny houses

P15 Theo van
Halsema

x

Het spel van ''de Jongens tegen de Meisjes"
(NIEUW)

P16 Theo van
Halsema

x

Voetbal PopCorn Maker (NIEUW)

P17 Theo van
Halsema

x

Camping Latern (NIEUW)

P18 Theo van
Halsema

x

Inventum Frituur (NIEUW)

P19 Conny
Roozendaal

x

Half rond bijzet kastje (antieke looks) voor
bijvoorbeeld in de gang. Zie de veilingvloer op
zaterdag voor het product.

Koopregistratie
Nr.

Omschrijving

Bedrag (€)
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Programma op zaterdag 7 maart
van 14:00 t/m 17:00 uur (inloop vanaf 13:30)
Dienstenveiling in de Bethlehemkerk voor de MBR Uganda.
• Dienstenveiling [gevraagd]: is bijvoorbeeld de ligusterhaag nodig aan een
trimbeurt toe, moet de schutting in de hoogglansverf of ligt de bestrating van
de tuin schots en scheef, vraag iemand om het te komen doen.
• Dienstenveiling [aanbod]: Bij diensten tref je bijlessen Frans voor
eindexamenkandidaten, een boottochtje tot nek-schouder massage aan.
Blinde veiling
Als nieuw element is de blinde veiling toegevoegd, waarbij iedereen
schriftelijk kan bieden op de kunstwerken (catalogusnummers K01 t/m K13)
en producten (catalogusnummers P01 t/m P19).
Aangeboden producten voor de veiling variëren tussen vier nieuwe
gesigneerde kookboeken van Rutger van den Broek (winnaar Heel Holland
bakt 2013) tot een circulaire fiets van Dutch Fiets.
Kunstwerken uit onze eigen Hilversumse gemeente, variërend van een
beeldhouw werk, antiek tot artistieke schilderijen.
De kunstwerken en producten staan tentoongesteld in de ‘Rotonde zaal’. Hier
kunt u ook uw beding doen. Eind van de middag zullen de veilingmeesters de
resultaten hiervan bekend maken.
• Er zijn leuke activiteiten voor de kinderen om te doen: samen knutselen,
schminken, iets lekkers maken, spelletjes doen.
• Binnen terras van de Bethlehemkerk serveren we verse koffie en hete thee
met zelf gebakken taarten en/of cakejes.

Al met al lijkt het een leuke middag te worden. Kom je ook, want hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.
NB Graag bij binnenkomst registeren en uw veiling nummer meenemen.
7de Editie, versie 7 maart 2020 (definitieve veiling editie )
Actuele versie catalogus vindt u altijd op: www.bethlehemkerk.nl

