
Kavels dienstenveiling d.v. 17 februari  

In willekeurige volgorde  

 

1. In overleg klusjes doen in en rondom huis voor ongeveer 1 dagdeel 

2. Een fotoshoot voor gezin/stel/baby o.i.d Inclusief de foto’s 

3. Workshop geocaching incl. wandeling van 2 kilometer 

4. 5x een uur auto- of motorrijles 

5. Heliocare zonnebrand 

6. Gezichtsbehandeling door een huidtherapeut van ca. 45 minuten 

7. Stapel pannenkoeken op een woensdag 

8. Overheerlijke boerencake van oma’s recept 

9. Overheerlijke kruidkoek van oma’s recept 

10. Inklapbare aluminium steekwagen 

11. Zelf gehaakt vest 

12. 12 cookie monster cupcakes 

13. Overheerlijke appeltaart uit eigen oven met honing en een bus slagroom 

14. Heerlijke appeltaart 

15. 2x een uur technische hulp. Bv stellen van vragen over laptop/tablet e.d.  

16. 3x een kleine manicure incl. gellak 

17. Mooie grote buffetkast 

18. Fijnschilder portret van je huisdier 

19. Boekje rupsje nooitgenoeg met gehaakt rupsje 

20. Stapel pannenkoeken met koffie, thee en ranja. Er zijn ook een aantal dieren aanwezig 

21. Interieuradvies aan huis van een professional 

22. Twee ringen van een juwelier 

23. Levensverhaal laten schrijven 

24. Etentje voor twee 

25. Bootcamp voor minimaal 5 personen 

26. BezichYgen orgel en/of orgel spelen 

27. Vers gebakken appeltaart 



28. Appeltaart 

29. 4,5 uur arbeid door een professioneel glasschilder en glasze\er 

30. 2,5/3 uur tuinieren 

31. Roman voor jong en oud ‘getekend’ 

32. Avondje oppassen in overleg 

33. Appeltaart 

34. Kwarktaart 

35. Haar knipbeurt 

36. 2-3 nachten weg met een 4-6 persoons camper 

37. Zelf gehaakte wintermutsen 

38. Zelf gehaakte grote knuffelhond 

39. 2 nachten weg in Twente  

40. Hulp bij belasYngaangi`e 

41. Gehaakte rammelaar 

42. Wagenspanner gehaakt 

43. Oorbellen van juwelier Moda 

44. Lekkere luchtjes en kaarsen van Ted Sparks 

45. Arretjescake 

46. Twentse krentenwegge 1 kilogram 

47. Sieraden van Jolie Women 

48. Rit met Tesla van 0-100 in 3 seconden 

49. Tennisclinic met vier fantasYsch gezellige mannen 

50. Schaatsen slijpen 

51. Tourrit in een jaguar uit 1971 

52. Weekend weg voor 4 personen in O\erlo 

53. 1 m3 gezaagd, gekloofd en gestapeld eiken openhaardhout 

54. Green-photo-magic, een hoge kwaliteit portret foto voor een achtergrond naar keuze 



 


