
 

Na de aankondigingen in het Kerkewerk willen wij opnieuw aandacht vragen voor de TALENTENVEILING die op            
13 maart 2020 zal worden gehouden.  

Hoe gaat dit in zijn werk:                                                                                                                                              
Het is de bedoeling dat u/jij een dienst (talent) aanbiedt, die geveild wordt en door een ander wordt gekocht. Uiteraard is 

niemand iets verplicht maar het is een goede en leuke gelegenheid om elkaar te leren kennen en talenten te ontdekken 

bij anderen, of bij jezelf.  

Door middel van dit inschrijfformulier kunnen talent(en) worden aangeboden of worden aangevraagd  

Een dienst verkopen:                                                                                                                                            
TALENTEN zijn er in soorten en maten. Iedereen heeft weer andere dingen waar hij/zij goed in is. Met dit talent kunnen 

we een ander weer van dienst zijn. Voorbeelden van talenten die u/jij zou kunnen aanbieden zijn:                                
Auto wassen, ramen lappen, klusjes in huis of tuin, hond uitlaten, oppassen, bijles, boodschappen doen, kleding 

herstellen noem maar op voor jong en oud is er genoeg te bedenken om aan te bieden.  

Een dienst aanvragen:                                                                                                                                                   

Het is ook mogelijk om op het formulier aan te geven dat u/jij op zoek bent naar een TALENT. Voorbeelden van talenten  

die je kunt vragen zijn:                                                                                                                                                         

Tuin winterklaar maken, onderhoudsklus in huis, meegaan naar een afspraak in het ziekenhuis, hulp bij het invullen van 

formulieren. Volop mogelijkheden dus voor elk talent! Verras ons allen met uw/jouw talent en creativiteit.  

De veiling:                                                                                                                                                                      
Om de tijd in de hand te houden, kunnen er op de avond maximaal 50 kavels worden geveild, inschrijven kan t/m 29 

februari a.s.  Betaling geschiedt niet aan de aanbieders maar is ten bate van het doel van de voorjaarsmarkt en worden 

bij voorkeur per eenmalige incasso geïncasseerd.  

Wij hopen dat we u al een beetje warm hebben kunnen maken voor deze activiteit. Vol verwachting kijken we uit naar alle 

creatieve ideeën en talenten.  

Op de vernieuwde website van de kerk zal binnenkort de kavellijst worden gepubliceerd, zodat iedereen op de hoogte 

blijft van de aangeboden en gevraagde talenten.  

Zijn er nog vragen? Bel Corrie Noort 06 53491997 of mail:  talentenveilingvb@gmail.com                               

Ingevulde formulieren kunnen worden gemaild naar bovenstaand emailadres, ingeleverd in de Talentenbox in de 
hal van de kerk of in de brievenbus van Katwijkerweg 58.  

Aanmeldingsformulier Talentenveiling: Dienst aanbieden/aanvragen* (doorhalen wat niet van toepassing is)  

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

Openingsbod: € ........... (optioneel)  

Naam: ....................................................................................                                                    

Adres: ....................................................................................                                           

Telefoonnummer: ..................................................................                                                      

E-mailadres: .......................................................................... 


