
 
 

Doe iets leuks voor én met een ander 

Elk jaar staan we verbaasd van alle talenten die worden aangeboden. Zoveel 

gezelligheid en creativiteit wordt gedeeld via deze veiling. Hoe gaat het ook al 

weer? Iemand biedt iets aan en anderen kunnen daar op bieden. Bijvoorbeeld 

een taart of kruidkoek bakken, een etentje organiseren of een high tea, een 

workshop, een fotoshoot, een museumbezoek, een tochtje met auto of boot, een 

fiets of auto schoonmaken, een middagje helpen in de tuin of met de computer, 

of …. vul maar in. Wat voor jou een kleine moeite is, vindt een ander heel erg 

leuk. Tijdens de veiling kan er op jouw talent geboden worden. Soms tegen een 

vast bedrag, soms bij opbod. 

 

Wanneer en hoe laat? 

Op zaterdagmiddag 17 november vanaf 16.00 uur in het Huis voor Iedereen.  

Je hoeft geen lid van de Koepelkerk te zijn, iedereen is welkom! 

 

Waarvoor is de opbrengst bestemd? 

Een deel is bestemd voor de geluidsinstallatie in het Huis voor Iedereen. Ook 

willen we graag een bedrag schenken aan het jaarproject van de diaconie, het 

Hospice in Gorinchem.  
 

Namens de Commissie Talentenveiling, Mari de Koning 06-22013248 
 

PS: Opgeven kan nu al. De aangeboden talenten worden rond 10 november op de 

website van de kerk bekendgemaakt. 

 

Opgaveformulier talentenveiling  
 

Wat is jouw talent? Waar ben je goed in of wat doe je graag?  

 

Naam   

 

Adres  

 

 

Woonplaats  

 

 

Tel nummer 

 

 

Emailadres 

 

 

Ik wil graag het volgende talent aanbieden: 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Het aantal keren dat ik dit talent wil aanbieden is :    ______ 
 
De gekochte talenten worden dezelfde middag afgerekend. Pinnen is mogelijk.  

Voor elk gekocht talent ontvang je een waardecheque met de gegevens van de 

aanbieder. Samen kun je dan afstemmen wanneer het talent wordt uitgevoerd. 

     
  Talentenveiling : omdat samen leuker is dan alleen ! 

 

 

 
Dit formulier kan tot 5 november ingeleverd worden 

 in de daarvoor bestemde bus in de Koepelkerk of 

 bij Mari de Koning, Prinses Margrietstraat 46,  Arkel 
 

Opgeven kan ook per mail : cvk@koepelkerkarkel.nl 

Kom op 17 november  

naar de Talentenveiling  

in het  

Huis voor Iedereen! 

mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl

