
Inspiratievoorbeelden voor de dienstenveiling van de Fancy Fair (stand per 25-10-2015)

Wilt u ook iets anbieden? Kies dan iets uit de lijst of verzin iets nieuws.

Artistiek

Aangeboden door:

Workshop of hulp bij schilderen tekenen 
Workshop boetseren Piet van Berghem
Keramiek beelden Piet van Berghem
Schilderijen  "Strand" (2x) Albert Feddes
Workshop portretfotografie
Workshop beeldhouwen 
Olieverfschilderij of aquarel in opdracht
Bloemstuk van (kunst)bloemen
Een huisconcert door: 
Een middag dag muziek maken met x (blaasinstrument / slagwerk/ piano etc)
Zelf een op het orgel van de Regenboog spelen, ondersteund door Han Koster
Huisconcert Paul Weijmans (onder voorbehoud) ten huize van : Fam. Wolf

Computer

Aangeboden door:

Hulp bij het maken van een eigen website Han Koster
Herinstalleren of opschonen van een laptop of pc.  (2x) Henk Meulman
Uitleg workshop MS Office  Words, Excell etc.

Culinair

Aangeboden door:

Een warm en koud buffet , bij u thuis opgesteld
Heerlijke zelfgebakken cakes
Gemberboterkoek op bestelling Pieter Flach
Een heerlijk etentje voor 4 personen, thuis bij: Rika Eikelboom
Een volledig verzorgd ontbijt  
Een heerlijk etentje voor max 6 personen, thuis bij: Marianne Smouter
Wijnproefavond
Whiskey proefavond
Vegetarische quiche op bestelling Cathrien Harts
Luxe koffie-thee-chocolade geschenkpakket 
Kook workshop , thuis bij Cathrien Harts
Ketel met de lekkerste erwtensoep. 
Volledig verzorgde high tea bij u thuis voor 6 personen Karin van der Grinten
Samen een maaltijd bij u thuis bereiden voor 2 -6  personen Hetty Postema
Workshop pizza bakken
Workshop paella bakken, thuis bij: Erik Ekkel
Wafels bakken op lokatie of op bestelling
Ter beschikking stellen van grote Weber BBQ met gas
Appeltaarten of appelflappen bakken.
Huisgemaakte Chinese tomatensoep
Monchou-taart



Diversen

Aangeboden door:

Een hondenverzorging (wassen en trimmen) voor een kleine hond.
Fotoshoot voor het gehele gezin Bas Smouter
Hulp bij het winkelen 
Het repareren van een kledingstuk Hetty Postema
Een rondvlucht in een vliegtuigje of ultra light 
Cursus reanimeren, EHBO
Vervoer naar het ziekenhuis of andere locatie en retour Carel Haisma
T-shirts bedrukken met een foto naar keuze
Hulp bij het invullen van belastingformulier
Ingebonden fotoboek van je mooiste (vakantie-) foto's
Garage/zolder opruimen en rommel naar milieustraat brengen
Aquariumadvies
Workshop meditatie
Workshop NLP
Middagje hulp bij het kopen van kleding, tevens kledingadvies.
Taxatie van uw woning.
Ter beschikking stelling van 5 oud Hollandse spelen voor een dag of avond activiteit.
Workshop "mand vlechten"  
Kleding reinigen, wassen
Een avond babysitten
Basistraining voor de hond
Poster van uw mooiste foto

Educatie

Aangeboden door:

Een coachingsgesprek 
Bijles wiskunde, natuurkunde, scheikunde Kees Huizing
Beroepskeuze advies voor studenten

Feest

Aangeboden door:

Schminken van uw (klein-)kinderen.
Bediening bij uw feest of partij Lidwien Baggen
Een avondje muziek draaien DJ
Een schitterend bruidsboeket 
Corsages voor de daggasten en de bruidegomcorsage.
Beschikbaar stellen van een accommodatie voor een feestje
(Huwelijks)vervoer in een mooie klassike auto.
Feestje bij u thuis, geheel verzorgd
Avondje pokeren onder leiding van , met pokertafel



Klussen

Aangeboden door:

Gebruik van een dubbelasser aanhangwagen voor 1 dag. Karel van der Grinten
Uitvoeren van kleine bestratingswerkzaamheden.
Klussen aan uw brommer
Schoonmaken van dakgoten Carel Haisma
Ramen wassen aan binnen- en of buitenzijde 
Kluswerk op het gebied van timmerwerk. 
Interieuradvies met de uitwerking daarvan op plattegronden. Betreft de indeling, kleur- en 
Klein electrowerk, stopcontacten, snoeren etc.
Sloopwerk van kleine muurtjes in uw tuin
APK en kleine beurt van uw auto
Hulp bij het sleutelen aan uw auto 
Auto wassen, en schoonzuigen
Bewerken van metalen delen: boren, frezen, draaien
Witten van wanden en plafonds
Een dagdeel uitvoeren van allerlei (kleine) klussen bij u thuis
Laswerkzaamheden
Grote beurt voor uw fiets, smeren afstellen, banden plakken, poetsen

Sport

Aangeboden door:

Een Mountainbike tour .
Synchroonzwemles (Diploma A+B is vereist) Stephanie Ende
Een middag (of avond) tennissen 
Biljartles.
Een badmintonclinic 
Tickets voor PSV thuiswedstrijd
Tickets voor indoor Brabant paardensport
Clinic Trimloop
Indoor skiën 
Golfclinic 
Duikles
Clinic drone vliegen, en foto's maken vanuit de lucht 

Tuin

Aangeboden door:

Tuinbank uit steigerhout
Maaien van het gazon of grasveld 
Sloten uitmaaien. 
Tuinontwerp.
Bomensnoeien.
Tuinonderhoud bestaande uit een winter- of voorjaarsbeurt. 
Middagje gebruik van hakselaar in uw tuin Ton Jansen
Mollen vangen
Omzagen en klein maken van boom in tuin



Het kort zagen van haardhout mbv een kettingzaag. Karel van der Grinten
Terras en tuinmeubels schoonspuiten met hogedrukreiniger. Karel van der Grinten
Gebruik maken van een kleine elektrische grondfrees Karel van der Grinten

Uitje

Aangeboden door:

Middagje achterop de motorfiets, tourtocht rondom Nuenen c.a.
Natuurwandeling met deskundige uitleg Huug De Waardt en Ton Jansen
Met de auto naar de biologische markt Eindhoven. O.a. biologisch vlees van de Blije Kip Jaap Matser
Een VIP-arrangement voor een nog te bepalen wielerklassieker.
Minicursus geocaching en spannende caching-wandeltocht in de Lieshoutse bossen Bert Kalisvaart en Kees Huzing
Varen met een (speed)boot 
Wandeling van 1 uur Hetty Postema
Rondleiding in Vincentre. 
Rondleiding door Nuenen
Rit in een koets 
Waterskieën.
4 vrijkaartjes voor de theatershow van Thijs van de Meeberg in het Kloster Thijs van de Meeberg, Klooster
Avondje beugelen in Nederwetten
Samen naar een museum naar keuze
Happen en trappen arrangement op een electrische fiets. 
Persoonlijke chauffeur voor 1 dag Tineke Wieringa
Ter beschikking stellen van een vakantiewoning
Overnachting in B&B 
Chauffeur met oldtimer voor een mooie tour rond Nuenen
Halen en brengen naar een restaurant
Karten op circuit Landsart

Wellness

Aangeboden door:

Het ontwerpen en aanbrengen van een set kunstnagels
Verwen uw voeten eens met een volledige pedicure behandeling.
Luxe gelaatsbehandeling met pedicure behandeling.
Sport massage-arrangement


