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Hierbij presenteren wij u het dienstenboekje 2022. Ook dit jaar is er weer een 
mooi aanbod aan workshops, activiteiten, en veilingitems. 
Dit alles biedt ons als gemeente weer gelegenheid tot onderling contact en 
gezellig samenzijn. 
 
Vanaf vandaag is het boekje ook online in te zien op de webshop 
(www.webshopvoorjaarsmarkt.nl). 
 
Wij vertrouwen erop dat de kerk in Mozambique en de HGJB zich dankzij het 
diaconale project ‘Geef hoop!’ mogen verheugen in een mooie opbrengst.  
Wij hopen met elkaar een feestelijke voorjaarsmarkt te beleven! 
 
Een hartelijke groet van de Dienstenveilingcommissie,  
 
Janneke den Boer-Ritmeester, Mariska Maasse, Rianne Bregman, Karen van 
de Kleut, Hetty Heger en Brenda de Greef 
 

Meer informatie? 
Mail naar dienstenveiling@hervormdscherpenzeel.nl  
of bel Janneke op 0651428770.  
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Producten- en dienstenveiling 
In de veilingronde worden de aangeboden producten en diensten per opbod 
verkocht. De veilingronde begint om 14.00 uur. In deel 1 van dit boekje treft u 
de producten en diensten voor de veiling aan.  
Let op: de onkosten die bij een aantal veilingitems staan vermeld komen nog 
bij het geveilde bedrag bovenop!  
 
Activiteiten en workshops 
In deel 2 van dit boekje zijn de activiteiten en workshops te vinden. U kunt 
zich hiervoor inschrijven op de voorjaarsmarkt, bij de stand van de 
dienstenveiling. Ook online inschrijven is mogelijk, echter dit kan pas vanaf 
15.00 uur. Het is dus mogelijk dat de workshop of activiteit waarvoor u zich 
wilt inschrijven dan al vol is. Na de voorjaarsmarkt blijft de webshop nog open 
t/m 26 maart voor het inschrijven op workshops. 
Kunt u niet naar de voorjaarsmarkt komen, maar wilt u niet het risico lopen 
dat een dienst al vol zit? Vraag dan een bekende om zich namens u voor een 
activiteit of workshop in te schrijven. Nadat u zich heeft opgegeven voor een 
activiteit of workshop, ontvangt u een bevestigingsmail. De organisator neemt 
te zijner tijd contact met u op. 
Let op: de onkosten die bij een aantal activiteiten en workshops staan 
vermeld worden onderling met de aanbieder afgerekend. 
 
Betalen 
Op de voorjaarsmarkt kunt u zich inschrijven voor een activiteit of workshop. 
Na inschrijving, zowel op de markt als online, ontvangt u een bevestigingsmail. 
In deze mail is ook te lezen hoe u kunt betalen. Op de markt zelf is ook de 
mogelijkheid om contant te betalen.  
 
Tip: Bewaar uw boekje, op pagina 3-4 kunt u aanvinken voor welke activiteit 
u zich heeft opgegeven. 
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Deel 1: Veilingitems 
 
1. Kuub hout 
Aangeboden door: Corrie en Dick van de Haar 
 
Corrie en Dick van de Haar bieden 1 kuub hout aan. Er is genoeg eikenhout maar er 
zijn ook andere houtsoorten mogelijk. Het hout is van prachtige kwaliteit. Soort 
hout en maat van de blokken worden besproken bij afname. 
 
Bieden vanaf 
€60,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
033-2771387 
 
 

 
2. Pan goulash van mevrouw Van de Peut 
Aangeboden door: Mevrouw Van de Peut 
 
Wilt u zich laten verwennen, dan kook ik graag voor u een pan goulash voor 6 tot 8 
personen. De pan goulash kunt u ophalen in overleg met mij, u kunt dan de €25,- 
onkosten betalen. U hoeft alleen nog zelf voor de rijst te zorgen. Eet smakelijk! 
 
Bieden vanaf 
€25,- 
Onkosten: €25,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
033-2773550 
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3. Avond workshop vilten tas maken (t.w.v. €59,-) 
Aangeboden door: Keet bij An workshops 
 
Wij bieden een workshop aan waarbij je zelf een tas van vilt maakt. Hierbij kunt u 
kiezen uit 3 kleuren (zwart, donkergrijs of lichtgrijs). Deze avond is inclusief 
koffie/thee, cake, drinken en een knabbeltje en met andere gezellige mensen om je 
heen. Dit item zal twee keer worden geveild. 
 
Bieden vanaf 
€25,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
Maandagavond 11 april 2022 
 
Contactgegevens 
www.keetbijan.nl en aessenburg@hotmail.nl 
 
 

4. Dagdeel (4 uur) timmer-, klus- of onderhoudswerk 
Aangeboden door: Jan de Greef 
 
Ik bied hulp aan bij de klus waar u niet aan toekomt of die u niet ziet zitten. U kunt 
aan van alles denken, bijvoorbeeld vernieuwen van ramen of deuren, herstel van 
houtrot in kozijnen, schutting repareren of wat dan ook maar met timmerwerk te 
maken heeft.  Bijzonderheden: 
-  Deze dienst betreft uitsluitend de arbeid, gebruikte materialen zullen 

gerekend worden.  
-  U biedt op een dagdeel klushulp van 4 uur. 
 
Bieden vanaf 
€80,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
06-41358020 of info@timmerbedrijfdegreef.nl 
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5. Dagdeel (3 uur) hovenierswerkzaamheden 
Aangeboden door: Ronald de Greef 
 
Drie uur tuinwerkzaamheden. Dit kunnen zowel aanleg als 
onderhoudswerkzaamheden zijn. 
Bijzonderheden: Deze klus is exclusief materiaal, afvoer van tuinafval en het 
gebruik van machines. 
 
Bieden vanaf 
€100,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
06-12173546 
degreeftuinen@gmail.com 
 
 
 

6. Helpende handjes 
Aangeboden door: J.V. Het Knipperlicht 
 
Hebt u al een tijdje een klus liggen die geklaard moet worden, maar komt het er 
steeds niet van of kunt u niet genoeg mensen vinden om de klus te klaren? 
Jeugdvereniging Het Knipperlicht helpt u graag met een aantal jonge mensen om 
uw klus te klaren. Zodra dit item is toegewezen, zullen we samen kijken wanneer, 
hoe en met hoeveel mensen we kunnen helpen. We steken graag onze handen uit 
de mouwen! 
 
Bieden vanaf 
€50,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
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7. Pakketje Lagerweij kaas en lekkernij 
Aangeboden door: Lagerweij kaas en lekkernij 
 
Een pakketje met diverse lekkernijen, o.a. een sapje, kaas en nootjes. 
 
Bieden vanaf 
€15,- 
Onkosten: €0,- 
 
Contactgegevens 
info@lagerweijkaas.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kanovaren op het Valleikanaal 
Aangeboden door: Ineke Schimmel 
 
Kanovaren op het Valleikanaal. 2 uur kanovaren voor 4 personen. 
 
Bieden vanaf 
€10,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
06-53346651 
 

  



Deel 1: Veilingitems 

9 
 

9. Actief potje boerengolf en rondleiding over de boerderij 
Aangeboden door: Familie Van Ginkel 
 
Op zoek naar een leuk uitje met de hele familie? Of als kleinkinderen erop uit met 
opa en oma? Dit is je kans! Start de dag met een heerlijk kopje koffie, thee of 
limonade. Krijg daarna een rondleiding over de boerderij. Naast stieren, koeien en 
kalveren vind je op Boerderij ‘De Pol’ ook paarden, kippen, een ezel en eendjes. 
Vervolgens sluiten jullie deze leuke ochtend/middag af met het spelen van een 
actief potje boerengolf! Bijzonderheden: Max. 15 personen. 
 
Bieden vanaf  
€35,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
Gert van Ginkel  
Brinkkanterweg 39  
06-14020082 of info@boerderijdepol.nl 
 
 

10. Ritje met de Golf Cabrio 
Aangeboden door: Henk Kroneman 
 
Een leuke en gezellige rondrit van drie uur door de omgeving van Scherpenzeel. 
Bijzonderheden: er kunnen maximaal drie personen mee. 
 
Bieden vanaf 
€50,- 
Onkosten: €0,-  
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
 
Contactgegevens 
henkkroneman73@gmail.com of 06-29022227 
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11. Optipluche saunakilt voor heren in de kleur wit (t.w.v. €59,-) 
Aangeboden door: Elvira Harder-Plomp van CVitality 
 
Deze saunakilt van Optidee is van zachte elastische topkwaliteit, heeft een hoge 
vochtopname en is zeer snel droog. Ideaal voor mensen met een allergie of een 
probleemhuid.  
Bijzonderheden: de kilt zit in een opbergzak, is voorzien van klittenbandsluiting en 
van elastiek voor een goede pasvorm. 
Zie voor meer informatie: www.cvitality.nl 
 
Bieden vanaf 
€20,- 
Onkosten: €0,- 
 
Contactgegevens 
06-20323325 
 
 
 
 
 

12. Optidee Dames/heren badjas grijs maat XXL t.w.v. €116,- 
Aangeboden door: Elvira Harder-Plomp van CVitality 
 
Optidee Dames/heren badjas grijs maat XXL 
Zie voor meer informatie: www.cvitality.nl 
 
Bieden vanaf 
€50,-  
Onkosten: €0,- 
 
Contactgegevens 
06-20323325 
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13. Driegangendiner (inclusief drinken) met als hoofdgerecht    
kaasfondue voor 6 personen 

Aangeboden door: Fam. Van Goch 
 
Fam. Van Goch biedt een heerlijk driegangendiner aan, met als hoofdgerecht 
kaasfondue. Bijzonderheden: Dit item wordt twee keer aangeboden voor 6 
personen. 
 
Bieden vanaf 
€90,-  
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
gvangoch@hervormdscherpenzeel.nl 
 
 

14. Boottocht door de Weerribben 
Aangeboden door: Aart, Martijn en Gerdine Vos 
 
Beleef een oase van rust. Vaar mee op 'de Oase' en geniet van een ontspannen dag 
uit. Met Martijn en Gerdine aan het roer ontdekt u de prachtige omgeving van de 
Weerribben vanaf het water. Neem uw goede humeur mee en stap aan boord! 
De tocht start in Steenwijk en is compleet verzorgd met een lunch, borrel en 
diverse versnaperingen. 
U kunt met maximaal 4 personen mee. 
 
Bieden vanaf 
€150,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
gerdinegotink@live.com 
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15. Minigraver of minishovel voor 1 dag 
Aangeboden door: Bouwmachines Midden Nederland 
 
Maak gebruik van een minigraver of minishovel op een dag naar keuze. Dit aanbod 
wordt twee keer geveild. 
 
Bieden vanaf 
€75,- 
Onkosten: €0,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
Rianne van den Brink-Berkhof 
Briellaerdseweg 44, Barneveld 
033-2770174 of info@jcbmachines.nl 
 
 
 

16. Vleespakket (t.w.v. €50,-) 
Aangeboden door: Slagerij Verweij 
 
Leen en Francina Verweij bieden een schaal vol heerlijke vleesproducten aan van 
Slagerij Verweij. De inhoud van de schaal stemt u zelf af met de slager en heeft een 
waarde van €50,- 
 
Bieden vanaf 
€30,- 
Onkosten: €0,- 
 
Contactgegevens 
Leen Verweij 
033-2771202 of info@slagerijverweijscherpenzeel.nl 
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17. High Beer of High Wine voor 2 personen (t.w.v. €59,-) 
Aangeboden door: De Kromme Hoek 
 
Dit arrangement bestaat uit vier gangen van een klein gerecht van de dinerkaart 
met hierbij een bijpassend glas wijn of bier per gang.  
Een gezellige en smakelijke besteding van de middag. 
 
Bieden vanaf 
€25,- 
Onkosten: €0,-  
 
Datum & tijd 
Op reservering (tussen 13.00 en 18.00 uur) 
 
Contactgegevens 
De Kromme Hoek  
033-2772759 of info@dekrommehoek.nl 
 
 
 

18. Cadeaubon van Gewoon Gerralda (t.w.v. €25,-)   
Aangeboden door: Gewoon Gerralda 
 
Deze cadeaubon is te besteden bij Gewoon Gerralda, de woonwinkel in 
Scherpenzeel om van je huis een sfeervolle plek te maken waar jij je fijn voelt. 
 
Bieden vanaf 
€12,50 
Onkosten: €0,- 
 
Contactgegevens 
Gewoon Gerralda 
06-13460294 
info@gewoongerralda.nl 
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19. Krulbehandeling (t.w.v. €75,-) 
Aangeboden door: Willemijn ter Burg 
 
Ik bied een krulbehandeling aan voor mensen met van nature krullend haar. Meer 
informatie kan je vinden op mijn website www.willemijnterburg.nl. 
 
Bieden vanaf 
€35,- 
Onkosten: €0,-  
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
06-21408004 of willemijnterburg@gmail.com 
 
 
 

20. Lekkers van echte bakker Frentz pakketje (t.w.v. €30,-) 
Aangeboden door: Echte bakker Frentz 
 
Bij Bakkerij Frentz vindt u het lekkerste brood en andere heerlijke producten, zoals 
koeken, taarten en gebak. Alle producten maken wij in onze eigen bakkerij of laten 
we vers aanleveren door collega bakkers. Voor u hebben wij een pakketje 
samengesteld met heerlijke producten waar u lekker van kunt genieten. 
 
Bieden vanaf 
€10,- 
Onkosten: €0,- 
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21. Dinerbon €35,00 Restaurant De Dennen 
Aangeboden door: Restaurant De Dennen 
 
Gezellig samen een avond dineren in het sfeervolle restaurant De Dennen. Jullie 
kunnen kiezen van de menukaart, waarna heerlijke gerechten van hoge kwaliteit 
worden geserveerd.  
 
Alvast een gezellige en smaakvolle avond gewenst! 
Tip: Ook leuk om cadeau te geven! 
 
Bieden vanaf 
€15,- 
Onkosten: €0,- 
 
Contactgegevens 
Restaurant De Dennen 
Utrechtseweg 34, Renswoude 
0318-571274 of info@restaurantdedennen.nl 
 

 
22. Streekpakket 
Aangeboden door: Pieter Vink van PuurDichtbij 
 
Een smaakvol pakket met lokale producten zoals eieren, honing, jam, appels, brood 
en advocaat. Dit item zal twee keer worden geveild. 
 
PuurDichtbij staat voor vers, duurzaam en eerlijke streekproducten. Kortom, de 
leverancier met de lekkerste producten van dichtbij. 
 
Bieden vanaf 
€0,- 
Onkosten: €0,- 
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Deel 2: Activiteiten en workshops 
 
23. Droogbloemenworkshop op zorgboerderij Breehoef 
Aangeboden door: Yvonne Versteeg en Truus van de Weerd 
 
Bij deze workshop heb je de keuze om een krans te maken of 3-5 flessen en flesjes 
te vullen met droogbloemen. 
Je kunt kiezen voor fleurige bloemen, maar ook naturel tinten zijn mogelijk. Voor 
koffie/ thee en wat lekkers wordt gezorgd. De workshop wordt gegeven in de 
sfeervolle ontmoetingsruimte van zorgboerderij Breehoef. Voorafgaand aan de 
workshop krijg je de gelegenheid om rond te kijken op deze heel bijzondere 
boerderij.   
 
Locatie: 
Zorgboerderij Breehoef 
Voskuilerweg 20, Woudenberg 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- 
Onkosten: Flesjes €0,-, Krans: €2,50 
Totaal: €10,- + evt. €2,50 krans 
 
Datum & tijd 
Maandag 3 oktober 2022, aanvang 19.30 uur 
Dinsdag 4 oktober 2022, aanvang 19.30 uur 
 
Contactgegevens 
06-41124683 of truus_vandeweerd@hotmail.com 
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24. Ochtendwandeling met ontbijt 
Aangeboden door: Fam. Van de Glind en Fam. Van Bennekom 
 
Ochtendwandeling van minimaal 1,5 uur met ontbijt. We verzamelen op de 
Scherpenzeelseweg 198. Het is belangrijk dat de deelnemers goed ter been zijn. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €10,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 30 april 2022 om 07.15 uur 
 
Contactgegevens 
06-13766596 
 
 

25. Mannenontbijt 
Aangeboden door: Coen van de Wetering en Martin Markusse 
 
Alle mannen uit de gemeente zijn welkom voor een ontmoeting in de vroege 
ochtend. We ontbijten samen, bestuderen samen God’s Woord, praten er met 
elkaar over door. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,-  
Onkosten: €5,- 
Totaal: €15,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 28 mei 2022 07.30 – 09.30 uur 
 
Contactgegevens 
coenvandewetering@yahoo.com of 06-20739178 
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26. Schaatsclinic 
Aangeboden door: Linda Davelaar 
 
Gezellig samen schaatsen op een ijsbaan in Nederland. Of je nu een beginner bent 
of een gevorderde, iedereen krijgt op maat aanwijzingen en oefeningen om het 
‘schaatskunstje’ snel of opnieuw onder de knie te krijgen. Zorg dat je 
handschoenen, een muts/helm en goede schaatsen meebrengt. Slijp eventueel je 
noren vooraf. 
 
Kosten 
Opbrengst: €13,- 
Onkosten: €12,- 
Totaal: €25,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 26 november 
 
Contactgegevens 
lindavandijk82@hotmail.com of 06-42211383 
 

27. Maaltijd voor mannen 
Aangeboden door: Gerda en Dick van Dijk 
 
Ben jij die (alleengaande) man die normaal gesproken voldoende heeft aan één pan 
om een maaltijd klaar te maken? Dan nodigen wij jou uit om bij ons te komen eten. 
Nodig gerust jouw vismaatje, wandelmaatje of ander maatje uit om mee te komen. 
Bijzonderheden: voor deze activiteit geldt geen maximum aantal inschrijvingen. Is 
de groep te groot, dan wordt in overleg een tweede datum gekozen. 
 
Kosten 
Opbrengst: €15,-  
Onkosten: €0,-  
Totaal: €15,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 23 april 2022, aanvang 18.00 uur 
 
Contactgegevens 
033-2773026  
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28. Brunch voor moeders met (jonge) kinderen 
Aangeboden door: Gerlinda Reijnoudt, Arine Visser en Hanneke van der Lede 
 
We zien dat er het afgelopen jaar een heel aantal nieuwe (jonge) gezinnen zijn 
bijgekomen in onze gemeente. Lijkt het je leuk om andere moeders te leren kennen 
en ervaringen uit te wisselen? Begin dan het weekend goed en meld je aan voor 
een uitgebreide brunch op zaterdagmorgen! De brunch is voor alle moeders 
bedoeld, nog maar net in onze gemeente of juist al langer, jonge of oudere 
kinderen; allemaal van harte welkom! Dit kun je niet aan je voorbij laten gaan! 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- 
Onkosten: €5,- 
Totaal: €15,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
hanneke_vd_k@hotmail.com 
 
 

29. Fietstocht Racefiets 
Aangeboden door: Derco Methorst en William Jochemsen 
 
Fietstocht van ruim 85 km met een gemiddelde snelheid van 28 km/h. 
Met een verzorgde stop onderweg. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- 
Onkosten: €2,50 
Totaal: €12,50,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 21 mei vertrek om 09.00 uur 
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30. Coöperatieve bordspelavond  
Aangeboden door: Heino Gerritsen 
 
Kun je niet tegen jouw verlies, of hou je niet van het competitie element in 
spelletjes dan is deze avond iets voor jou. Bij een coöperatief bordspel probeer je 
door samen te werken te winnen van het spelmechaniek. Of je wint met zijn allen 
of je verliest met zijn allen. Door het overleg dat je met elkaar voert is het een 
sociale en interactieve avond. Gezelligheid staat voorop en voor de inwendige 
mens wordt gezorgd. 
 
Kosten 
Opbrengst: €7,50 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €7,50 
 
Datum & tijd 
Vrijdagavond 29 april of vrijdagavond 20 mei 
 
Contactgegevens 
heinogerritsen@solconmail.nl 
 
 

31. Zangavond met liederen van Joh. de Heer 
Aangeboden door: Pieter Verrips 
 
Je meld je bij deze ‘workshop’ aan voor het ‘Joh. de Heer-gelegenheidskoor 2022’. 
We gaan 3 of 4 avonden met elkaar oefenen voor een zangavond in oktober of 
november 2022. We zingen bekende en onbekende liederen uit de bundel van 
Johannes de Heer. Op de zangavond worden we begeleid door kamerorkest                                   
'De Muziekvriendenkring' dat vooral bestaat uit tieners. 
 
Kosten 
Opbrengst: €5,-  
Onkosten: €0,- 
Totaal: €5,- 
 
Contactgegevens 
Pieter Verrips 
033-2771161 of info@pverrips.nl 
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32. Walking brunch 
Aangeboden door: Huiskring wijk 14 
 
Een wandeling langs de mooiste plekjes van Scherpenzeel en omgeving. Onderweg 
bezoeken we maar liefst 4 ‘huisrestaurants’ waar (h)eerlijke lunchgerechten 
klaarstaan.  
 
Kosten 
Opbrengst: €16,50 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €16,50 
 
Datum & tijd 
10 september van 10.30 – 14.00 uur 
 
Contactgegevens 
Willie van de Kleut 
willievandekleut@ziggo.nl 
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33. Workshop bierbrouwen 
Aangeboden door: Gert de Heer 
 
Heb je altijd al eens zelf bier willen brouwen? Hier is je kans om een eigen “Tripel” 
te brouwen. Een stevig bovengistend bier, met een hergisting op fles. De kleur 
varieert tussen blond en amber. Het heeft meestal een sterke moutige en/of 
hopbittere smaak. Tripel heeft een alcoholpercentage van 7 tot 10%. Het doel is om 
per deelnemer 12 flesjes te brouwen. 
Wat doe je tijdens deze workshop:  
• Kennismaken met de grondstoffen van bier en de theorie van het brouwen;  
• Zelf brouwen, van schroten tot gisten en je mag proeven;  
• Lunchen, want op een lege maag kan men niet brouwen;  
• Voorbereiden bottelen, je krijgt tips hoe je een eigen etiket kan maken;  
• Na 4 weken gaan we de flesjes vullen, etiketten plakken en de buit verdelen. 
Bijzonderheden: 
• Aan deze activiteit kunnen max. 6 personen deelnemen.  
• Vanaf 4 aanmeldingen gaat deze activiteit door.  
• De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.  
• Deze activiteit gaat door, mits de maatregelen rondom corona dit toelaten. 
 
Kosten 
Opbrengst: €30,- 
Onkosten: €20,- 
Totaal: €50,-  
 
Datum & tijd 
Zaterdag 5 november 2022 is de brouwdag (ochtend en middag) vanaf 09:30 uur en 
ongeveer 4 weken later gaan we bottelen op een nog nader te bepalen avond. 
 
Contactgegevens 
Gert de Heer 
06-30214108 of genydeheer@gmail.com 
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34. Sprookjesbos 
Aangeboden door: Jannieke Gerritsen 
 
Na het succes van vorig jaar, is er nu een vervolg op de Sagen en Legendes. Hoewel 
we de vorige keer naar sagen en legendes hebben kunnen luisteren, gaan we deze 
keer luisteren naar een ander type volksverhaal: het sprookje. Kom gezellig met je 
picknick kleedje naar het bos om te luisteren naar de bekende en onbekende 
sprookjes van onder andere de gebroeders Grimm. Voor eten en drinken wordt 
gezorgd.  
 
Kosten 
Opbrengst: €7,50 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €7,50 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
Jannieke Gerritsen 
jannieke@live.nl 
 

35. Sjoelavond 
Aangeboden door: Peter Overvest & Corné Dorrestijn 
 
Na het succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer een ouderwetse 
sjoelcompetitie: wie is de beste sjoeler? Je denkt nu misschien kansloos te zijn 
omdat je hierbij niet altijd hoge ogen gooit.. Maar er is goed nieuws: bij deze 
sjoelcompetitie komt meer kijken. Bij dit sjoeltoernooi worden ook bakken gebruikt 
die er even anders uit zien. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Komt dat zien op 
vrijdag 4 november 2022. Vanaf 19.00 staat de koffie klaar, daarna gaan we 
meteen van start! 
 
Kosten 
Opbrengst: €5,- 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €5,- 
 
Datum & tijd 
Vrijdagavond 4 november 2022 vanaf 19.00 uur. 



Deel 2: Activiteiten en workshops 

24 
 

36. Rookoven 
Aangeboden door: Gerard Vos 
 
Waar rook is, is vuur. Een tevreden roker is geen onruststoker. Roken is hot. 
Allemaal waar!  Voedsel op een bbq of in een rookoven bereiden is populair. 
Ben je een beginner en wil je hier meer van weten of ben je hier al mee bezig en wil 
je wel eens een stap verder gaan? Je bent van harte welkom deze passie met mij te 
delen. Wat we gaan doen ligt aan jullie. Keuze uit streetfood, low and slow, vis, 
vegetarisch, het kan allemaal. Als je je inschrijft, laat mij dan meteen weten waar je 
voorkeur naar uitgaat. 
 
Kosten 
Opbrengst: €15,- 
Onkosten: €10,- 
Totaal: €25,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 21 mei vanaf 15.00 uur 
 
Contactgegevens 
gerard-ali@familievos.net 
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37. Zeilen in Friesland 
Aangeboden door: Gerard Vos 
 
Wel in Frankrijk of Oostenrijk geweest, maar nog nooit gezeild in Friesland? Dit is je 
kans! Lekker meevaren of zelf aan het roer staan en de eerste beginselen leren? 
Het kan allemaal in een open zeilboot, type Valk. Vanwege het comfort wordt er 
met  4 bemanningsleden gezeild. Beleef de Friese meren en de gezellige stadjes 
waar we zullen aanleggen. 
 
Kosten 
Opbrengst: €20,-  
Onkosten: €25,-  
Totaal: €45,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 3 september 2022 
 
Contactgegevens 
gerard-ali@familievos.net 
 
 

38. Motortoertocht 
Aangeboden door: Anita van Duinkerken 
 
We willen weer een mooie motorrit gaan rijden met jullie.  
We starten met koffie en wat lekkers, tussen de middag een lunch en we sluiten de 
dag af met een warm hapje. We verzamelen op de Hopeseweg 26 Renswoude. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,-  
Onkosten: €35,- 
Totaal: €45,- 
 
Datum & tijd 
13 augustus of 10 september tussen 9.00-9.30  
 
Contactgegevens 
Wim en Anita van Duinkerken  
06-50663301 
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39. ‘Muziek voor Mozambique’ 
Aangeboden door: Wilfred Folmer 
 
Je favoriete muziek op het orgel van de Grote Kerk? Dat kan tijdens een 
benefietconcert door Wilfred Folmer op zaterdag 18 juni om 16.00 uur. Voor 5 euro 
per minuut wordt jouw favoriete muziek live uitgevoerd. Een stuk in gedachten? 
Op YouTube kun je voor de meeste muziekstukken wel vinden hoe lang het 
ongeveer duurt, en hoeveel het je dus kost. Een improvisatie over een psalm of 
gezang? Laat maar weten hoeveel minuten het mag duren. Het sponsoren van 
minuten die vrij worden ingevuld is ook mogelijk. Koop in de webshop je entree en 
koop daarnaast ‘muziektijd’. Geef je verzoeknummer(s) zo snel mogelijk aan 
Wilfred door. Dat kan tot uiterlijk 7 mei. Wil je alleen komen luisteren? Koop dan 
allen een entreebewijs. 
 
Kosten 
Opbrengst: €5,- + €5,- per minuut voor verzoeknummers 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €5,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 18 juni 2022 om 16.00 uur 
 
Contactgegevens 
wilfredfolmer@me.com of 06-81477012 
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40. Stampottenmaaltijd 
Aangeboden door: Roelie van Ginkel, Gijsje de Greef, Wil Folmer 
 
Wij bieden u een 3-gangen menu aan met stamppot als hoofdgerecht. Al jaren een 
gewilde activiteit, waarbij gezelligheid en ontmoeting centraal staan! Heeft u geen 
vervoer dan halen wij u op. Locatie: Voskuilerweg 58 in Woudenberg. 
 
Kosten 
Opbrengst: €15,-  
Onkosten: €10,- 
Totaal: €25,- 
 
Datum & tijd 
Vrijdag 4 november 2022 
 
Contactgegevens 
Roelie van Ginkel 
06-20150446 
 
 

41. Herfstwandeling 
Aangeboden door: Ria van Barneveld en Wilma Schimmel 
 
Op zaterdag 29 oktober trekken wij onze wandelschoenen aan voor een stevige 
herfstwandeling.  Loopt u met ons mee?  We vertrekken ’s middags om 13.30 uur. 
Om na deze wandeling weer op te warmen, zorgen we dat er na afloop soep en 
broodjes klaar staan. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €10,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 29 oktober om 13.30 uur 
 
Contactgegevens 
06-29086867 
wilma@schimmel-overberg.nl 
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42. Macramepot 
Aangeboden door: Cilia Legemaat 
 
Macrame is een knooptechniek, waar je veel leuke dingen mee kunt maken. Wij 
gaan er een pot mee bewerken. 
Graag een grote hakpot o.i.d. meenemen. 
Dit is ook zeker een workshop voor beginners!  
Locatie: Marternest 7 
 
Kosten 
Opbrengst: €5,- 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €5,- 
 
Datum & tijd 
Dinsdagavond 26 april 19.00 uur. Als je pot niet af is gaan we deze afmaken op 3 
mei. 
 
Contactgegevens 
cilialegemaat@hotmail.com 
 
 

43. Kaarten maken 
Aangeboden door: Cilia Legemaat 
 
We gaan twee kaarten maken met verschillende technieken.  
Locatie: Marternest 7 
 
Kosten 
Opbrengst: €7,50 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €7,50 
 
Datum & tijd 
Dinsdag 11 oktober 2022 vanaf 19.00 uur 
 
Contactgegevens 
cilialegemaat@hotmail.com 
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44. Kerstkaarten maken 
Aangeboden door: Cilia Legemaat 
 
We gaan twee kerstkaarten maken met verschillende technieken.  
Locatie: Marternest 7 
 
Kosten 
Opbrengst: €7,50 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €7,50 
 
Datum & tijd 
Dinsdagavond 15 november vanaf 19.00 uur 
 
Contactgegevens 
cilialegemaat@hotmail.com 
 
 

45. Schilderij maken vol Geloof, Hoop & Liefde 
Aangeboden door: Maaike van de Wetering & Esther Schimmel 
 
In de stijl van Ivan Guaderrama gaan we een acrylverf schilderij maken vol van 
Geloof, Hoop en Liefde. In deze workshop van 3 uur nemen we je stap voor stap 
mee hoe je een prachtig en levendig schilderij kan maken in de kleuren van je eigen 
smaak. Je hebt geen ervaring nodig om mee te kunnen doen. 
 
Kosten 
Opbrengst: €7,50 
Onkosten: €10,- 
Totaal: €17,50 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
Maaike van de Wetering  
06-10911458 of mf_vande_wetering@yahoo.com 
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46. Paasworkshop 
Aangeboden door: Ellen van Maanen en Janneke den Boer-Ritmeester 
 
We maken een mand van draad en weven daar takken doorheen. Tot slot vullen we 
de mand met mooie voorjaarbolletjes, eitjes en veertjes. Bijzonderheden: Neem 
een hamer en combinatietang en snoeischaar mee. Locatie: den Boer 
Elektrotechniek BV, Holleweg 16d-e, Scherpenzeel. 
 
Kosten 
Opbrengst: €7,50 
Onkosten: €10,- 
Totaal: €17,50 
 
Datum & tijd 
Woensdagavond 6 april vanaf 19.30 
 
Contactgegevens 
Janneke den Boer-Ritmeester  
06-51428770  of boertje@hotmail.com 
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47. Wijnproeverij 
Aangeboden door: Bijbelstudiegroep 
 
We starten de wijnproeverij met een sparkling wijn, gevolgd door vijf wijnen (wit 
en rood) uit verschillende landen. Ook zal er een heerlijke borrelplank worden 
geserveerd met o.a. lekkere kaasjes, gedroogde worst en nootjes.  
Meer kennis over de verschillende wijnen doet u op door tijdens de proeverij mee 
te doen aan onze kahoot quiz (neem dus uw mobiele telefoon mee). 
Na afloop van de avond kunt u uw favoriete wijnen bestellen en direct meenemen 
voor thuis. Bijzonderheden: deze avond is voor iedereen vanaf 18 jaar en zal 
worden gehouden in de showroom van ‘Vlastuin auto’  aan de Holleweg 20. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- (plus een percentage van de opbrengst van de verkochte wijn 
tijdens de wijnproeverij avond) 
Onkosten: €10,-  
Totaal: €20,-  
 
Datum & tijd 
Vrijdag 22 april vanaf 19.30 uur 
 
Contactgegevens 
Wilma Lokhorst 
wilma.lokhorst@gmail.com 
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48. Beschildering van klompen 
Aangeboden door: Wenda van Duinkerken 
 
Workshop klompen schilderen. Bijzonderheden: Trek niet je nieuwste kledingstuk 
aan! We trekken er de hele dag voor uit, breng zelf even een broodje mee voor 
tussen de middag. 
 
Kosten 
Opbrengst: €5,- 
Onkosten: €25,- 
Totaal: €30,- (incl. klompen) 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 11 juni 2022 
 
Contactgegevens 
06-31539659 of wendavanduinkerken@gmail.com 
 
 

49. Workshop Inkomstenbelasting 
Aangeboden door: Henk van der Veen 
 
Elk jaar moet het weer gebeuren, de aangifte inkomstenbelasting. Ook dit jaar 
moet er weer voor 1 mei aangifte gedaan worden. En elk jaar zijn er weer dezelfde 
vragen. Wat mag wel en wat mag niet. In een workshop gaat Henk van der Veen 
door de basis van de aangifte Inkomstenbelasting 2021 heen. U krijgt een 
algemene presentatie, er wordt geen persoonlijk advies gegeven. Bijzonderheden: 
in deze workshop neem ik u mee in de basis van de aangifte Inkomstenbelasting 
voor particulieren. Voor vragen van ondernemers, aangiften schenk- en 
erfbelasting en vragen over specifieke situaties is deze workshop niet bedoeld. 
 
Kosten      Contactgegevens 
Opbrengst: €10,-     info@henksfinance.eu 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €10,- 
 
Datum & tijd 
Donderdag 7 april 2022 om 20.00 uur in Philalethes 
 



Deel 2: Activiteiten en workshops 

33 
 

50. Stappen en happen 
Aangeboden door: de huiskring van Gea, Anja, Mieneke, Janneke, Corrine, Willie, 
Klazien, Helga, Louise en Ada 
 
Een wandeltocht van ongeveer 5 km met hapjes onderweg. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €10,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 28 mei 2022, vanaf 14.00 uur 
 
Contactgegevens 
Ada Geijtenbeek  
06-50946553  of geijtenbeekada@gmail.com 
 

51. Faith under Fire 
Aangeboden door: Maaike van de Wetering-Wolswinkel & Esther Schimmel-Pols 
 
We willen graag samen een film gaan kijken van NewFaith network, waarin het lijkt 
dat alle hoop weg is, maar waar vasthouden aan het geloof dat de Heer wil geven 
een doorbraak kan worden. De film ‘Faith under Fire’ gaat over brandweerman 
Tom Hatcher, hij is aan het eind van zijn Latijn. Hij redt levens, maar kon zijn vrouw 
niet redden van kanker. Nu staat zijn dochter voor dezelfde strijd. Via een 
onwaarschijnlijke vriend wordt Tom uitgedaagd om zijn verdriet onder ogen te zien 
en het geloof te omarmen.  
 
Kosten 
Opbrengst: €5,- 
Onkosten: €0,- 
Totaal: €5,- 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
mf_vande_wetering@yahoo.com of 06-10911458  
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52. Workshop fotograferen met je mobiel 
Aangeboden door: Maarten Haazebroek en Wim en Janneke den Boer-Ritmeester 
 
Communiceren met foto’s doen we allemaal, maar hoe…?  
Maak je foto interessanter, krachtiger en mooier! Na een aantal tips van een 
professioneel fotograaf zal je na deze workshop echt anders gaan fotograferen. Of 
je nu landschappen, portretten of objecten leuk vindt om te fotograferen, het kan 
allemaal. Meld je aan en ontdek een nieuwe manier van kijken. Bijzonderheden: 
kom op de fiets, we gaan buiten het geleerde in praktijk brengen. 
 
Kosten 
Opbrengst: €7,50 
Onkosten: €2,50 
Totaal: €10,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 14 mei 2022 09.00-12.30 uur 
 
Contactgegevens 
Janneke den Boer-Ritmeester  
06-51428770 of boertje@hotmail.com 
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53. Kerkpleinbordenfietstocht 
Aangeboden door: Jan en Dikkie van de Lagemaat 
 
Na ontvangst met koffie en thee gaan we in groepjes fietsen. De route voert langs 
de bordjes met tekst die door Kerkplein.nl zijn geplaatst. Bij terugkomst staat er 
een lunch voor je klaar. Bijzonderheden: de route is 15-20 km. 
 
Kosten 
Opbrengst: €8,- 
Onkosten: €2,-  
Totaal: €10,- 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 30 april 2022 9.30-14.00 uur of  
Zaterdag 7 mei 2022 9:30-14:00 uur 
 
Contactgegevens 
Jan en Dikkie van de Lagemaat  
06-40610873 of dikkie44@hotmail.com 
 

54. Voor de sportievelingen 
Aangeboden door: Find MKB 
 
We gaan met minimaal 5, maximaal 10 sportievelingen de Kippenrun lopen. Dit is 
op 9 april a.s. in Barneveld. Of als dit te kort dag is, bijvoorbeeld het rondje 
Ederveen lopen later dit jaar (5 of 10 km hardlopen). Ter voorbereiding trainen we 
2 keer gezamenlijk onder begeleiding van een professionele loop/fitnes coach.  
 
Kosten 
Opbrengst: €20,- 
Onkosten: €0,-  
Totaal: €20,- (inclusief gelegenheidsshirt) 
 
Datum & tijd 
In overleg 
 
Contactgegevens 
Bert van de Vliert 
0653569633 of info@findmkb.nl 
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55. Een heerlijke mannen-BBQ met alles erop en eraan! 
Aangeboden door: Jesse Bregman, Emiel Thomassen en Gijsbert de Greef 
 
Zin in een lekkere en gezellige barbecue met mannen uit onze gemeente?  
Schrijf je dan nu in! 
Locatie volgt. Aanvang is om 17.00 uur. 
 
Kosten 
Opbrengst: €10,- (minimaal) 
Onkosten: €17,50  
Totaal: €27,50 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 11 juni 2022 
 
Contactgegevens 
Gijsbert de Greef  
gijsbert_de_greef@hotmail.com of 06 – 83 33 64 67 
 

 
56. Gezellig borrelen! (alleen voor vrouwen) 
Aangeboden door: Joukje Valkenburg en Brenda de Greef 
 
Lijkt het jou gezellig om onder het genot van een hapje en drankje andere vrouwen 
(uit de gemeente) te ontmoeten? Schuif dan aan bij deze gezellige borrelmiddag. 
Wij zorgen voor een goedgevulde borrelplank. We beginnen met hartige hapjes en 
sluiten af met een zoete ronde. Voor ieder wat wils! 
 
Kosten 
Opbrengst: €12,50 
Onkosten: €6,- 
Totaal: €18,50 
 
Datum & tijd 
Zaterdag 4 juni 2022, 14.00-17.00 uur 
 
Contactgegevens 
Brenda de Greef  
brenda_degreef@outlook.com of 06 – 48908824 
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