
De Gemeenschapsveiling 2019 komt eraan! 

Op 16 & 23 maart 2019 organiseren wij de 3e Gemeenschapsveiling!   

Wij willen u als inwoner vragen om voor deze veiling een gift / kavel beschikbaar te stellen. 

Weet u al wat u wilt schenken? Email mij dan per ommegaande!!                                                

Dit scheelt ons beiden veel tijd. Hierbij mijn gegevens:  

Naam wijkloper   

Adres wijkloper   

Telefoonnummer wijkloper   

Emailadres wijkloper   

 

Onderstaande gegevens wensen wij graag te ontvangen van u: 

Naam gever   

Bedrijfsnaam indien gewenst in catalogus   

Adres gever   

Emailadres gever   

 Voor wat betreft uw gift/kavel:  

Mijn gift is:  €  _________________ 

Ik maak de gift zelf over  Ja  / nee  → u maakt een afspraak met de wijkloper wanneer dit afgehaald kan worden bij u 

o.v.v. uw naam, adres & naam wijkloper   

Ik wil anoniem schenken  Ja / nee  

Mijn kavel is   

 

Voor ideeën kunt u een kijkje nemen in onze catalogus van vorig jaar, deze is te vinden op 

onze website www.gemeenschapsveilingvenhuizen.nl, net als onze prijzen voor taart en 

vlees (deze zijn ook bij mij op te vragen). Meer inspiratie nodig? Kijk eens op de achterzijde 

van deze brief. Alles wat wij krijgen is welkom! Echter tweedehands verkopen wij niet.  

 

Als ik geen mail van u ontvang zal ik tussen 27 december en 7 januari bij u langskomen met 

de vraag of u iets wilt schenken. U kunt dit formulier dan ook voor mij klaarleggen.  

Mocht u mij onverhoopt gemist hebben, neemt u dan contact met mij op? Mijn gegevens 

vindt u bovenaan.  
 
De deelnemende verenigingen van 2019 zijn: Badmintonvereniging Venhuizen, 

Fanfarekorps Ons Genoegen, Huttendorp Venhuizen, Landelijke rij vereniging O.W.F., 

Lucasparochie Venhuizen, Muziekvereniging Venhuizen, Omnivereniging SVH Sport, 

Oranjevereniging Venhuizen, Oud West-Friese Dansgroep Wijdenes, Rederijkerskamer de 

Klimop, Scouting Sint Lidwina,  S.V. De Valken, Stichting Hemmer Organiserend Comité 

(Hemmeromloop), Stichting Reddingstation Wijdenes, Tennisvereniging de Drieban, WSW 

voetbal,  ZVV Alpha Tours en Zwembad ’t Hemmerven.  

 

Bedankt!!  Natuurlijk bent u van harte welkom op 16 maart 2019 om 19.30 uur in Dorpshuis 

De Wiekslag te Wijdenes  en/of 23 maart 2019 om 19.30 uur in Dorpshuis Het Centrum te 

Venhuizen!  Als koper helpt u dan mee om de veiling tot een succes te maken. 

Stichting Gemeenschapsveiling Venhuizen     NL 32 RABO 03 13 68 06 98  

http://www.gemeenschapsveilingvenhuizen.nl/


Het is altijd weer een uitdaging om een zo mooi en aantrekkelijk koopje aan te bieden. Wij 

willen u hierbij graag helpen door een aantal ideeën voor u aan te dragen: 
 

❖ Geldelijke giften zijn altijd welkom! 
❖ Taart- en vleesbonnen lopen op een veiling altijd goed. Prijzen op te vragen bij de 

wijkloper 

❖ Dit geldt ook voor waardebonnen van de visboer, groenteboer, kaasboer, café en/of    
   restaurant uit ons dorp. 

❖ Als u toch meerdere taarten wilt geven, denkt u dan ook eens aan een Sarah of 
Abraham. 

❖ 6 flessen wijn van één soort, die ook nog leuk verpakt zijn, vinden altijd een gelukkige  
   eigenaar. 

❖ Een excursie bij een bedrijf is altijd interessant en goed  voor het bedrijf zelf.  
❖ Bent u handig? Dan is een dagdeel schilderen, tuinieren, behangen, tulpen selecteren 

of klussen een welkome aanvulling van de kavels. Het kost u als gever weinig en het 
is ook nog eens zeer dankbaar werk. 

❖ Kunt u lekker koken? Maak daar gebruik van en stel een leuk menu samen, dat kan  
   bijvoorbeeld ook voor een aantal personen pannenkoeken bakken zijn. 

❖ Spelletjesavonden als klaverjassen, keezen, moordspel of kwissen bij de mensen 
thuis zijn ook altijd erg in trek. 

❖ Een verrassingstocht te voet, per fiets of met de auto zorgen altijd voor veel 
gezelligheid en saamhorigheid. 

❖ Heeft u een mooie auto, zeilboot of polderschuit? Gebruik deze voor een 

aantrekkelijke kavel. 
❖ Stel met familie, vrienden, kennissen en/of buren een kavel samen. U deelt dan de 

kosten en u heeft zo meer mogelijkheden, waardoor er een aantrekkelijk koopje kan 
ontstaan. 

❖ Heeft u een leuke hobby zoals bloemschikken, tekenen, schilderen, vissen enz. en u 
wilt dit d.m.v een workshop delen met dorpsgenoten, dan is dat ook een prachtige 

kans. 
❖ Laat u inspireren door kavels, die op andere veilingen worden aangeboden. 

 


