Eerst even wat uitleg
Nog een maandje en dan is het zover!
Op zaterdag 7 april organiseert het jeugdbestuur van PJ de Giga veiling. Het geld dat opgehaald
wordt met deze veiling zal gebruikt worden voor de jeugd. Een veiling zonder kavels is uiteraard geen
veiling en daarom hebben we kavels nodig. We hebben al veel leuke kavels, maar u kunt nog t/m 31
maart een kavel aanbieden door een mail te sturen naar veiling@pjklaaswaal.nl of uw kavel via deze
link aan te melden https://goo.gl/forms/G6mLrjtMNW5fp9lr1.
Hieronder kunt u alle kavels zien die tot nu toe beschikbaar zijn gesteld. Op de site
www.pjklaaswaal.nl kunt u de meest recente kavellijst. U krijgt op de avond zelf de definitieve lijst
uitgedeeld.
Dan ook al even wat praktische zaken voor 7 april:
U hoeft geen contant geld mee te nemen (behalve voor uw consumpties). De kosten van de door u
aangeschafte kavels zullen via een rekening worden toegestuurd. Er zitten 2 commissieleden aan de
knoppen om dit tot in de puntjes te verzorgen. Bij aankomst op 7 april in het PJ gebouw
(Industrieweg 5, Klaaswaal) wordt u geregistreerd en krijgt u een nummer. Met dit nummer moet u
dan tijdens de veiling zoveel mogelijk wapperen om een gewenste kavel te kunnen bemachtigen,
maar dat leggen we voordat de veiling begint nog wel een keer uit.
Tot zaterdag 7 april!

Kavellijst Veiling 7 april 2018
1. Vip Arrangement (2 personen)
Heeft u er altijd van gedroomd om een persoonlijke butler te hebben en een hele avond in de watten
te worden gelegd? Pak dan nu uw kans! U krijgt een speciale VIP treatment tijdens de veiling. Uw
persoonlijke butlers staan de gehele avond klaar om u te voorzien van een hapje, drankje en tegen
wat extra betaling misschien zelfs een massage.

2. Zelfgemaakte houten ringen door Naomi den Hoedt
Houten ringen, de nieuwe hype van deze tijd. Naomi ontwerpt en produceert ze
zelf. Dat is toch cool! Je kunt er overal mee binnenkomen.

3. Sushiworkshop door Gertjan de Regt (3 personen)
Vindt u sushi ook zo lekker en heeft u het altijd al eens zelf willen maken? Dan is
dit uw kans! Sushi chef Gertjan kan overheerlijke sushi maken en is beried om u
een echte sushiworkshop te geven. Na deze cursus kan de zelfgemaakte sushi
worden opgegeten (niet geheel onbelangrijk natuurlijk).

4. Onderhoudsbeurt voor uw fiets door Thom de Vos
Heeft u fiets al lange tijd stil gestaan of is het weer eens tijd voor een onderhoudsbeurt? Grijp nu uw
kans en bied op deze kavel. Uw fiets is weer helemaal als nieuw en kan weer jaren vooruit.

5. Bedrijfsrondleiding door Jan van der Horst
Een lekker nootje gaat er wel in op een zaterdagavond, maar heeft u zich wel eens afgevraagd waar
deze vandaan komen? Als u hier wilt achterkomen moet u vooral op deze kavel bieden. Jan neemt u
mee door het leukste nootjes bedrijf van Europa!

6. Chocolate chip cookie gebakken door Dionne & Noa
Heerlijke luchtige Chocolate Chip Cookies. Vers gebakken door Dionne de Vos.
10 stuks per kavel. LET OP: Deze koekjes zijn zeer verslavend.

7. Verhalen vertellen in dialect door Chris den Boer
Verhalen kunnen vertellen is al een vak apart, maar dat ook nog eens doen in
een Hoeksche Waards dialect kunnen er maar weinig. Chris den Boer is een rasechte Hoeksche
Waarder en hij biedt een kavel aan om verhalen te vertellen in het Hoeksche Waardse dialect bij
mensen thuis of voor gezelschappen.

8. Mexicaans stoofvlees met taco’s voor 2 personen
door Carola de Vos
Heerlijk huisgemaakt Mexicaans stoofvlees. Het heeft heel de dag staan
stoven, dus verser kan niet. Het is een portie voor 2 personen. Er zitten
taco’s bij, crème fraiche en kruiden om een sausje te maken. Omdat het
vers gemaakt is, kan het eventueel ingevroren worden!

9. Rondleiding door een sorteercentrum van PostNL
door Cathy de Vries
Een leuke rondleiding door het sorteercentrum in Rhoon met een kijkje bij de machines. We volgen
de brief vanaf het moment dat hij bij PostNL binnen komt tot het moment dat hij met de chauffeurs
weggaat.

10. Diversen boekenpakketten van Carola de Vos
Diversen boekenpakketten deze boeken zijn niet nieuw maar zijn zeker nog super om te lezen! En
zeker in vakanties of in het weekend.

11. Huiskamerconcert door Familie den Hoedt en Familie Emaar
Familie de Hoedt en Familie Emaar organiseren voor u speciaal een huiskamerconcert! Bij u thuis in
de woonkamer een concert dat is toch gaaf!

12. Handdoek borduren door Cathy de Vries
Hand geborduurde handdoek met naam of afbeelding. Maakt niet uit wat u er op wilt
Cathy maakt het gewoon.

13. Dirigent workshop door Alex Zwijgers
Al vele jaren staat hij voor het Harmonie orkest van PJ. Wie denkt dat hij gewoon maar
wat aan het zwaaien is, heeft het goed mis. Wil je zelf eens meemaken hoe het is om
voor een orkest te staan dan moet u zeker op deze kavel bieden. Alex zal u de fijne
kneepjes van het vak leren.

14. Speurtocht door de Hoeksche Waard verzorgd door Priscilla de
Regt
Wilt u een leuk kant een klaar uitje zet dan in op deze kavel. U krijgt een geheel uitgeschreven speurtocht
door de Hoekse Waard met alle spellen tussendoor uitgedacht.

15. Tweedehands fiets gesponsord door Thom de Vos
Thom biedt een Tweedehands fiets aan. Helemaal opgeknapt, technisch 100% in orde. Deze fiets is van
het merk Gazelle en u zult vast versteld staan wat voor een mooie fiets dit is.

16. Sail experience door Matthijs van den Boogert
Heeft u interesse in zeilen of wilt u uw zeilervaring uitbreiden dan is deze
sailing experience/training iets voor u. Deze sail experience wordt gegeven op
zeilboot de Spica. Het is een dagvullend programma. Om 10.00 uur zult u
vertrekken vanuit Numansdorp om de boot klaar te maken en eind van de
middag komt u weer veilig terug. Deze dag zal het begin zijn van uw zeil
carrière.

17. Scriptie/Werkstuk Corrigeren op stijl/taal door
Yavne van der Raaf
Is Nederlands niet uw goedste vak? Dan is dit de kavel waar u zeker op moet
bieden? Moet u voor school, werk of wat dan ook een belangrijk document
maken en wilt u er zeker van zijn dat er geen fouten in staan? Zet dan al uw geld in op deze kavel en u
krijgt er een foutloos document voor terug.

18. 2 liter verse soep door Gerdi Konijnendijk
Overheerlijke verse soep zelfgemaakt door Gerdi Konijnendijk.

19. Een overheerlijke en gezellige High Tea verzorgd door
Cathy de Vries
Een overheerlijke en gezellige High Tea met ondermeer zelfgebakken scones,
appeltaartjes, brownies en niet te vergeten heerlijke sandwiches met uiteraard ruime
keuze aan verschillende smaken thee.

20. Bananenbrood met walnoten en chocolade gemaakt
door Carola de Vos
Overheerlijke versgebakken bananenbrood met walnoten en chocola.

21. Schatzoeken met Berber Leusink
Altijd al op zoek willen gaan naar echte schatten die verborgen zijn door heel Nederland. Zorg dan dat u
deze kavel van u wordt. U gaat met Berber mee op geocache tocht. Geocaching is een hightech
schattenjacht die over de hele wereld wordt gespeeld door avonturiers met GPS-apparaten. Het basisidee
is om in de natuur verborgen ‘schatten’ te vinden. Het is de manier om actief buiten bezig te zijn in de
vrije natuur. Op deze manier wordt wandelen leuk/leuker.

22. Sushi voor 2 personen door Gertjan de Regt
Houdt u wel van sushi, maar heeft u weinig zin om dit zelf te maken dan moet u zeker op deze kavel
bieden. U krijgt een sushi diner voor twee personen verzorgt door Gertjan.

23. PJ Cupcakes door Dionne & Noa
Normale cupcakes zijn al lekker, maar “PJ cupcakes” zijn al helemaal onweerstaanbaar. Deze cupcakes
worden met veel liefde gemaakt door Dionne & Noa.

Maar…. Er kunnen nog meer kavels bij
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat u heel graag een kavel wilt aanbieden, maar eigenlijk niet het idee
heeft dat u ook daadwerkelijk iets heeft om te veilen. Wij denken dat dit niet het geval is en om u een
handje te helpen zijn hier nog wat ideeën.

24. Een diner voor 2/4 personen gemaakt door ……………….(uw naam?)
Vindt u uw kookkunsten van buitengewone kwaliteit en bent u bereid dit ook met andere te delen? Stuur
dan een mail naar veiling@pjklaaswaal.nl en maak voor 2 of 4 personen een overheerlijk diner klaar.

25. Een aantal uren strijken door ….…………….…………………(uw naam?)
Vindt u het niet erg om te strijken en zou u voor een keertje ook de was van iemand anders willen
strijken? Stuur dan een mail naar veiling@pjklaaswaal.nl

26. BOB door…………………………………………………..…….…………..(uw naam?)
100% BOB is helemaal top (voor PJ). Vindt u het niet erg om mensen op te halen van een leuk avondje uit?
Stuur dan een mail naar veiling@pjklaaswaal.nl en breng iedereen weer veilig thuis.

27. Auto wassen door ….........................................................(uw naam?)
Kunt u genieten van een auto die straalt in de zon? Stuur dan een mail naar veiling@pjklaaswaal.nl en
zorg ervoor dat alle auto’s weer gaan blinken.

28. Avondje oppassen door …………………………………..………….(uw naam?)
Vindt u het leuk om een avondje op te passen? Stuur dan een mail naar veiling@pjklaaswaal.nl

29. ………………………………. (Kavel) door ……………………………….(uw naam?)
Heeft u naast de muziek nog een andere hobby waarvan het voor andere misschien heel interessant is om
hier kennis mee te maken?
OF
Is uw werk zo interessant dat u er wel een rondleiding kunt geven?
OF
Heeft u een beroep waar andere mensen wat aan kunnen hebben (kapper, timmerman, hovenier, etc.)?
OF
Heeft u in de garage nog een auto staan (of andere bruikbare spullen) die u nooit gebruikt?
Of
Heeft u juist een auto waarvan je denkt iemand daar wel een dagje in wilt rijden

Denk vooral niet dat u niks heeft om te veilen. Alles kan, niks is te gek! Aanmelden via:
veiling@pjklaaswaal.nl, https://goo.gl/forms/G6mLrjtMNW5fp9lr1 of meldt het aan iemand van
het jeugdbestuur.

