
Hieronder vindt u een overzicht van de aangeboden talenten voor de talentenveiling. Wilt u 

op één of meerdere talenten bieden, dan kunt u dit melden bij Jan van Herk. Dit kan door 

een email te sturen naar jvherk1@outlook.com. Of te bellen of te appen naar 06 50 748 669.  

Het aanmelden voor het bieden kan tot en met zaterdag 28 november. Per aangeboden 

talent wordt er een groeps-app aangemaakt, waarna het bieden kan beginnen. Ook een 

veilingmeester zal deel uitmaken van de groeps-app en hij zal op een zeker moment vragen 

of er nog iemand hoger wil bieden en zo niet, figuurlijk met de hamer slaan, waarbij de 

veiling ten einde is. Heeft u geen smart-phone of Whats-app dan kunt u dit aangeven bij 

bovenstaande persoon, dan vinden we hiervoor gezamenlijk een oplossing. 

Veel succes bij het bieden! 
 

 

Talent 1: een halve dag tuinonderhoud 

Aangeboden door Chris en Matthijs Huiting 
Een halve dag tuinonderhoud, aangeboden door Chris en Matthijs Huiting. Deze professionele en 
ervaren hoveniers, bekend van Hoveniersbedrijf Huiting, maken uw tuin winterklaar. Door de 
uitgebreide kennis van al uw planten, struiken en bomen zorgen zij ervoor dat uw tuin opgeruimd 
en beschermd de winter doorkomt, zodat u in het voorjaar weer volop van uw tuin kunt genieten. 

 

 

Talent 2: grote appeltaart 

Aangeboden door Meta Hijkoop 
Deze appeltaart is een jaarlijks terugkerend talent waar al vele Nieuwlanders van genoten hebben. 
Deze grote appeltaart, welke gebakken wordt op een plaat, bestaat uit maar liefst 18 stukken. 
Ideaal om op te trakteren tijdens uw (uitgestelde) verjaardag. Een toefje slagroom erop en smullen 
maar! Dit talent wordt twee keer aangeboden! Er wordt maar één groeps-app aangemaakt, na de 
eerste veiling beginnen we gewoon weer opnieuw. 

 

 

Talent 3: 7 uur timmerwerk 
Aangeboden door Frans Boom 
Wilt u uw timmerwerk door een vakman uitgevoerd hebben? Dan moet u bij Frans Boom zijn. Zijn 
jarenlange ervaring als timmerman hebben ervoor gezorgd dat geen klus hem te groot is en dat 
geen uitdaging hem te ver gaat. Bovendien staat kwaliteit bij Frans hoog in het vaandel, geen half 
werk dus. 

 

 

Talent 4: sneeuwster 

Aangeboden door Corrie Boom 
Gelukkig ontbreekt ook dit talent niet op de talentenveiling: De sneeuwster, gemaakt door Corrie 
Boom. De sneeuwster is een luchtige taart van biscuitdeeg, gevuld met slagroom en een vleug 
advocaat en bovenop rijkelijk bestrooid met poedersuiker. Een zoete smaaksensatie, een streling 
voor de tong! Maar pas op! Als je een stukje ervan geproefd hebt, wil je alleen nog maar meer. 

 

  



Talent 5: etentje voor 2 personen 
Aangeboden door Theo en Teunie Haag 
Zeg je Theo en Teunie Haag, dan zeg je gezelligheid en lekker eten. Twee dingen, die bij Theo en 
Teunie rijkelijk aanwezig zijn. Zij bezorgen u een onvergetelijke avond thuis bij Theo en Teunie, 
waar u met veel plezier aan terug zult denken. Waar vind je zoiets, haute cuisine in een huiselijke 
sfeer? 

 

 

Talent 6: een avondje oppassen 

Aangeboden door Marieke Scherpenzeel 
Ouders van jonge kinderen herkennen het wel: u moet weer allebei een avond weg, en hebt dus 
oppas nodig. Maar dan moet u alweer dat buurmeisje, nichtje of oma vragen. Hier is de oplossing 
van uw probleem: Marieke Scherpenzeel. Bij haar is uw kind of zijn uw kinderen in goede handen 
en kunt u ongestoord van uw avond genieten. Chips en frisdrank zijn niet bij de prijs inbegrepen. 

 

 

Talent 7: lasagneschotel en aardbeienbavarois 
Aangeboden door Martin en Bertha de Baat 
Een eigengemaakte, goed gevulde lasagneschotel voor 4 personen. Met als toetje 
aardbeienbavarois, uiteraard ook voor 4 personen. Geen pakjes en zakjes! Dus eerlijke recepten 
met natuurlijke ingrediënten. De maaltijd kan afgehaald worden, maar kan als extra service ook 
thuisbezorgd worden. 

 

 

Talent 8: vier uur timmerwerk op zaterdagochtend 

Aangeboden door Rik Zijderveld 
Deze jonge, energieke timmerman behoeft geen verdere aankondiging. Hulp nodig bij uw 
uitbouw? Moet er binnnenshuis iets afgetimmerd worden? Of heeft u ander timmerwerk, waar u 
tegenop ziet, of de tijd niet voor heeft? Rik kan het allemaal, en nog veel meer. 

 

 

Talent 9: kapstok 

Aangeboden door Paul Baars 
Deze kunstenaar is bekend in Nieuwland en verre omstreken. Elk jaar schenkt hij 
enkele van zijn praktische of creatieve kunstwerken aan de talentenveiling. Zo ook 
dit jaar. Acht objecten zijn er dit jaar te veilen, te beginnen bij deze kapstok. Hij 
neemt weinig ruimte in, en kan, zoals u op de foto kunt zien, veel dragen. Handig en 
oersterk. Indien gewenst kan de foto doorgestuurd worden naar u. 



Talent 10: opbergkist 
Aangeboden door Paul Baars 
Deze houten opbergkist is ideaal voor het opbergen van bijvoorbeeld 
speelgoed. Maar ook andere dingen kunnen in deze multifunctionele 
kist opgeborgen worden, zodat uw huis of schuur er weer opgeruimd 
uitziet. Voorzien van handgrepen, zodat hij makkelijk verplaatst kan 
worden. De afmetingen van de opbergkist zijn 60 x 45 x 47 cm (lengte 
x breedte x hoogte). Indien gewenst kan de foto doorgestuurd 
worden naar u. 

 

Talent 11: houten fotolijst met foto 
Aangeboden door Paul Baars 
Fotolijsten gemaakt van eikenhout. Inclusief een 
foto met een gezicht op Nieuwland. Leuk voor aan 
de muur, binnen of buiten. Ja, deze foto kunt u ook 
buiten in de tuin ophangen. De poster is van 
aluminium, verkleurt niet en kost alleen al 30 euro. 
Een unieke wanddecoratie, die niemand anders 
heeft. De afmetingen van de lijst zijn 32 x 32 cm. 
Indien gewenst kan de foto doorgestuurd worden 
naar u. 

 

 

Talent 12: houten fotolijst met foto 

Aangeboden door Paul Baars 
Eenzelfde fotolijst als die van talent 11, echter 
uitgevoerd met een andere foto. Dus net zo uniek. 
Indien gewenst kan de foto doorgestuurd worden 
naar u. 

 

  



Talent 13: houten bloembakjes met viooltjes 
Aangeboden door Paul Baars 
Kijkt u ook alweer uit naar het voorjaar? Dan 
helpen deze houten bloembakjes u om de 
lange winter door te komen. De viooltjes 
horen erbij. Ze fleuren elke huiskamer op. 
Indien gewenst kan de foto doorgestuurd 
worden naar u. 

 

 

Talent 14: bijzettafel/plantentafel 
Aangeboden door Paul Baars 
Ook dit object is handgemaakt en dus uniek. Een houten tafeltje, dat 
gebruikt kan worden als bijzettafel of om bijvoorbeeld een plant op 
te zetten. Dit tafeltje vraagt gewoon om een mooi plaatsje in uw 
woning. De hoogte van het tafeltje is 37 cm. Indien gewenst kan de 
foto doorgestuurd worden naar u.  

 

  



Talent 15: plantenzuil 
Aangeboden door Paul Baars 
Deze houten plantenzuil is voorzien van een hardstenen tegel 
en fleurige bloem. De hoogte van de zuil is 93 cm. Indien 
gewenst kan de foto doorgestuurd worden naar u. 

 

 

Talent 16: houten fotolijst 
Aangeboden door Paul Baars 
Een vergelijkbare fotolijst als die van talent 11 
en 12. Dus ook gemaakt van eikenhout. De 
afmetingen van deze lijst zijn echter groter: 65 
x 65 cm. Let op: exclusief de foto van de 
paarden, deze hoort er dus niet bij en dient 
slechts als voorbeeld. Leuk voor aan de muur, 
binnen of buiten. Indien gewenst kan de foto 
doorgestuurd worden naar u. 

 

  



Talent 17: een taart naar keuze 
Aangeboden door Joke Sterk 
Houdt u niet van appeltaart of een sneeuwster? Geen probleem, Joke Sterk maakt voor u een taart 
naar keuze. Monchoutaart, slagroomtaart? Joke maakt het allemaal. Dus ook een appeltaart, 
mocht u die toch liever hebben. 
Dit talent wordt twee keer aangeboden! Er wordt maar één groeps-app aangemaakt, na de eerste 
veiling beginnen we gewoon weer opnieuw. 

 

 

Talent 18: autowasbeurt 

Aangeboden door Joke Scherpenzeel 
Een regelmatig terugkerend klusje waar niet iedere man of vrouw gelukkig van wordt: de auto 
wassen. De auto (alweer) door de autowasstraat rijden is een optie, maar die komt niet in alle 
hoekjes en maakt uw auto ook niet van binnen schoon. Joke Scherpenzeel wel! Als extra service 
biedt Joke aan om de auto bij u thuis op te halen en ook weer terug te brengen, zodat u er ook nog 
eens de deur niet voor uit hoeft. 
Dit talent wordt twee keer aangeboden! Er wordt maar één groeps-app aangemaakt, na de eerste 
veiling beginnen we gewoon weer opnieuw.  

 

 

Talent 19: georganiseerde fietstocht met picknick voor 2 personen 

Aangeboden door Nico Sterk 
Iedereen ziet hem wel eens in volle vaart voorbijfietsen in het dorp: Nico Sterk. Nico kent alle 
mooie fietspaadjes en verborgen plekjes in de omgeving. Samen met Joke laat hij deze graag aan u 
zien met een georganiseerde fietstocht voor 2 personen. Inclusief een picknick en mooi weer. 
Maximale lengte van de fietstocht is 40 km, korter kan natuurlijk ook. Het fietstempo wordt op uw 
wens aangepast. 

 

 

Talent 20: Diner voor 4 personen 
Aangeboden door Joke Sterk 
Deze keukenprinses kookt voor u een driegangen diner zoals u nog nooit geproefd hebt. Hollandse 
pot, Italiaans, Frans, of nog anders. U hoeft maar te kiezen en Joke bereidt de heerlijkste 
gerechten voor u. 

 

 

Talent 21: Tegoedbon voor 10 personen bij Benschop Speelplezier 
Aangeboden door Pieter en Fred Benschop 
Geen idee wat u moet organiseren voor uw kinderfeestje? Of ziet u op tegen een hele middag 
druktemakers over de vloer? Bij Benschop Speelplezier kunnen de kinderen zich helemaal uitleven, 
zodat u er geen omkijken naar heeft. Met deze tegoedbon kunt u met 10 personen de hele middag 
terecht bij Benschop Speelplezier en krijgt u ook nog per persoon friet en een snack. Zo 
gemakkelijk heeft u nog nooit een kinderfeestje georganiseerd. 
Dit talent wordt twee keer aangeboden! Er wordt maar één groeps-app aangemaakt, na de eerste 
veiling beginnen we gewoon weer opnieuw. 

 

  



 

Talent 22: Tegoedbon voor 20 personen bij Benschop Speelplezier 

Aangeboden door Pieter en Fred Benschop 
Wilt u met meer dan 10 personen een middag naar Benschop Speelplezier? Dat kan met deze 
tegoedbon voor 20 personen. Ook inclusief friet en een snack per persoon. 

 

 

Talent 23: Stroopwafel-caramel taart 

Aangeboden door Suzanne Monster 
Dit jonge talent taartenbakster maakt voor u niet zomaar een taart, maar een luxe stroopwafel-
carameltaart voor ca. 12 personen. Hiermee kunt u bij elke gelegenheid uw gasten verrassen. Of 
gewoon samen opeten natuurlijk. 

 

 

Talent 24: Vaartocht met lunch 
Aangeboden door Gijs en Rika van Gent 
Vanaf het water ziet de wereld er heel 
anders uit. Dat kunt u zelf ervaren met deze 
vaartocht in een comfortabele boot. En heeft 
u trek gekregen van al dat varen? Deze 
vaartocht is inclusief een geheel verzorgde 
lunch. 
 

 

 

 


