
TALENTENMARKT LINKEN

Naam aanbieder Contact Talent Aantal Bijzonderheden. Prijs

Bert IJzerman 630795 benkijzerman@solcon.nl
Een huiskamer concert, het leveren van een muzikale 

bijdrage oid te geven met gitaar en zang.
€ 50,00

Willeke Ambachtsheer 611852    leoenwil@kpnmail.nl High Tea bij iemand thuis verzorgen.
Voor drinken moet men zelf zorgen. 

Minimaal 4 maximaal 20 personen.
€ 7,50 p.p.

Lennard van Prooijen

Let op teken tussen d en h _ , een zgn 

underscore                                     

lennard_hardinxveld@hotmail.com

Coördinator bakken. Bij hem kunt u taarten bestellen. 

Dan regelt hij het bakken en zorgt dat ze bij de besteller 

terechtkomen. De volgende soorten zijn te bestellen: 

Appeltaart,  Appel-roomtaart, Monchou-taart, 

Vruchtenvlaai,  Caramel-chocoladetaart, Bokkenpootjes-

taart, Kwarktaart,  Koffie-rumtaart

€ 8,50

Ellen Bakker
618678 of 0649708462                            

fam-bakker@filternet.nl

Kleding herstellen, zoals knoopjes aanzetten, gaatjes of 

losgeraakte naadjes repareren. Geen kleding opkorten.

Prijs afhankelijk van 

grootte.

Leen Lock 0653943023

Portrettekening van foto. Ook tekenen van 

(huis)dieren, bijvoorbeeld paard, hond. Een andere 

tekenopdracht is ook welkom. Met of zonder lijst.

Voorbeelden beschikbaar.
Nader overeen te 

komen.

Helma Bons
helma-bons@hotmail.com                        

06-39610236
Sieraden repareren € 2,00 - € 5,00

Helma bons

helma-bons@hotmail.com                        

06-39610236                            Facebook: 

Jewel sieraden

Nieuwe sieraden maken
Afhankelijk van 

grootte en materiaal

Jaap Koster
jaapkoster1@outlook.com        06-

40929464

Aparatuur installeren en instellen 

(Radio/tv/pc/laptop/tablet)
Nu cure, no pay :-) € 5,00 - € 10,00



Arie van Wingerden

Binnendams 74

3373AE Hardinxveld-Giessendam

0184-631817

xapwing@gmail.com

Ik bied de volgende professionele hulp:

1. les in omgaan met Windows (elke versie) PC, 

smartphone of tablet

2. les in omgaan met Android op tablet of smartphone

3. hulp bij PC problemen (Windows)

4. opzetten van een goed werkende back-up in 

Windows

5. hulp bij opslaan van foto's vanaf camera of 

smartphone op Windows PC

6. hulp bij het goed beveiligen van Windows PC 

(antivirus etc. etc.)

7. hulp bij netwerkproblemen (alleen in de privé 

situatie)

8. softwarematig oplossen van allerlei Windows PC 

problemen (beperkte hardware support)

9. herinstallatie van Windows PC's

€10,00 per uur 

Marjan Hoftijzer marjanhoftijzer@hotmail.com workshop bloemschikken 6 - 8 personen € 5 p.p.

Spelregels:

Opgeven/afspraak maken: 

Afrekenen:

Deelname:

Prijzen:

Bijgewerkt: 

28-2-2017

rechtstreeks bij de aanbied(st)er

met aanbied(st)er.

voor eigen risico.

zijn richtprijzen :-)


