Aanbieder

Dienst

Rijnders Assurantiën

Deze tonprater daar kun je niet omheen. Rob van Elst opent deze dienstenveiling. Dat wordt
gegarandeerd lachen. Wie weet wat hij nog meer in petto heeft.
Ze zullen niet meer weten wie je bent na deze gezichtsbehandeling aangepast aan de huid &
Gellak op de tenen of handen
Klussen wordt een makkie met deze 450 Watt boormachine van Mactec
Speciaal aangeboden voor het zomercarnaval een Hot Kei, sorry een Hot Stone massage van 60
minuten voor een dame.
Stijgende prijzen kunnen jou niet deren, want zo ben je verzekerd van een jaar lang, elke week,
een brood naar keuze
Gezond leven gaat zeker lukken met dit pakket versproducten
Hij kan niet alleen goed praten maar ook heel goed fietsen en wil dat jullie graag leren daarom
een MTB-clinic voor max. 12 personen verzorgd door Vorst Charles
Hij kan niet alleen goed praten maar ook heel goed fietsen en wil dat jullie graag leren daarom
een MTB-clinic voor max. 12 personen verzorgd door Vorst Charles
Ben je ook altijd zo jaloers op de make-overs op tv. Met dit 1 uur durende kleur- en of
stylingadvies aan huis in een straal van 10 km rondom Liessel, ben je op de hoogte van de
nieuwste trends
Landelijk wonen, landelijk leven. Het gaat nog beter met deze landelijke krans
Wat zal het er fleurig uitzien en zalig ruiken bij jou thuis. Een half jaar lang word je elke maand
voorzien van een prachtig boeket
Haal de korte broek, minirokje en topje maar van zolder want na deze Full body spray tan ben je
in 10 minuten voorzien van een zomerse gloed. Je ziet er fantastisch uit en zult helemaal stralen

Aafke Beautysalon
Alfred Verhuur
Anneke Terheijden
Bakkerij Vedder
Berkershoeve
Bikeshop Stefan Kluytmans
Bikeshop Stefan Kluytmans
Binnenshuis (Rian Crooijmans)

Bloem at Jellz (Marielle Vogels)
Bloemisterij vd Bekerom
Body and Looks (Krista van de Laak)

Body and Looks (Krista van de Laak)

Kom genieten in de salon van Body and Looks van een heerlijke hoofdhuidmassage, knipbeurt
en vervolgens worden jouw haren nog prachtig in model gestyled. En natuurlijk ontbreekt de
koffie niet
BOP
Het heeft even wat uitleg nodig maar je gaat hamburgers bakken en verkopen op een zaterdag
bij BOP voor de winkel. De opbrengst is voor zomercarnaval. Als beloning ontvang je een diner
voor 4 personen + BOP-tegoedbon t.w.v. € 50,- Als dat niet leuk is?
Brouwerij de Pieneut (Piet Hendriks en Met deze unieke biertjes ben je helemaal niet de pineut, maar is het zalig genieten. 7 unieke
Hennie Joosten)
speciaalbieren gebrouwen door brouwerij De Pieneut, inclusief glas
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Conveni
Het is toch net of je aan het Gardameer zit. Droom weg en geniet van de allerheerlijkste pizza's.
Maar liefst 6 stuks
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Het is toch net of je aan het Gardameer zit. Droom weg en geniet van de allerheerlijkste pizza's.
Maar liefst 6 stuks
Dames van de Kei
Thee drinken op stand. De dames van de kei verzorgen een heerlijke High Tea voor maar liefst
10 personen
De Hoofdzaak
Je hoeft er gelukkig Liessel niet voor uit. Een diner in ons eigen Liessel (Dinerbon t.w.v. EUR 50,)
De Kei
Dit zijn niet zomaar kaarten. Dit zijn de enigste twee VIP-kaarten voor Zever en Zwets op vrijdag
8 juli 2022. Laat jullie lekker verwennen en geniet ondertussen van hoogwaardige kolder
De Plankerhoeve in Voeren (Patrick en Laat je lekker verrassen in het zuiden van het land met deze dinerbon voor verrassingsmenu
Heidi)
voor 2 personen
Design Dog
Ook je hond helemaal hip. Met deze lederen halsband, riem en poepzakjes-houder met croco
motief doet hij mee aan de laatste mode
Dierenwinkel Johan
Woef, Woef. Maak je hond gelukkig en blij met dit uitgebreide hondenpakket
Dierenwinkel Johan
Woef, Woef. Maak je hond gelukkig en blij met dit uitgebreide hondenpakket
Dorpsquiz
Omdat we allemaal graag willen winnen. 11 minuten extra tijd voor de dorpsquiz op zaterdag
11 juni 2022. Vals spelen is dus niet nodig
Drankenhandel Winters Liessel
Het feest kan beginnen en wel bij jou thuis. Maar liefst een 50 liter-vat Bavaria pils inclusief
tapinstallatie
El Partido
Zo moi hebben jullie er nog nooit opgestaan. Een fotoshoot van 1 uur met een gezin op locatie.
Jullie krijgen 4 foto's naar keuze digitaal

Frank Joosten
Frank Joosten
Frank Joosten
Frank Veldhuijzen
Frank Veldhuijzen
Gebroeders Swinkels
Gemeenschapshuis De Kastanje
Gemeenschapshuis De Kastanje
Gemeenschapshuis De Kastanje
Gemeenschapshuis De Kastanje
Gerard van Kol
Gerdi Rooijakkers
Gerdi Rooijakkers
Heere aan de Maas (Bart en Pierre)
Het Kookpunt Liessel
Image Kapsalon

Wie kent hem niet? Beroemd en vermaard en niet te versmaden. De appeltaart van Frank
Joosten. En nu kan je hem zelf leren bakken (Workshop voor 4 personen)
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Wie kent hem niet? Beroemd en vermaard en niet te versmaden. De appeltaarten van Frank
Joosten
Het water gaat je nu al door de mond lopen. Een heus diner in een sterrenrestaurant. Dat moet
je een keer meegemaakt hebben
Lekker met je haren in de wind. Je mag een dagje meerijden in een mooie cabriolet (BMW Z4)
met onderweg een lekkere lunch. Uiteraard wordt je thuis opgehaald en thuisgebracht.
Of je nu van je buurman af wilt of je gaat verbouwen, deze twee kuub beton komt altijd wel van
pas
Daar moet op gedronken worden, Hi ,Ha, Ho. 1 meter bier direct af te halen aan de bar van de
Kastanje
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Ook zo'n liefhebber van liedjes over Lijssel en De Peel in ons eigen dialect? Onze eigen
troubadour, Gerard van Kol, komt in drie partijen van circa 3 kwartier bij jou zingen
Of er nu wel of niet geen haar op je hoofd is die er over denkt, met deze knip en föhnbeurt sta
je er weer netjes op
Of er nu wel of niet geen haar op je hoofd is die er over denkt, met deze knip en föhnbeurt sta
je er weer netjes op
Het water in de Maas mag dan wel geen bier zijn, je kunt er wel lekker eten. Een diner voor
twee personen bij Bart en Pierre
Nadat je deze kookworkshop voor 2 personen hebt gehad, ben je voor altijd de keukenprins of prinses
Na deze was, knip en stylingsbeurt mag je weer gezien worden en kan je pronkend de straat op

Ivon Nooijen Fotografie
Janssen & Petit
Jos Hikspoors
Basten Hekwerk
Mari Krol bestratingen
Kuipers Metaalrecycling
Mennen Grondwerken
Bart Smits Rolluikenspecialist
8 x 8 Maatwerk (Jacob van Seccelen)
Peter Nooyen Grondwerken
Janssen-Fritsen
Jarno Bakker Bikes
John van Lierop Dienstverlening
Juf Keetje (Marjon Joosten)
Kapper Knap (Natasja Goossens)
Lijssels Vertier
Luc Veldhuijzen
Luc Veldhuijzen
Marloes Verhoeven
Martijn Smits
Nagelstudio Peggy
Niek Verberne Metselwerken

Jouw grootste vrind vastgelegd op de gevoelige plaat. Dat kan met deze 5 portretfoto's van
jouw paard of hond
Er eens even lekker tussen uit. Wij bieden aan: een Stedentrip voor 2 personen naar
Kopenhagen, Istanbul, Valencia of Rome. 3 hotelovernachtingen, inclusief ontbijt, inclusief
vlucht. Vertrek vanaf Schiphol. De reis moet plaatsvinden tussen september en december 2022.
De boeking moet gemaakt worden binnen twee weken na deze dienstenveiling.

Tikken, klikken en bestellen. Een waardebon voor de webshop van Janssen-Fritsen
Weer rondrijden op een blinkende fiets die niet meer kraakt of piept, na deze onderhouds- en
poetsbeurt kan je weer gezien worden (exclusief materialen)
Wie een kuil graaft voor een ander………. Laat het door een ander graven met deze minigraver
met machinist die 1,5 uur voor jou komt graven
Eindelijk eens leesbaar willen schrijven. Voor Juf Keetje is het geen probleem. Ze geeft jullie
graag een Workshop "Handletteren" voor maximaal 8 personen
Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper. Met deze kappersbeurt sta je er weer geknipt
op
Borrelen is geen borrelen zonder deze rijk gevulde borrelplank voor 4 personen
Omdat je je natuurlijk niet wilt schamen voor de buren, met deze houtsnippers (1 kuub) wordt
je tuin weer pachtig
Hoezo hoge gasprijzen? Steek gewoon de openhaard aan met deze 1,2 kuub openhaardhout
Omdat mooie herinneringen voor altijd zijn. Een fotoshoot voor max 4 personen, tussen
december en maart
Heb je wat te vieren? Met deze speakerset, waarvan je een avond gebruik mag maken, wordt
het geluid op jouw feest tot 100 personen in ieder geval helemaal top
Je nagels zullen er weer tiptop uit zien na de behandeling met deze mooie set gellak
Hoezo geen goede klussers te krijgen? Niek komt maar liefst 4 uur bij jou
metselwerkzaamheden verrichten

Oesterzwammenkwekerij Van
Lieshout
Patisserie Hoeben
Patisserie Hoeben
Penninx-Jonker
Penninx-Jonker
Plankeniers
Prins Barry
Prins Barry
Prins Barry
Prinses Sandra
Prinses Sandra
Raad van 11

Rian Ubben
Roy Goossens Automotive
Royal Swinkels Family Brewers
(Bavaria)
Royal Swinkels Family Brewers
(Bavaria)
Secondanten van de Prins
Simon Koppens Tuindiensten
Slagerij Welten

Hoezo zijn paddenstoelen iets voor de herfst? Met deze rondleiding door de kwekerij leer je van
alles over Oesterzwammen. Daarna staan er ook nog hapjes en drankjes voor jullie klaar (max.
10 personen)
Waar maken ze de lekkerste vlaaien. Gewoon bij ons in Liessel, dus 1 luxe vlaai
Waar maken ze de lekkerste vlaaien. Gewoon bij ons in Liessel, dus 1 luxe vlaai
Gewoon omdat het zo lekker fris staat. Een plantenschaal met hangplanten
Gewoon omdat het zo lekker fris staat. Een plantenschaal met hangplanten
Jouw feest van minimaal 50 personen nog completer maken? De Plankeniers zorgen voor een
aantal figuranten. Laat je verrassen
Een koninklijke proost met een prinselijk tintje. Dat kan met de onvervalste en in Lijssel
wereldberoemde Barrycello van onze eigen Prins Barry
Heb je de ballen van onze Prins Barry al geproefd? Dan is dit je kans met dit portie van Barry's
balletjes (30 stuks) - Moink ballen (gehaktballetje met spek)
Een koninklijke proost met een prinselijk tintje. Dat kan met de onvervalste en in Lijssel
wereldberoemde Barrycello van onze eigen Prins Barry
Dat een plattegrond niet plat hoeft te zijn kan je zien aan deze ,door prinses Sandra, in 3D
geprinte plattegrond van Liessel
Schiderkunst met een grote K gemaakt door onze eigen prinses Sandra
Wie wil er nu niet eens meedraaien met de gezelligste club van Lijssel. Dat kan nu als Raad van
11 lid voor één avond geheel in ornaat bij een activiteit naar keuze. En ook de gele muntjes
horen hier natuurlijk bij. Je mag met 2 personen komen.
Stralend voor de dag komen. Je mag weer gezien worden na deze schoonheidsbehandeling. Je
voelt je als herboren
Jouw personenauto weer laten glimmen als een nieuwe. Je auto wordt aan de buitenzijde
helemaal gewassen en gepoetst
Altijd al willen weten hoe dat gele gerstenat wordt gebrouwen. Tijdens een Bavaria brouwerijtour voor 6 personen kom je het allemaal aan de weet
Hoezo is bier, bier? Proef dan maar eens deze speciaalbieren geleverd in een houten krat
Ze staan de prins bij met raad en daad maar gaan dat nu ook voor ons doen. Ze bieden aan een
barbecue-pakket voor 8 personen, incl. vlees, salades, stokbrood en kruidenboter
Je tuin als visitekaartje voor je huis. Met dit tuinontwerp tot 100 m2 gaat dit zeker lukken
Gezelligheid kent geen tijd. Daarom gourmetvlees voor 4 personen

Superondergoed

Wa'n Gefrot

Pikant Pretpakket - Laat je verrassen door dit rijkelijk gevulde pretpakket, dat zeker zorgt voor
rode oortjes!!
De blits maken met je tuin. Met dit ontwerp voor een tuin tot 1000 m2 gaat dat lukken. Het
team van SBS6 kan wel inpakken
Zo lekker heb je waarschijnlijk nog nooit gegeten van de BBQ. En dat in gezelschap van mischien
wel de leukste mensen van Lijssel. PS er zit ook nog drank bij
Zo mooi heb je er nog nooit opgestaan met deze potloodtekening op A4 formaat
Sambal Bij? Een overheerlijk Chinees gerecht uit onze eigen Lijsselse keuken
Zorg maar dat het plafond goed vast zit want het dak gaat eraf met de entertainment van DJ
Timmetje voor een avond
Nog nooit zo mooi op de plaat gezet als met deze fotoshoot voor het hele gezin
Voor de echte bier-fijnproever. Een speciaalbierpakket van "Peelreus", gebrouwen tussen onze
eigen turf
Geen klamme, zweterige nachten meer, maar heerlijk relaxed en koel slapen dankzij een
complete Daikin FTXP20 (incl WIFI) airconditioning voor uw (slaap-)kamer, inclusief installatie
geleverd door Ubben Aircoservice
Je kan er zelf geen ei voor gaan leggen. 50 kg kippenkorrel
Je kan er zelf geen ei voor gaan leggen. 50 kg kippenkorrel
Spoken bestaan heus wel. Lekker griezelen en je hartslag omhoog doen gaan met deze
spooktocht
Mag het een graadje lager. Nooit meer onnodig stoken met deze Honeywell Lyric T6 Slimme
Thermostaat
Je huis eens van een heel andere kant bekijken? Bied op deze unieke drone-beelden speciaal
voor jou gemaakt.
Volledig verzorgd diner voor 6-8 personen, incl. wijnarrangement, bij jouw thuis gekookt en
opgediend door Timo's Kitchen, de thuiskok
Er prima opstaan met zomercarnaval. Het kan met het zomercarnavalpakket van Wai Wir. Wat
er in zit? Dat blijft nog even een verrassing
Versier je deur met carnaval met een mooie carnavalskrans in elkaar gefrot door Wa'n Gefrot
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Swinkels Groen
t Kliekske
Tekeningen van Monique
The Pepper
Tim van Loon
Tonia Swinkels
Toon Kortoomspark
Ubben Airco-Service

Van Den Eerenbeemt Fourage
Van Den Eerenbeemt Fourage
VC Tisgoezat
Verhees en Van Dijk
Videofarm (Louis Michels)
VS Rubber Recycling
Wai Wir

