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Bedrijf JAZO Zevenaar bv

Daag ons uit! Als techniekbedrijf in de 

metaalsector kunnen we diverse zaken bieden, 

van klussen, handjes, ICT en design tot transport. 

Maat. 

Organisatie
Groene Allianties de Liemers

Delen van kennis en advies op het gebied van 

duurzaamheid, groen, energie en gerelateerde 

items.

Maat. 

Organisatie
HOPE XXL

Jongeren tussen 12 en 30 jaar die vrijwilligerswerk 

doen bij een club of vereniging kunnen aansluiten 

bij MDT (maatschappelijke Diensttijd). Er is dan 

ruim budget voor hen om via ons een 

vrijwilligersbijdrage te krijgen en er is budget om 

extra activiteiten te organiseren voor hun club of 

vereniging. Project voor de komende vier jaar.

Bedrijf 
Laarberg Notarissen en 

Scheidingsbemiddelaars

Advies en ondersteuning op het gebied van 

notariele dienstverlening.

Maat. 

Organisatie
Zorgboerderij De Weijdeblick Angerlo Advies voor opstartende organisatie.

Maat. 

Organisatie
Stichting BuitenBlik - Zevenaar

Materialen, handjes, juridisch advies mbt 

huisreglement voor ons 3-daagse festival op 19-

20-21 mei 2023.

Bedrijf
Your Natural Chemistry - gezonde 

voeding en een fitter leven.

Lezing geven "autisme verBETERen doe je zelf" 

met voeding &leefstijl.

Serviceclub

Rotary Duiven - netwerk van 

ondernemers uit diverse branches 

verenigd in een servicenetwerk.

Durf te vragen! -  Bieden expertise, handjes, 

middelen en materialen vanuit verschillende 

bedrijven.

https://www.jazo.nl/
https://www.groeneallianties-deliemers.nl/
https://nl.hope-xxl.com/
https://www.notariskantoordidam.nl/
https://www.notariskantoordidam.nl/
https://majowe23.wixsite.com/weijdeblick
https://www.buitenblik.nl/
https://www.buitenblik.nl/
https://www.yournaturalchemistry.nl/
https://www.yournaturalchemistry.nl/
https://www.yournaturalchemistry.nl/
https://www.rotary.nl/duiven/
https://www.rotary.nl/duiven/
https://www.rotary.nl/duiven/
https://www.rotary.nl/duiven/
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Maat. 

Organisatie
Repair Café Westervoort-Duiven

Sparren en ideeën ophalen bij andere beursvloer 

bezoekers. Mogelijkheid voor nieuwe ruimte 

Repair Cafe vanaf 2023.

Repareerwerkzaamheden van diverse apparaten.

Maat. 

Organisatie
Kunstwerk!

Vraag en aanbod op het gebied van kunst, cultuur 

en educatie.

Maat. 

Organisatie

Stg Eerste Levensbehoefte Rijnwaardig 

- Zevenaar en omstreken

1. Houdbare producten, dagelijkse 

boodschappen);                                                            

2. Flyers;                                                                          

3. Visitekaartjes.

Bedrijf Rabobank Arnhem & Omstreken Durf te vragen! Financieel kenniscentrum

Maat. 

Organisatie

Stichting Re-free - 's Heerenberg en 

omstreken

1. Donatie goederen Sint en Kerst;                             

2. Visitekaartjes laten maken.

Bedrijf
Dacon ICT - professionals op het gebied 

van ICT oplossingen
Durf te vragen!

Maat. 

Organisatie
KBO Beek Loerbeek 's-Heerenberg

1. Keukenmachine;                                                      

2. Apparatuur voor bijeenkomsten en diensten 

(beamer, laptop, screen);                                                          

3. Keukenafzuigingsapparatuur.

Maat. 

Organisatie

Buurtorganisatie De Schans - Zevenaar 

Rijnwaarden

1. Prijzen voor bingo;                                                  

2. BBQ voor 45 mensen;                                             

3. Chocoladeletters Sinterklaas.

Maat. 

Organisatie
Tang Soo Do Zevenaar

Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door het 

aanleren van zelfverdedigings-vaardigheden.

Maat. 

Organisatie

Stichting Breincafe Gelderland afdeling 

Zevenaar

1. Iemand die onze website en facebookpagina wil 

bijhouden;                                                                      

2. Polo shirts met ons logo. 

In ruil een informatiebijeenkomst met 

ervaringsdeskundigen over Hersenletsel.

https://www.facebook.com/RepairCafeWestervoortDuiven
https://liemerskunstwerk.nl/
https://www.facebook.com/groups/1064720477382565/
https://www.facebook.com/groups/1064720477382565/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/arnhem?page-size=5
https://stichting-refree.business.site/
https://stichting-refree.business.site/
https://stichting-refree.business.site/
https://dacon.nl/
https://dacon.nl/
https://dacon.nl/
https://www.kbo-gelderland.nl/afdelingen/beek-loerbeek-sheerenberg/over-ons/
https://www.tangsoodozevenaar.nl/
https://www.breincafezevenaar.nl/
https://www.breincafezevenaar.nl/
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Maat. 

Organisatie
Kinderboerderij Rosorum - Zevenaar Hulp bij het isoleren van verblijfsruimte/leslokaal.

Tegenprestatie: naamsbekendheid via ons 

Vriendenbord, website, FB, lokale krant en/of 

kinderfeestjes/bedrijfsuitje

Bedrijf

CompUniversity - leert jou alle skills 

voor de computer (Outlook, Word, 

Excel etc)

Microsoft 365 / Data Analyse / Digitaal 

samenwerken, dus kennis.

Bedrijf
Luca2000 - projectmanagement en 

kleinschalige evenementen

Ondersteuning voor (opzetten van) kleinschalige 

projecten/evenementen. Inzet van oldtimer voor 

speciale gelegenheid.

Bedrijf
Concepts & Images - Architect en 

interieuradvies

Kleuradvisering bij verandering interieur. Ik heb 

een groot netwerk op het gebied van 

duurzaamheid en interieur. Ook daarin kan ik 

bemiddelen.

Overheid Gemeente Montferland Advies tbv vragen Gemeente Montferland

Serviceclub

Rotary Club Zevenaar - netwerk van 

ondernemers uit diverse branches 

verenigd in een servicenetwerk. 

Expertise op veler gebied vanuit onze leden, 

mogelijk daadwerkelijke hulp in diensten/spullen 

via onze leden.

Bedrijf

Inter - oplossingen voor professionele 

audio, visualisatie- en 

presentatiesystemen

Kennismaken met de mogelijkheden/ oriënteren 

waar INTER hulp kan bieden.

Bedrijf R&A Accountants en Adviseurs B.V. Aanbod van advies op financieel en fiscaal gebied.

Maat. 

Organisatie
Stichting Dorpshuis Groessen

Hulp bij het maken van een website voor het 

Dorpshuis.

Maat. 

Organisatie
Zing & Swing - Zevenaar

Op zoek naar meer bekendheid voor onze club en 

advies hoe leden te werven.

https://www.kinderboerderijrosorum.nl/
https://compuniversity.nl/
https://compuniversity.nl/
https://compuniversity.nl/
https://compuniversity.nl/
https://co-im.nl/
https://co-im.nl/
https://www.montferland.info/
https://www.rotary.nl/zevenaar/
https://www.rotary.nl/zevenaar/
https://www.rotary.nl/zevenaar/
https://www.rotary.nl/zevenaar/
https://www.inter.nl/
https://www.inter.nl/
https://www.inter.nl/
https://www.inter.nl/
https://www.rena-accountants.nl/
https://dorpshuisgroessen.jouwweb.nl/dorpshuis-groessen-1
https://www.facebook.com/groups/2029157607345371/posts/2702141410046984/
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Bedrijf

Circuproducts - de afvalstroom binnen 

ons werkgebied willen we fors 

verminderen door middel van 

circulariteit, recycling en hergebruik

Spullen, materialen die overtollig zijn. Wij zetten 

ons in voor circulariteit, recycling en hergebruik 

van producten. Specifieke aanbod volgt nog.

Onderwijs Symbion Didam
Samenwerking met bedrijven/organisaties tbv 

(stageplekken voor) haar leerlingen

Maat. 

Organisatie

Dorp Kilder zoekt verbinding 

(Initiatiefnemer van de Dorpsdeelkast, 

5 Mei ontbijt en Eetclub gezond leven)

1. Flyers tbv PR voor de dorpsdeelkast (tegen 

armoede);                                                                       

2. Materialen voor deelkast: persplex-deuren, 

dibond bedrukte plaat;                                              

3. Kennismaken en kruisbestuiven met andere 

bezoekers

Maat. 

Organisatie
Sportclub Groessen

1. Koffiemachine op bonen;                                         

2. Meubels voor in de kantine

Maat. 

Organisatie

Schietsportvereniging De Roos               - 

Duiven
Reparatie / dak vernieuwing van het clubgebouw.

Maat. 

Organisatie
St. Martinus Koor Beek - Loerbeek

Wij zoeken hulp bij het maken van 400 

programmaboekjes en 400 toegangskaartjes voor 

ons concert op 29 april 2023.

Wij geven 10 kaarten voor het concert weg

Maat. 

Organisatie
Stadsmuseum Bergh

1. Hulp bij opzetten instagram;                                 

2. Kleine opslagruimte voor stoffen waar de 

middelleeuwse kleding van gemaakt wordt.

Aanbieden groeps bezoek museum en 

stadswandeling

Bedrijf Vink Kunststoffen 

Wij zijn de dienstverlener met passie voor 

kunststoffen en focus op persoonlijke 

samenwerking - Ons aanbod: durf te vragen!

https://www.hygienepartner.nl/nl/circuproducts
https://www.hygienepartner.nl/nl/circuproducts
https://www.hygienepartner.nl/nl/circuproducts
https://www.hygienepartner.nl/nl/circuproducts
https://www.hygienepartner.nl/nl/circuproducts
https://www.symbion-vo.nl/
https://www.sportclubgroessen.nl/
https://stadsmuseumbergh.nl/
https://www.vinkkunststoffen.nl/
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Bedrijf Plavei - Montferland
Woningcorporatie met een brede expertise - Durf 

te vragen

Maat. 

Organisatie
Fietsmaatjes Montferland

1. Coaching beheer website en FB                            

2. Stalling voor 2 duofietsen Didam                         

3. (Sponsoring) drukwerk met instructie voor 

begeleiders

Tegenprestaties: ondersteuning bij 

feesten/jubilea/fietsen inzetten. Helpende 

handen bieden, (technische) klusjes etc.

Maat. 

Organisatie
Didam op Stelten

Kennismaken en ideeën uitwisselen met andere 

deelnemers

Bedrijf DIX DESIGN

Wij zijn een full service bureau. Wij zorgen voor 

een sparkle in strategie, communicatie, productie 

en design.

Maat. 

Organisatie
Welcom

Gastspreker die verenigingen en maatschappelijke 

organisaties tijdens een workhop wil bijpraten 

over de laatste stand van zaken voor wat betreft 

de belangrijkste wetten (bv WBTR) en (juridische) 

regelingen voor stichtingen en verenigingen.

Gratis aanbod van sport- en spelmateriaal, 

expertise op het gebied van organiseren en 

uitvoeren van activiteiten, kant en klare 

escaperoom, mountainbikes en fietsroutes. En 

Kate de Keet, het mobiele jongerencentrum van 

Jongerenwerk Montferland, inzetbaar voor 

verschillende doeleinden zoals buurtfeesten.

Maat. 

Organisatie
Caleidoz Volgt zsm

Maat. 

Organisatie
Mikado Volgt zsm

Maat. 

Organisatie

Damesvereniging Actieve Didamse 

Dames (ADIDA)

1. Vastleggen van de statuten bij de notaris          

2. Workshop Wordpress (website aanmaken en 

onderhouden) 

nader overeen te komen

Maat. 

Organisatie
Cooperatie Duurzaam Didam

1. Hout voor plant-asielbakken                                 

2. Hulp bij koffie ochtenden                                       

3. Tuingereedschap

expertise bij woningisolatie

https://www.plavei.nl/
https://fietsmaatjesmontferland.nl/
https://www.didamopstelten.nl/
https://dixdesign.nl/
https://www.iedereenwelcom.nl/
https://www.caleidoz.nl/
https://www.mikado-welzijn.nl/
https://actievedidamsedames.nl/
https://actievedidamsedames.nl/
https://www.duurzaamdidam.nl/
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Serviceclub Rotary Bergh

Expertise op veler gebied vanuit onze leden, 

mogelijk daadwerkelijke hulp in diensten/spullen 

via onze leden.

Maat. 

Organisatie
Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Wij versterken de leefbaarheid in Gelderland, 

door bewoners, verenigingen, dorpshuizen, 

initiatieven te helpen met vragen over 

energietransitie, verduurzaming, armoede, 

inclusie, vrijwilligers, leefbaarheid, 

wijkontwikkeling

Maat. 

Organisatie
Toneelvereniging Stella - Beek

Op zoek naar een regisseur die onze vereniging 

wil begeleiden

Maat. 

Organisatie
Kontaktraad Loil

Schoon (A- kwaliteit) zand voor de 

beachvolleybalvelden

Maat. 

Organisatie
FRoS / Fun Running on Sunday

Zoveel mogelijk mensen kosten neutraal te laten 

sporten en ondersteunen van goede doelen 

middels het organiseren van activiteiten.

Elke tegenprestatie is bespreekbaar.

Maat. 

Organisatie
Roparunteam Liemers for Life 073

1. Materialen voor basiskamp                                    

2. Eigen website Liemers for Life                                

3. Verkoop artikelen t.b.v. het goede doel

Elke tegenprestatie is bespreekbaar.

Maat. 

Organisatie

Stichting Ouderen en Ziekenomroep TV 

Radio Mozaiek

Ruimte om vanaf 1-1-2023 onze reportagewagen 

(Ford Transit met apparatuur) te stallen. Het liefst 

binnen of onder een afdak, of op een afgesloten 

plaats buiten.

https://www.rotary.nl/bergh/
https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/
https://loil.nl/
https://frosinfo.wordpress.com/
https://www.tvrmozaiek.nl/
https://www.tvrmozaiek.nl/

