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. 
Koopjes veiling 7 november 2015.             
Hieronder volgt weer een gevarieerd aanbod van koopjes, voor iedereen zit er wel wat bij,  
kruis nu reeds uw favoriete aanbieding aan.  

              

1 Een 4-persoons luxe gourmetschotel van slagerij Andringa            

2 Een mooi föhn kapsel bij Ellen’s Hairshop + een pakket met streekproducten          

3 Pondje paling + koffiemandje + theepakket + een appeltaart op afroep            

4 Twee entreekaarten voor Fluwel’s Tulpenland + Edammer + een  fles Port             

5 Een bloem / plant arrangement van bloemsierkunst Florina + een appeltaart          

6 Bloembollenpakket + 1x 70 ltr potgrond van Alb. Groot           

  7    Vier uur timmeren van Aannemersbedrijf P.N. Dekker en Zns.     ffffffffffffffff   

8 Een staatslot november 2015 + hutspotpakket + twee flessen port           

9 Een verrassingspakket van Spar Nielsen           

10 Han van de Lei, Irenestraat, komt u een dagje helpen in de tuin + Edammer kaas            
11 Een complete onderhoudsbeurt voor uw auto bij garage ARSL + Edammer kaas            

12 Drie grote zakken open haardhout + magnetron + keukenmachine + frites snijder          

13 2 uur lessen met een vrachtwagen bij Bakker & Schilder + Edammer kaas           

14 Een voetreflexmassage van Bojoura Houdijk +  een appeltaart           

15 Een upgrade van uw computer naar Windows 10 bij Multit Automatisering           
16 

 
Een diner voor twee personen in de ‘Bosweg keuken’ van Alie Kraaij + 2 
gehaakte pannenlappen met cijfer naar keuze, zelf katoen leveren           

17 1 kilo rollade naar keuze van slagerij Andringa + een taart van Slijkerman            
18 Een auto rijles bij erkend rijschool Rick in ’t Zand + theorieboeken + een fles wijn            

19 1 set Dremel Multipro t.w.v. € 50,-  + een leuk diversen pakket          

20 1 meter tompouce (16 pers.) + 1 maand gratis brood (bakkerij Slijkerman)            
21 

 
Een 30 minuten huiskameroptreden van ‘High King and Palace’, voor verjaardag 
of ander feestje, twee zangeressen zingen uit het populaire genre           

22 Een bioscoopbon voor twee personen, Love Seats, Cinemagnus, incl. een wijntje           

23 Een tegoedbon voor uw fietsonderhoud bij van Graas en Struik + een zaklantaarn           
24 

 
Een etentje voor het hele gezin bij de Ark aan de Oude Rijksweg + een appeltaart 
op afroep + een pakket om zelf een appeltaart te maken        

25 Agapanthus (zeldzaam blauw) op afroep + 1x zak 70ltr potgrond van Alb. Groot           
26 
Jongerenkoopje:   een taxirit in een straal van ± 30km               
Let op:   Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!            

27 € 15,- paling bij de visboer + een pakket met streekproducten            

28 Claudia de Groot komt een avondje oppassen, in ’t Zand + 2 knuffelberen           
29 

 
Een tegoedbon voor knipbeurt bij kapsalon San Remo van de familie Stoutjesdijk 
+ een fles jonge klare + een stuk kaas            

30 Verrassingsdoos incl. waardebonnen + een verse Slijkerman taart         

31 Twee zwarte konijntjes + een nieuwe konijnenren            

32 Een waardebon van Smikkelhof + een ‘kwak’ pakket          
33 

 
Workshop voor het maken en versieren van een stoffen boodschappentas bij 
Nelleke Blankevoort in de Mauritsstraat, voor twee personen          

34 Een menles bij Jan Reitsma + een eigen werk schilderij van Else Reeskamp            
35 

 
Twee entreekaarten voor de Keukenhof in Lisse in 2016 + eigengemaakte 
advocaat + slagroom         

36 Koffieochtend met gebak voor max 10 personen bij Paulien Schilder         

37 1 uur takken snipperen met de Fa A. Sneekes & Zn + kaas + een fles wijn         

38 Bloembollenpakket + 1x 70 ltr potgrond van Alb. Groot         

39 Jasper Lammers komt een avondje oppassen + een taart op afroep          
40 

 
Vijf lessen hondenopvoeding- of training bij Marga van Dijk +  
een appeltaart op afroep           

41 
 

22 ongebakken Vietnamese loempia’s bij de familie Do-Pham + fles Martini  
Prosecco + een fles glühwein         

42 Een fonduepan + een keurslagers bon van € 15,-            
43 

 
Arrangement ‘kreatief met hout’ van Bloem & kreatie, Jose Kleine + een  
fles likeur + een fles rode wijn          

44 
 

Robin Brouwer en Saskia Kok komen voor een avond bardienst naar keuze + 
een wijnkoeler + een fles witte wijn           

45 
 

Een kappers productenpakket van Goldwell van Ellen’s Hairshop + een   
fles huisgemaakte limoncello            

46 Een high-tea voor 6 of 8 personen, aangeboden door Manuela Maatje            
47 1 vracht straatzand (ong. 10M

3
) gebracht door Martien vd Poel + een zelf- 

gemaakte kwarktaart, smaak nader te bepalen            

48 Een compleet verzorgd avondje bridgen bij Jaap Witte + 1 fles jonge jenever          

49 Bloem / plant arrangement van bloemsierkunst Florina + een verse appeltaart            

50 Een APK keuring met winter of zomer check bij garage Anno de Wit          

 

 
Verloting van € 340,-  , € 230,-  en € 110,-   
                     onder de kopers van de eerste 50 koopjes 
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51 Een knipbeurt bij Jolanda Dignum + een zelfgemaakte tulband          

52 Middagje zeilen op een ‘regenboog’ zeilboot + een fles Glühwein             
  53 Twee entreekaarten voor Fluwel’s Tulpenland + een monchoutaart op afroep         
  54 1 uur strodekken door de Fa A. Sneekes & Zn + een taart op afroep           
55 1 dag kinder- of peuteropvang bij kinderdagverblijf ‘t Zandkasteel            

56 Vier uur arbeid van Bouwbedrijf Gebr. Spil + twee zakken brandhout            
57 

 
Van half april tot eind juli verse rabarber, max 10kg per week + fles wijn + 
zelfgemaakte kaarten     

58 Onderhoudsbeurt voor uw auto, of 30.000 km beurt, Martin Schilder Holding            

59 Een rondleiding op fort Erfprins in Den Helder voor tien personen + fles Berenburg            

60 Een knipbeurt en föhnen bij Jolanda Dignum + een mandje met diversen           

61 Een avondje oppassen, door Mirjam de Wit + Ikea-krukje met zelfgehaakte hoes          

62 Twee keer een half uur tennisles door tennislerares Mariëtte Nierop, max 4 pers.            
63 
 Jongerenkoopje: met de kooiker op excursie in eendenkooi, twee pers.  
        eenden voeren en ringen, vanaf augustus - februari, normaal is de kooi dan 
        gesloten voor excursies, voor de veiling wordt een uitzondering gemaakt 
Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!           

  64  Twee vrijkaarten voor toneelstuk ‘Kift’ in Scagontheater op 4-2-2016         
65 

 
Een rit in de Fluwel boemel voor vier personen door de bloeiende tulpenvelden, 
in april of mei 2016 (www.fluwel.nl) + kruikje koffielikeur + fles port           

66 Twee uur in de huishouding door Jeanet Schilder + een verrassingspakket            
67 

 
Arrangement ‘kreatief met hout’ van Bloem & kreatie, Jose Kleine + een 
mooie verjaardagstaart op afroep            

68 1 kilo rollade naar keuze van slagerij Andringa + monchoutaart op afroep           

69 Leen Dignum bied een dag arbeid aan + een kaas + een fles jenever           
70 

 
 

Alle ramen aan de buitenkant, op de begane grond, worden gezeemd en gelapt, 
als u daarna een kopje koffie heeft neem ik wat lekkers mee bij bakkerij Slijkerman, 
aangeboden door uw glazenwasser: Bart Hoekman + een koffie/theepakket            

71 Een complete APK beurt voor uw auto bij garage ARSL + pakket met streekprod.            

72 Een compleet verzorgde vaartocht, 2 personen, door Friesland met fam. Vriend     

73 Avondje Keezen, geheel verzorgd, bij Theo en Annemarie Schilder + fles Nobeltje     

74 1 uur een mobiele kraan van de Fa A. Sneekes & Zn + hutspotpakket     
75 

75a 
Vier uur schoonmaakwerkzaamheden en vier uur lichte verhuiswerkzaamheden 
Extra koopje : (kans op € 50,-) Vip arrangement voor 2 pers. bij de voorstelling 
van EMM ‘Ja zuster, Nee zuster’, dag naar keuze, in voorjaar 2016            

76 Een ‘walking dinner’ voor zes personen, verzorgd door Brenda, Joke en Chrissie            

77 Fiscaal of administratief advies, (bijv. aangifte of IB) van ‘van Muijen accountancy’         

78 Een servicebeurt en vulling voor uw auto airco, door garage Arnold de Boer          
79 

 
Een bloem / plant arrangement van bloemsierkunst Florina + 2 entreekaarten 
voor de Keukenhof in Lisse 2016          

80 Een bord van 1 x 1 meter met uw fotoprint bij Muller Belettering + fles Tia Maria         
81 

 
Drie uur bouwkundig advies door Ron Dekker i.v.m. bouwplannen of bouwkundig 
tekenwerk of vergunning aanvraag, www.mijnbouwhulp.nl            

82 
 

Een 30 minuten huiskameroptreden van ‘High King and Palace’, voor verjaardag 
of ander feestje, twee zangeressen zingen uit het populaire genre           

83 
 

Twee overnachtingen, voor vier personen, in een caravan op boerencamping, 
Texel, Den Burg, zomer 2016, (overtocht eigen rekening), Hannie en Jan Rem           

84 Een middagje spelen op de boerderij voor zes kinderen met Elles Stuyt         
85 Een pondje paling + Gerard Schagen gaat voor u een Sinterklaas rijm maken           

86 Een uurtje chocolade prieken bij bakkerij Slijkerman, max 8 personen           

87 Een timmerman voor vier uur van Bouwbedrijf Tuin Zijpe + een fles CB        

88 Epileren/verven wenkbrauwen t.w.v. € 22,50 bij Beautysalon Bodytentions          
89 
Jongerenkoopje: een barbecue voor 4 pers. samen met WBO bestuur 
 Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!            

90 Een bloem / plant arrangement van bloemsierkunst Florina + kaas + fles wijn           

91 De firma Schouten Elektrotechniek komt bij u thuis een stopcontact maken           
92 

 
Een 6 persoons kinderfeestje (schmink – haren-pizzarette) bij u thuis, verzorgd 
door Manon, Marian en Tamara         

93 Een verrassingspakket van Spar Nielsen           

94 Een APK voor uw auto keuring bij garagebedrijf Glas + een verrassing            

95 Een creatieve workshop voor zes personen bij Judith Veul + een mozaïek puzzel            

96 Een vier-persoons gourmetschotel all-in, van keurslagerij Jack de Ruijter            

97 Een avondje biljarten, 3 personen, bij Gerrit Rietveld aan de Oude Rijksweg          

98 Een luxe gezichtsbehandeling t.w.v. € 50,- bij Beautysalon Bodytentions          
99 

 
In juli-augustus-september 1x per week verse onbespoten groente af te halen, 
voor vier personen bij mevr. Portegijs, afhankelijk van wat moeder aarde geeft          

100 Een rondleiding bij de firma Spaansen, 10 pers, incl. lunch + een fles Pikeurtje           

101 Een weekeinde in ons huisje op de Veluwe (www.voorthuisje.nl) datum in overleg            
102 Een dag springkussen huur bij www.zevensprongverhuur.nl             
103 Extra koopje : (kans op € 50,-)  een VIP behandeling met een  

rondleiding voor 8 personen op molen de Hoop met koffie en gebak 

http://www.fluwel.nl/
http://www.mijnbouwhulp.nl/
http://www.voorthuisje.nl/
http://www.zevensprongverhuur.nl/
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104 
 

Een tegoedbon voor een fietsonderhoud beurt bij van Graas en Struik + een 
kaas + een taart op afroep           

105 Een APK + onderhoudsbeurt t.w.v. € 300,- bij Schaap Automobielen            
106 Jan Schilder (Jan van Paulien) komt vier uur bij u klussen + een zelfgemaakte 

appeltaart       
107 

 
Keramiek bord van kunstenares Maya Wildevuur (www.mayawildevuur.eu) +  
een vvv bon + een fles likeur 43             

108 1 dag een Poolse schilder, aangeboden door Mondial Uitzend BV + fles wodka          
109 

 
Een workshop kaarten maken bij Wil Deutekom – Mulder, datum in overleg, 
met koffie en een borreltje, voor vier personen + een fles sherry           

110 1 meter tompouce (16 pers.) + 1 maand gratis brood  (bakkerij Slijkerman)           
111 

 
Een bloem/plant arrangement van bloemsierkunst Florina + een zelfgemaakte  
caketaart, met fondant, op afroep           

112 
 

Een huurauto voor drie dagen op vakantiebestemming naar keuze, aangeboden 
door The Travel Company, (www.you.me@travelcompany.nl)         

113 Worstenpakket: ½ metworst + ½ grillworst + ½ leverworst van slagerij Andringa          
114 

 
Meedoen met de trekkertrek op de Danoontje Power, kijk op Youtube!! 
standaardklasse, rijbewijs of trekker rijbewijs is voldoende!           

115 Een midweek of weekeinde in appartement in Groet, datum in overleg, 4 personen            

116 Vijf lessen hondenopvoeding- of training bij Marga van Dijk + een appeltaart bon   

117 Een ludiek optreden van DREK + 2 bossen lelies van Mak ’t Zand + een fles wijn   
118 Een Pioneer radio / cd speler (DEH-16004B) van garage Anno de Wit          
119 Peter Burger komt 2½ uur kilveren, met laser + een verse appeltaart             

120 1 uur een mobiele kraan van de Fa A. Sneekes & Zn + een tulband            
121 

 
Een zondag competitie tennisteam (5 heren) TV ’t Zand bied ruimte op shirts aan. 
Ze hebben al shirts en zij zorgen voor de bedrukking van uw naam of bedrijf          

122 Ruud Bos komt een dag schilderen (www.schildersbedrijfruudbos.vpweb.nl)           

123 Een lunch voor max. acht personen, aangeboden door Jaap en Nely Wisse         

124 Een weekend bungalow op ‘Strandslag in Julianadorp, datum in overleg          
125 

 
Het koor Promise komt een avondje langs om uw feestje op te luisteren + 1 doos  
met wijnglazen + 2 flessen wijn          

126 1 dag huur schaarlift, werkhoogte 10 meter, regio ’t Zand, P.N. Dekker en Zns             
127 

 
Verrassingsmiddag toeren met DAF 33, met een hapje en drankje, twee pers. + 
een fles Jägermeister         

128 Een onderhoudsbeurt voor uw CV ketel door Deutekom installatietechniek         
129 Johan Dignum en Peter Apeldoorn komen een avondje tappen op locatie           

130 Een APK keuring voor uw bus of camper bij Voorttrans Truckservice        

131 
 

Extra koopje:   (Kans op € 50,-)  Tennisvereniging ’t Zand bied aan: een 
zaterdagavond banenverhuur, incl. bardienst en 2 consumpties, 30 personen    

132 Een APK keuring voor uw auto bij garagebedrijf Glas           

133 Vier uur timmeren van aannemersbedrijf P.N. Dekker en Zns. + een fles Vieux           
134 

 
Een koffie / huiskamerconcert op de piano, 2 x 30 minuten op een locatie 
naar keuze, aangeboden door Ivan Schilder            

135 Een menles bij Jan Reitsma + een wijn- en bollenpakket + appeltaart op afroep            
136 Iomega media & backup center TB + configuratie t.w.v. €175,- Multit Automatis.           
137 Het verzorgen van een energielabel voor uw woning door Ron Dekker,  

gecertificeerd deskundige, www.mijnbouwhulp.nl            

138 Een upgrade van uw computer naar Windows 10 bij Multit Automatisering          
139 

 
Een middag op pad met de camper voor twee personen, met een hapje en een 
drankje en ter afsluiting lekker vis eten met Tim en Els Slijkerman           

140 
140a 

 

Een kist dahlia’s en 1x 70ltr potgrond van Alb. Groot + een Moskovische tulband 
Extra koopje: (Kans op € 50,-) een avondje huur van 10 Oud-Hollandse spellen 
naar keuze + drie setjes ansichtkaarten van ’t Zand + een spel rondje ‘t Zand            

141 Een mega shoarma pakket: 10 broodjes, 1 kilo shoarmavlees en knoflooksaus 
van Slagerij Andringa        

142 1 uur een minigraver + machinist door Jan Schilder Multiservice + hutspotpakket        

143 Bloembollenpakket + 1x 70 ltr potgrond van Alb. Groot + een taart          
144 

 
Een compleet verzorgde biljartavond voor vijf personen bij Henk van Lierop + 
een kaasmand          

145 Verrassingsdoos incl. waardebonnen + taartbon bakkerij Alkemade t.w.v. € 17,-            

146 Paul Hoekman bied een dag klussen aan + een emergency kit + een fles wijn            
147 
 Jongerenkoopje: een Akai kleurentelevisie, 46 cm, zo goed als nieuw  

                                       + een kleine stereotoren 
Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!          

148 Het Popkoor komt optreden tijdens uw evenement + kaas + 2 flessen witte wijn          
149 Een bloem / plant arrangement van bloemsierkunst Florina + 1 kaas + een 

waardebon van € 15,-            

150 Rondleiding bakkerij Slijkerman in Wieringerwerf en Middenmeer, max 20 pers        

151 Fiets kadobon van Totaal Boersen + een laptop tas          
152 

 
152a 

 

Een handgemaakt Monopolyspel, geheel aangepast aan ’t Zand, compleet met  
houten bord, geld, kaartjes, spelregels en opbergkist 
Een rondvlucht boven de Kop van Noord-Holland, voor twee personen,  
vanaf vliegveld de Kooy in voorjaar 2016, aangeboden door Noordland o.g.            

153 Broedkast voor een koolmees + 600 gram Maxi winter vogelvoer            

http://www.mayawildevuur.eu/
http://www.mijnbouwhulp.nl/
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154 Een waarde cheque van € 250,- bij Vloercorrect / Dennis Lemmers         
155 

 
155a 

Met Arie Slijkerman mee (goud) plevieren vangen, ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek + een fles Juttertje 
Pakket authentieke bonen en erwten, met recepten + een fles Berenburg            

156 Workshop bestraten door Jan Schilder, met gezellige afloop, voor vier personen           

157 Waardebon € 10,- bij de visboer + een appeltaart voor 16 personen op afroep           

158 Cor v/d Hulst stelt zijn trouwauto, met chauffeur, beschikbaar + een fles champagne           
159 

 
Verrassingstripje naar ’t BUITENLAND, vier personen, bijzonder vervoer, gehaald 
en gebracht, activiteit, dagdeel, hapje + drankje, boeken voor 1-5-2016, in overleg          

160 Een panklare haas op afroep + een sla kom couvert + een verse appeltaart            

161 Vijf Musketiers zoeken vijf vrouwelijke Musketiers +  fles Akkefietje (kruidenlikeur)            

162 Drie muntjes uit 1980 met Juliana/Beatrix/Claus + een taart bon van € 20,-     
163 Extra koopje :  (Kans op € 50,-)  Geel-Zwart handbal dames 2 brengen een 

complete high-tea bij u thuis voor 10 tot 15 personen 
 

Trekking € 50,- van de extra koopjes 
           

164 Een poetsbeurt voor uw auto voor binnen en buiten bij garage Arnold de Boer          

165 Worstenpakket; ½ metworst + ½ grillworst + ½ leverworst van slagerij Andringa          

166 Een avondje zwikken, geheel verzorgd, voor vier personen, bij Gerard Sijs            
167 

 
 

    Jongerenkoopje:    twee VIP kaarten met Zandstock 2016            
Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!        

168 Bloembollenpakket + 1x 70 ltr potgrond van Alb. Groot + waardebon van € 15,-            
169 

 
 

1 midweek een vakantiehuisje voor vier personen in Karinthië, Oostenrijk, 
vlakbij een skigebied, alleen reserveringkosten en toeristenbelasting voldoen + 
een fles Lambrusco            

170 Lia – Joyce – Esther komen een avondje bedienen van 20.30 uur tot 01.30 uur            
171 Een 50 liter vat Amstel bier, incl. tap en glaswerk van Café rest. de Jonge Prins            

172 2 brocante drinkbakken + een lekkernijen pakket + trommel met lekkers + wijn            
173 Avondje Keezen, geheel verzorgd bij Theo en Elly Volkers + een noten pakket    

174 Joe de Heer en Maurice Dignum bieden een dag klussen aan + fles kruidenbitter            
175 

 
Mieke van Klink komt in mei 2016 uw plantenbak opmaken naar keuze t.w.v.€ 20,- 
+ een zelfgemaakte appel-kruimel taart op afroep + een fles Prosecco            

176 Flight Golf, 18 holes, 6 personen, met en door Jongejan & Partners           
177 

 
1 overnachting in Bed en Breakfast ‘Nomad’ incl. ontbijt en diner bij aankomst 
periode 15/11/15 tot 15/5/16, even bellen voor reservering naar Ton en Nora Muller           

178 Een date met Loriene…. + 2 flessen wijn + een kaas           
179 

 
Box met 12 shakes met tulpen- en irissenbollen van Hopmans Glorie + een 
groot stuk extra belegen kaas uit Lutjewinkel          

180 
 

Een foto kadobon voor een familiereportage incl. 1 afdruk van 20 x 30 cm 
aangeboden door fotografie Marjo Vlaar          

181 
 

Dubbel LP U2, Another time another place, live at the Marquee 1980 (nieuw) + 
bon voor een zelfgemaakte slagroomtaart op afroep           

182 Een waardebon van Smikkelhof + een zelfgebakken monchoutaart op afroep           

183 Een cadeaubon van € 25,- + een elektrische heggenschaar + een mooie lamp          
184 Schilderij 90-70cm + grote zelfgemaakte kaarsen + kaarshouders +  

+ een glazen olielamp + twee flessen Canei            

185 Een 4-persoons luxe gourmetschotel van slagerij Andringa + twee flessen wijn          

186 Een boodschappentas met inhoud + een bon voor een Slijkerman taart          

187 een staatslot + Raclette/gourmetstel + waardebon van slager Andringa        
188 

 
50 hartige verjaardag / feest hapjes op afroep door Nienke Beerepoot + een  
fles jonge jenever + een fles Berenburg            

189 Tuinhark + schep + staalbezem + kruiwagen, nieuw, + 2x wijn Kaapse Pracht          

190 Een historisch bloembollen pakket + een fles jenever + een foto in een lijst         
191 

 
Een roestvrij stalen buitenkachel, gemaakt door Oostwouder Silobouw +  
drie grote zakken openhaard hout         

192 Een appeltaart op afroep voor 16 personen + fles witte wijn + 20 scharreleieren            
193 

 
 

Een volledig verzorgde avond, voor twee personen, tijdens de eerste editie van 
‘oktoberfest’ op zaterdagavond 21 november in sportcafé Multitreffer, met  
lederhose / dirndle, onbeperkt braadworst en pullen bier    

194 1 mandag schilderwerk door ASG (www.ambachtschilders.com) + een fles port          
195 
 Jongerenkoopje: een mega shoarmapakket: 10 broodjes, 1 kilo        
                                  shoarmavlees en knoflooksaus van slagerij Andringa 
 Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!          

196 Een kuubkist open haardhout van Houtbouw ’t Zand + wijn + een kaasje           

197 Een chocoladetaart voor 12 personen op afroep en een Slijkerman bon van € 20,-           
198 

 
Een verrassingspakket met Hollandse producten / lekkernijen + een banaan - 
toffee taart op afroep       

199 Twee staande buitenlampen + een glijstang set + een kwarktaart op afroep           
200 

 
Een avond in de hottub met een borrel erbij in de Jachthut bij Sjer Slijkerman +  
een fles Martini + twee flessen rode wijn            

      

http://www.ambachtschilders.com/

