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Koopjes veiling 4 november 2017.             
Hieronder volgt weer een gevarieerd aanbod van koopjes, voor iedereen zit er wel wat bij,  
kruis nu reeds uw favoriete aanbieding aan.  

              

1 Luxe gourmetschotel voor vier personen van slagerij Andringa            

2 Een mand met lekkers + een fles vieux          

3 Een groot groenten / fruit pakket van het Proevkantoor van Jenny vd Poel            

4 Een rit met de ‘Alliance’ vrachtwagen om bloembollen op te halen             

5 Een milieuvriendelijk heet water onkruid bestrijding voor uw erf door Jan Schilder          

6 Een airco service beurt bij garage ARSl, koning Willem 2 weg + fles Beerenburg           

  7    Een pot eigen gemaakte advocaat, met slagroom + een zelfgebakken appeltaart     ffffffffffffffff   

8 Een uur voorlezen door mevr. van der Leeden + boek ‘winter’ van Jeroen vd Spek           
9 
 

Een maand onbeperkt trainen bij Multifit o.l.v. een personal trainer + een fles 
 versgeperst sap uit de Stolpen           

10 Een krokus pakket met 40 verschillende historische soorten en 2 flessen wijn            
11 Een 1 op 1 sessie bij praktijk kind & co, Cindy Tas, leerondersteuning en coaching            

12 Een compleet verzorgde avond bridgen of keezen bij Ria Vriend          

13 Een diner bon t.w.v.  € 50,- van China Wok in de Stolpen           

14 Een overheerlijke zelfgemaakte taart + een fles jenever + een kaas           

15 Een rondleiding, koffie en gebak, beschikbaar gesteld door Molen de Hoop, 2 pers.           

16 Een vleesbon van de slager t.w.v. € 20,-           
17 

 
Een middagje zwemmen / trampoline springen, max vier kinderen 3 tot 10 jaar,  
bij de familie Anita Ruijter, Korte Bosweg            

18 Vijf blikken hondenvoer van het Dierenpenion in de Belkmerweg + een appeltaart            

19 Een pedicure behandeling bij Anna’s Relax and Beauty in de Julianastraat          

20 
 

Fitcheck & Herballife try out pakket (bodyscan, voedingsanalyse en 
persoonlijk advies van Romy van der Hulst)            

21 Een professionele EHBO kit + een fles wijn + kerstballen           

22 Twee entree kaartjes voor de Lentetuin, 1ste week maart 2018           

23 Ron Dekker van ‘Mijn bouwhulp’ maakt een energielabel voor uw woonhuis           

24 Een schilderij van Nora Muller + een fles + nootjes        
25 

 
 

Een houten kruiwagen + een kruidentuin pakketje + Sheridan koffie likeur 
 
           

26 
Jongerenkoopje:  knipbeurt bij ‘Haarrevolutie’ in de Korte Ruigeweg  
Let op:   Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement! 
            

27 Zelfgemaakte kaarten + een glazen pot + glazen kaarsenstandaard + kaarsen            

28 Een dubbelpartij tennissen, drie personen, geregeld o.l.v. Robert Benko           

29 Twee uur timmerhulp door G. Sallevelt, Groteweg, binnen straal van 10km            
30 Een panklare haas en een fles jenever         

31 Een kuub vurenhout, wordt thuis gebracht + een fles kruidenbitter            

32 Een verrassings pakket + een fles kruidenbitter          
33 

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

34 Een taart bon bakkerij Slijkerman t.w.v. € 20,- + fles wijn            

35 Twee puzzels van Jan van Haasteren + een wijn pakket         
36 

 
Vijf liter zelfgemaakte erwtensoep met rookworst, roggebrood en katenspek, 
beschikbaar gesteld door Keurslagerij Jack de Ruijter Heerhugowaard         

37 Een herfst Kreatie bloemstuk van Bloem & Kreatie + een fles witte wijn         

38 Een staatslot + een fles glühwein          

39 Een handgeknoopt vloerkleed + twee flessen rode wijn          

40 Een zwem/borstcrawl clinic voor twee pers. in buitenwater, 2x 1 uur,           

41 
verzorgd door Debby Burger 
Een bloembollen pakket aangeboden door ACM Smit & Zn + knutselpakketjes         

42 Workshop kaarten maken voor vier personen bij Wil Deutekom            

43 Een ritje met de camper, met Tim en Els, hapje-drankje-visje eten, 2 pers.          

44 Een zelfgemaakte appeltaart + een kaas + een fles jenever           
45 

 
Een gedicht op maat 4-8 regels, met de hand geschreven op gerecycled  
katoenpapier uit Zuid-India gemaakt door Judith van Lierop            

46 Een zelfgemaakte zwarte gehaakte omslagdoek            
47 Een zelfgemaakte bokkepootjes taart op afroep + een Zandtemer bierpakket            

48 Een compleet verzorgde avond biljarten op ‘Groenland’ voor vijf personen          

49 Een cadeaubon t.w.v. € 15,- van Bloemsierkunst Florina + fles rode wijn            

50 Een nieuwe mastvlag 275 jaar ’t Zand + een Zandtemer bierpakket          

 

 
Verloting van € 340,-  , € 230,-  en € 110,-   
                     onder de kopers van de eerste 50 koopjes 
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51 Luxe gourmetschotel voor vier personen van slagerij Andringa          

52 Een pot eigen gemaakte advocaat, met slagroom + twee flessen wijn            
  53 Een nagelbon t.w.v. € 25,- van Nagelstudio ’t Zand + drie flessen wijn + Edammer         
  54 Een verrassings pakket + twee flessen rosé            
55 Een avondje pizzabakken + een borrel bij Stef en Marian Straathof aan 

de Belkmerweg            
56 

 
Fitcheck & Herballife try out pakket (bodyscan, voedingsanalyse en 
persoonlijk advies van Romy van der Hulst)            

57 Vier entreekaarten voor de Keukenhof in Lisse 2018     
58 Peter Burger komt een uur met de kraan maaikorven + een fles rosé             

59 Een naaimachine z.g.a.n. + een slagroomtaart bon van bakkerij Slijkerman            
60 

 
Een handgemaakt stoeltje of bankje, voorzien van namen, voor persoonlijk kraam-  
of verjaardagscadeau, voor baby, peuter of kleuter, gemaakt door Linda Slijkerman           

    61 
 

Hele zomer van 2018 rabarber plukken (max 5kg p/w) in de tuin van Jan en 
Paulien Schilder aan de Korte Bosweg          

62 Gehaakte jas of poncho voor kind of volwassene, incl. materiaal, Susanne de Graaf            
 
 

63 
 
 



 Jongerenkoopje: een splinternieuwe Powerbank, 11000mAh            
15,6x7,3x1,4 cm, beschikbaar gesteld door ‘de Telefoonman’ op BolleNoord 
Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!           

   
64  Drie tot vijf kuub wit zand, wordt gebracht door GP burger binnen een staal van 8km         
65 

 
Een maand onbeperkt trainen bij Multifit o.l.v. een personal trainer + twee flessen 
zelfgemaakte appelsap           

66 Een waardebon van € 40,-  voor opmaken van uw plantenbak door Mieke van Klink            

67 Een beauty behandeling bij Anna’s Relax and Beauty in de Julianastraat            

68 Een rondje golfen met Emiel Hopman + een fles wijn           

69 Jannie Ordelman van de Leliestraat maakt voor u een leren tas, in overleg           

70 Vijf blikken kattenvoer + zelfgemaakte appeltaart + fles Grand Cru St. Emilion 2008            

71 Een verrassing toertocht van drie uur met de oldtimer van garage ARSL            

72 Vier uur timmerhulp door Job Kleef, Leliestraat + een fles rode wijn     

73 Een uur bouwkundig advies door Ron Dekker van ‘Mijnbouwhulp’     

74 Een dag een schaarlift (12 meter) van aannemersbedrijf P.N. Dekker & Zns     
 
 

 
            

75 Extra koopje : (kans op € 50,-) Stichting Vrienden van Zorgboerderij Blij op de 
Boerderij bied aan: een High Tea voor zes personen, inclusief bloemen 
plukken op de pluktuin 

 
76 Vijf zijdehoenders van de mannelijke kant + twintig kippeneieren            

77 Een week dierenoppas door Marleen Nieuwenhuis van de Parallelweg         

78 Ben vd Vlugt komt een zaterdag in uw tuin werken + tien allium Giganteum          

79 Een pan zelfgemaakte erwtensoep op afroep + fles Grand Cru St. Emilion 2008          
80 

 
Een handgemaakte groeimeter met naam, voor persoonlijk kraam- of 
verjaardagscadeau voor baby, peuter of kleuter, gemaakt door Linda Slijkerman         

81 Twee uur loonwerk naar keuze van agrarisch loonbedrijf M. Konijn           

82 Een herfst Kreatie bloemstuk van Bloem & Kreatie           

83 Een vleesbon van de slager t.w.v. € 15,- + twee flessen wijn           

84 Gezins fotoshoot bij Marjo Vlaar, inclusief een afdruk van 20 x 30 cm         
85 Een hangklok van ruim 100 jaar oud           

86 Mike Smid komt met zijn drone een foto / video maken           
87 

 
Een voetbalclinic gegeven door trainster Mirjam Tiebie op woensdagmiddag 
voor meiden van 8 tot 12 jaar        

88 Bart Schilder komt een dag helpen in de bollen + een fles rosé           
 
 

89 
 
 



Jongerenkoopje: Een maand onbeperkt trainen bij Multifit o.l.v.     
                      personal trainer, spinnen-fitness-zumba-yoga-boksen 
 Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!            

 
90 Een middagje klaverjassen, geheel verzorgd, bij Jaap en Arja Witte           

91 Familie Sallevelt komt twee uur uw Shetlander borstelen + fles wijn           

92 Een zelfgemaakt schilderij (40x50) van de hand van Ineke Dekker-Deutekom         
93 

 
Een rondvlucht met een Douglas Stearman dubbeldekker boven Texel 
Beschikbaar gesteld door de Heij Adviesgroep BV           

94 Een vaste planten pakket van biologische kwekerij ‘de Windroos’            

95 Een vergader arrangement, 10 tot 20 personen in pand Raak, Schagen            

96 Een bladblazer + een fles witte wijn            
97 

 
 

Een oefenavond meemaken van de vrijwillige brandweer in Schagerbrug, 
voorbereiding, oefening, nabespreking, borreltje na afloop, u wordt  
gehaald en gebracht door Piet Schouten (eventueel op de fiets) 2 pers.          
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98 Een groente pakket van de familie Hamers + een bloembollenpakket van Ed Vink          

99 Een compleet verzorgde biljartavond voor vier personen bij Arie Kruyer          
100 Een verrassings pakket + een fles Nobeltje (likeurtje van Ameland)           

101 Luxe gourmetschotel voor vier personen van slagerij Andringa            
102 Twee bioscoop bonnen + een fles vieux            

 
103 

 
Extra koopje : (kans op € 50,-) Timmerdorp bied aan: een zelfgemaakte 
                                                     houten tuinhoekbank met kussens 

 
104 

 
Een pedicure behandeling bij Gerda Boontjes in de  Belkmerweg + een 
zelfgebakken krentenbrood op afroep           

105 Guda Dekker maakt voor u een gedicht op afroep en rose mandje kaars en fotoboek            
106 Vijftig pioenen stelen te halen in mei/juni bij Peter Veldman + Moskovische tulband       
107 

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

108 Rondleiding, koffie en gebak, beschikbaar gesteld door Molen de Hoop, 2 pers.          
109 

 
Twee kaarten voor de Bloeiend Zijpe fietstocht op 22 april 2018, afstand naar 
keuze + een bloembollen pakket van Gerard Berbee + een fles wijn           

110 Een koffieochtend in de tuin van Jan en Paulien Schilder (max 10 pers)           
111 

 
Een ATB rit door de bollenvelden verzorgd door Sjer en Marcel max 15 pers. +  
een kwarktaart op afroep en een fles wijn           

112 Een prachtig zelf gemaakte gehaakte stola / omslagdoek van Sabine Bruin         

113 Een bokje van Cor vd Hulst + een Edammer kaas + een fles port          

114 Een kuub brandhout, kan opgehaald worden bij Houtbouw + een fles wijn           
115 

 
Piet Schouten bied zich aan voor een 40-urige werkweek, in bezit van groot 
rijbewijs en heftruck certificaat            

116 Een pastaschaal en borden + pasta en ingrediënten + een fles Glühwein    

117 Een mandag schilderen, binnen of buiten, schildersbedrijf ASG (Govert-Jan)   
118 Een uur takken snipperen van loonbedrijf A. Sneekes & Zn          
119 Een ludiek optreden van DREK             
120 

 
Vier persoons gourmetschotel: vlees, sausjes, salades, stokbrood, kruidenboter 
beschikbaar gesteld door Keurslagerij Jos Koeleman, Julianadorp            

121 Een complete APK keuring voor uw auto bij garage Glas + een fles jonge jenever          

122 Een halve dag mankracht van Frank Schilder + een krentenmik in trommel           

123 Een panklare haas en een koppel fazanten van Hidde Bessembinders         

124 24 zelfgemaakte cupcakes, diverse smaken, datum in overleg          

125 Een taxirit voor overdag, ± 150km, verzorgd door Tom Deutekom          

126 
 

Een therapeutische energetische Acces Bars® sessie van 45 minuten bij 
Shift and Shine van Susanne Vink             

127 
 

Een groot pakket met heerlijke boerenzuivel bij Jenny vd Poel +  
een fohn behandeling bij Ellen’s hairshop         

128 Vijftien eigen gemaakte kaarten + fles wijn + een appeltaart         
129 Een etentje voor vier personen, geheel verzorgd door Roy Sneekes           
130 

 
Een appeltaart op afroep + een fles Martini + een geluksballon 
        

131 
 
 
 
 

Extra koopje:   (Kans op € 50,-) Koor Promise bied aan: een VIP arrangement 
op zaterdagavond 26 mei 2018 bij het Jubileumconcert t.g.v. het 10 jarig 
bestaan. 

   
132 

 
Vier VIP kaarten voor de kaasmarkt in Alkmaar, ga mee met Quido vd Hulst en 
kom alles te weten over ‘vemen’, ‘ingooiers’, ‘karrediensten’, ‘tasmannen’ etc.etc            

133 Monchoutaart op afroep + een theemandje + een dove man care pakket           

134 Een huisbezoek van 20 minuten door drie Zwarte Pieten            

135 Een ochtend timmerhulp door aannemersbedrijf Marcel Spil + een fles rode wijn            
136 Een uur een verreiker (21 meter) van aannemersbedrijf P.N. Dekker & Zns + 

een fles jonge jenever           
137 Drie puzzels van Jan, Jans en de kinderen + een spaarpot met inhoud +  

12 versierde cupcakes, gemaakt door de 8 jarige Mara Sneekes           
138 

 
Boottochtje door de Amsterdamse grachten voor ± 10 personen, aangeboden 
door schipper Berto Schilder          

139 
 

Twee kaarten voor de Bloeiend Zijpe wandeltocht op 29 april 2018, afstand  
naar keuze + een bloembollenpakket van Paul Limmen + een fles kruidenbitter           

140 2x 4 uur schoonmaak of lichte verhuis werkzaamheden door Paulien Schilder            
141 Een bon van de slager + een twee flessen sherry        

142 Een schilderij van Zorgboerderij Blij op de Boerderij gemaakt door Simone Buter        
143 

 
Jaap en Marry Wit nemen u mee op een geheel verzorgde dag naar de  
Keukenhof in Lisse, twee personen, incl. vervoer en diner          

144 Een fondant taart op afroep + een fles Amaretto          

145 Twee ganzenworsten, gemaakt onder licentie van Piet Slijkerman/Cor Lemmers            
146 

 
Een avondje klaverjassen, twee personen, geheel verzorgd, bij Wout Pijnacker 
            

147 
  Jongerenkoopje: taxirit van ± 30km door Tineke Sneekes + kratje bier 

Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!          
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148 Een airco service beurt bij garage ARSL Koning Willem 2 weg + fles jenever          
149 Een compleet verzorgde avond biljarten op ‘Groenland’ voor vijf personen            

150 Een appeltaart + een kaas + een fles Jägermeister        

151 Luxe gourmetschotel voor vier personen van slagerij Andringa          
152 

 
Een rondvlucht boven de Kop van Noord-Holland, voor twee personen, 
 vanaf vliegveld de Kooy in voorjaar 2018, aangeboden door Noordland o.g.            

153 Een koffiepakket (koffie-kopjes-likeurtje-chocolade) + een fles rode wijn            
154 

 
Een dag een schaarlift (12 meter) van aannemersbedrijf P.N. Dekker & Zns + 
een fles jonge jenever         

155 
 

VIP arrangement tijdens muziek in de tuin bij Jan en Paulien Schilder, 
in 2018, datum nog niet bekend, voor twee personen            

156 Een maand onbeperkt trainen bij Multifit o.l.v. een personal trainer           

157 Een uur een minikraan van Jan schilder + een fles Ketel 1           

158 Twee ganzenworsten, gemaakt onder licentie van Piet Slijkerman/Cor Lemmers           

159 Een fles GloriaVanderBilt dames Eau de Toilette + een Moscovische tulband          

160 Een verzorgde dag/middag/avond in Amsterdam, gastvrouw Elles Stuijt,            

161 
 

leuk als bedrijfs- familie of vriendenuitje, denk aan Lightfestival, museum 
bezoek, stadswandeling of verrassing 
Vijf IJzeren Heinen zoeken vijf vrouwen voor een spetterende motorrit 
(voor vijf vrouwen die zich zelf nog jeugdig voelen of zijn!)            

162 
 

Een mastvlag 275 jaar ’t Zand + een Zandtemer bierpakket 
     

163 Extra koopje :  (Kans op € 50,-)  Zandstock bied aan: Een VIP ticket voor 
twee personen met o.a. toegang backstage, een Meet & Greet met een 
nader te bepalen band, een plek in één van de vlogs, een  
killerfestivalselfie óf vijf minuten invullen op het podium van BOOM! 
 

Trekking € 50,- van de extra koopjes 
           

164 Bloembollen pakket aangeboden door Willem en Ria Vink + fles jonge jenever          

165 Een bioscoop bon t.w.v. € 40,- bij Pathé of Pathé Thuis + een fles rode wijn          
 

166 
 
 
 

    Jongerenkoopje: ATB clinic voor twee beginners bij                
                                          Sjer Slijkerman, fietsen zijn aanwezig 
Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement!            

 
167 Twee ganzenworsten, gemaakt onder licentie van Piet Slijkerman/Cor Lemmers        
168 

 
Een complete poetsbeurt/reiniging, binnen/buiten van uw auto bij garage Glas + 
een fles jonge jenever            

169 Een chocoladetaart, op afroep, voor 12 personen + een fles rode wijn            
170 

 
 

Een dinerbon, beschikbaar gesteld door Thais restaurant Me Naam Naan in 
Amsterdam van Sonny Buter, voor twee personen 
            

171 Koor Promise bied aan: een VIP arrangement  
op zondagmiddag 27 mei 2018 bij het Jubileumconcert t.g.v. het 10 jarig 
bestaan.  
            

172 Een pondje paling + een fles wijn            
173 Een nachtje in de Yurt van Sjer Slijkerman voor max vier personen (zelf twee 

bedjes meenemen) incl. geheel verzorgd ontbijt, smiddags een high tea bij 
de yurt en ’s avonds een diner bij GertJan en Vorina Slijkerman    

174 Uw schoorsteen wordt geveegd door Jos en Jolanda Buter            

175 Een haarkleur behandeling bij kapsalon Trend            

176 Flight Golf, 18 holes, 6 personen, met gezellige nazit,  Jongejan & Partners           

177 Twee ganzenworsten, gemaakt onder licentie van Piet Slijkerman/Cor Lemmers           

178 Compleet verzorgde lunch aangeboden door café restaurant ‘de Jonge Prins’           

179 Een kuub brandhout, kan opgehaald worden bij Houtbouw + een fles Glühwein           

180 Een taxirit heen en terug, 8 personen, max ± 140 km door Berto Schilder          
181 

 
Gourmet schotel voor 4 personen, incl. saus, stokbrood en kruidenboter 
van Keurslager Jack de Ruijter, Heerhugowaard           

182 Een fotoshoot van twee uur, buiten, max 10 personen door Goudfitter fotografie           

183 Een appeltaart of caramelslof op afroep + een Tarte Tatin vorm + twee rode wijn          
184 Vier uur elektrische hulp aan huis door Jan Schilder            

185 Een weekeinde camping overnachting voor zes personen op camping ‘Eindeloos’          

186 Cook en co, 6 persoonsgourmetstel met grote pannen          

187 Twee ganzenworsten, gemaakt onder licentie van Piet Slijkerman/Cor Lemmers        

188 Een zelfgemaakte appeltaart + Edammer kas + een fles Beerenburg            

189 Een uur een mobile kraan van 15 ton van loonbedrijf A. Sneekes & Zn          
190 

 
 
 

Een VIP arrangement voor zaterdagavond 18 november a.s. voor de  
voorstelling Kopstemmen. U aangeboden door het Popkoor, U ontvangt een 
welkomstdrankje, entreekaart, diner bij de Jonge Prins, goede plaatsen,  
koffie / thee / drankjes voor- tijdens en na afloop, gratis lootjes         
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191 Twee uur lessen met een vrachtwagen Bakker en Schilder, max zes personen         

192 Een high tea voor max 8 personen, verzorgd door Manuela Maatje            

193 Groot bloembollen pakket van Ronald Dignum + fles wijn + fles citroenjenever    
194 

 
 

Een grote of kleine tap installatie voor een avond, met bar, koolzuur en 
glaswerk, gebracht en geïnstalleerd door Jordy Dignum en Mark Sneekes 
          

 
195 

 

 Jongerenkoopje:     avondje tappen op een feest door         
                                           Peter Apeldoorn en Johan Dignum 
 Let op: Jongeren kopen dit item voor de helft van de prijs, zie reglement! 
          

196 
 

Vier persoons gourmetschotel: vlees, sausjes, salades, stokbrood, kruidenboter 
beschikbaar gesteld door Keurslagerij Jos Koeleman, Julianadorp           

197 
 
 
 

Een Hydra Facial Treatment bij Beautysalon Bodytensions van Fleur, 
complete behandeling voor het gezicht incl. drie stappen reinigen, onzuiver- 
heden verwijderen, epileren, massage met extra voedende werk stoffen en 
rijke oliën, masker, t.w.v. € 60,-           

198 Appeltaart op afroep met slagroom + een kaas + een fles Jägermeister       
199 Een fles Schrobbeler + zak espresso koffiebonen + fles koffiesiroop vanille           

200  Een avondje in de hottub voor zes personen bij de familie Slijkerman in de            

 Zuiderweg inclusief een barbeque     
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Veiling 2017 t.b.v. Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken, in samenwerking met Timmerdorp ’t Zand,  

Stichting Zandstock, koor Promise en Stichting Vrienden van Zorgboerderij Blij op de Boerderij 

De Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken is er voor iedereen. 
Elke vereniging, die aangesloten is óf aansluiten wil, kan een beroep doen op de 
Stichting. De Stichting zal bij elk verzoek bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er is veel 
mogelijk. De SSDA ondersteunt veel verenigingen en instanties in raad en, indien 
nodig, financiële daad. Let wel: we zijn geen subsidie potje, maar instanties die het 
echt nodig hebben of iets nieuws bedenken kunnen bij ons aankloppen. Zo is er bijv. 
ook de jaarlijkse bijdrage van de Stichting aan bijv. het St. Nicolaascomité, 
Oranjecomité en Sportverkiezing. Denk ook aan de Bonte avond, school kerstbomen, 
Dorpsplein feest, rondje ’t Zand, digitalisatie Sportvriend, www.tzand.info en de voor 4 
november a.s. geplande 13de materialenveiling etc. etc. Zo proberen we met z’n allen 
de leefbaarheid en saamhorigheid in ons dorp zo hoog mogelijk te houden. ‘Met elkaar 
en voor elkaar’. De veilingeditie 2017 wordt gehouden i.s.m. met de volgende 
verenigingen: Dames koor Promise bestaat in 2018 precies 10 jaar en wil dit op een 
verrassende manier vieren voor iedereen. Hoe en wat is nog geheim maar iedereen 
is uitgenodigd. De organisatie van Timmerdorp ’t Zand doet voor het eerst mee en 
bestaat in 2018 ook 10 jaar. Ondanks oplopende kosten en wegvallen van subsidie 
wil men de entree zo laag mogelijk houden. Deze veiling helpt daarbij. Stichting 
Vrienden van zorgboerderij Blij op de Boerderij wil extra geld ophalen voor de 
aanschaf van een tovertafel en realisatie en onderhoud van het bestaande dieren 
verblijf. Als 4de deelnemer doet Zandstock mee. Al jaren een begrip in ’t Zand en ver 
daarbuiten. Zandstock doet mee om extra activiteiten te kunnen bekostigen zoals 
‘Stock Oud’ en een nieuw initiatief om de jeugd van 2-tot 12 jaar met muziek in 
aanraking te laten komen 
Al deze verenigingen bestaan uit 100% vrijwilligers en verdienen uw steun! Wij 
bedanken alle gulle gevers voor hun mooie beschikbare gestelde koopjes. Kom naar de 
grote zaal  van Café restaurant de Jonge Prins op 4 november om 20.00 uur. 

Jongerenkoopjes: 
Bij een 6-tal koopjes wordt een sein gegeven voor een koopje, dat speciaal geveild 
wordt voor de jongeren tot en met 25 jaar oud. Iedereen mag bieden, maar wanneer 
een jongere het hoogste bod heeft uitgebracht, krijgt hij of zij het koopje voor de helft 
van het bedrag waarvoor het koopje wordt afgeslagen. 

 

Voorwoord 

 

Op zaterdag 4 november 2017 zal in ‘De Jonge Prins’, om 20.00 uur 

een veiling worden gehouden. In deze catalogus zijn alle artikelen / 

diensten, soms gegroepeerd tot één koopje, opgenomen, die op deze 

gezellige veiling worden aangeboden. 

Iedereen die goederen, diensten en/of geld beschikbaar heeft gesteld 

willen wij hartelijk bedanken. Zonder al deze gulle giften was deze 

veiling niet mogelijk. 

Hopelijk zal ‘De Jonge Prins’ zaterdag 4 november a.s. geheel 

gevuld zijn, zodat ook de verkoop een grandioos succes wordt. 

Let hierbij vooral ook op de verlotingen met fantastische 

geldprijzen. 

Onder toezicht van een afgevaardigde van het ‘Het Zijper 

Notariskantoor’, zullen de koopjes door de veilingmeesters worden 

aangeboden.  

Onze vaste veilingmeesters zijn ook dit jaar weer: 

Siem Broersen en Adri de Wit. 

 

Wij willen deze veiling van harte bij u aanbevelen. 

 

De financiële revenuen van deze veiling, die de Stichting 

Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand toekomt, zal mede worden 

verdeeld aan mede organisatoren: Timmerdorp ’t Zand, Stichting 

Zandstock, koor Promise en Stichting Vrienden van Zorgboerderij 

Blij op de Boerderij. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen email met het secretariaat op 

ingridpijnacker@kpnplanet.nl 
 

Graag tot ziens op 4 november a.s. en alvast heel veel plezier 

toegewenst!! 

Het veilingcomité 2017  
 

http://www.tzand.info/
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Verloting 

 

De aanvang van de veiling is 20.00 uur en iedereen wordt aangeraden om op tijd 

aanwezig te zijn, want onder de kopers van de eerste 50 koopjes zullen geldbedragen 

van € 340,--, € 230,-- en € 110,-- worden verloot.  

De verloting en uitbetaling vinden direct plaats na het vijftigste koopje. 

 

Naast deze verloting hebben de kopers van de vijf ‘extra koopjes’ 
kans op € 50,- 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nota voor de boekhouding 
 

Kopers kunnen voor hun boekhouding bij bepaalde koopjes, op verzoek, achteraf een 

nota van ons ontvangen.  

Geniet dubbel, door middel van deze mogelijke fiscale aftrekpost! Jongejan 

Accountants & Belastingadviseurs verstrekt u hierover zo nodig alle informatie! 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  -  -  -  -  -  -    -   - -  -  -  - - - 

 

Betalen 

 

U kunt op de volgende wijze uw gekochte producten voldoen: 

 Contant 

 Giraal 

 Ook dit jaar is het weer mogelijk om te PINNEN middels een        

ter plaatse aanwezige mobiele pinautomaat 

 

 

Deze catalogus wordt huis-aan-huis verspreid in ’t Zand en omstreken. 

 

 

Veilingreglement en de voorwaarden 

 

 De koopjes worden bij opbod verkocht 

 De hoogste bieder wordt eigenaar van het betreffende koopje 

 De koopjes zijn direct na aankoop voor rekening en risico van de 

koper 

 De veilingcommissie en de afslagers kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor de kwaliteit en de hoeveelheid van de 

koopjes 

 Over de toewijzing en de hoogte van de geboden bedragen kan 

niet worden gediscussieerd met de afslagers 

 De aangekochte koopjes dienen direct na aankoop betaald te 

worden 

 Betalingen kunnen contant, giraal of via mobiele pinautomaat 

worden gedaan 

 De veiling wordt georganiseerd door de Stichting Stimulering 

Dorpsaktiviteiten ’t Zand en Omstreken, Timmerdorp ’t Zand, 

Stichting Zandstock, koor Promise en Stichting Vrienden van 

Zorgboerderij Blij op de Boerderij 

 De baten van de veiling komen ten goede aan: de Stichting 

Stimulering Dorpsaktiviteiten ’t Zand en Omstreken, 

Timmerdorp ’t Zand, Stichting Zandstock, koor Promise en 

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Blij op de Boerderij 

 Zaken waarin niet is voorzien, worden beslist door de 

veilingcommissie   

 Er staan een zestal Jongerenkoopjes in de veiling catalogus. 

Iedereen mag  bieden, maar wanneer een jongere (t/m 25 jaar 

oud) het hoogste bod heeft uitgebracht, krijgt hij of zij het koopje 

voor de helft van het bedrag waarvoor het koopje wordt 

afgeslagen 
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Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken 

www.tzand.info – twitter@stimuleringzand 

facebook.com/stichtingstimuleringtzand 

 

De veilingcommissie 2017 wenst u een prettige 
veilingavond: 
 

Adriaan Jongejan Kanaalkade 61a  0224-591870 

Ronald Bos  Julianastraat 76  0224-591675 

Ingrid Pijnacker Korte Bosweg 49  06-13890680 

Henk van Lierop Korte Belkmerweg 40 0224-591662 

Adri de Wit  Keinsmerweg 50  0224-593223 

Remona Hertogh Noord Schinkeldijk 7  06-53362419 

Maaike de Wit Julianastraat 22  06-19861661 

Inge Dekker  Kanaalkade 33  06-54230706 

Pauline Sepers pien@zandstock.nl   

Ellis Stuijt  van Beusekomstraat 11 06-30369368 

Joke van Geebergen Julianastraat 27  06-23359542 

Jos Sprenkeling Keinsmerweg 88A  06-38683517 

Anita Collé  Lepelaarstraat 11  06-18112025 

 

Staat er iets in de veiling dat u graag wilt kopen of op mee wilt 

bieden? 

Indien u helaas niet zelf aanwezig kunt zijn op de veilingavond, 

kunt u altijd opdracht geven tot koop. 

 

Bel met één van de veilingmeesters of commissieleden. 

 

 
         

 

 

 
 

http://www.tzand.info/
mailto:pien@zandstock.nl

