
Veiling Kaleb 16 april 2021

Nr. Aangeboden door Kavel  Bieden  Definitieve bod 

Diner voor twee. 
(Na de corona-beperkingen)

Diner voor twee. 
(Na de corona-beperkingen)

Hans Baaij Windlicht 
Woonbasis Lisse Hoogte 35 cm, doorsnede 30 cm,

Hans Baaij
Woonbasis Lisse
Chiffon Bakery

LisKitchen

Chiffon Bakery

LisKitchen

Chiffon Bakery

LisKitchen

Maurien Maurien Bied voor een lied  open 

€                                                                            

K10a

Home made Japanse pork ramen 
noodles. Voor 1 persoon. , Bestellen via 
website Chiffonbakery, geleverd op 24 
of 25 april. Alles vers bereid door Lis 
Wongo, ook de noodles!

 €          7,50 

K9a

2-persoons Indische maaltijd 
‘Lentevreugde’. (Gele rijst, bami, 
rendang rundvlees, gebakken 
sperziebonen, atjar komkommer en 
sambal goreng telor) verzorgd door Lis 
Wongo.   Bestellen via website 
Chiffonbakery, geleverd op 24 of 25 
april.

 €        30,00 

K9b

2-persoons Indische maaltijd 
‘Lentevreugde’. (Gele rijst, bami, 
rendang rundvlees, gebakken 
sperziebonen, atjar komkommer en 
sambal goreng telor) verzorgd door Lis 
Wongo.   Bestellen via website 
Chiffonbakery, geleverd op 24 of 25 
april.

 €        30,00 

K7  €        15,00 

K8 .Houten Luikje 90x30cm.  €        25,00 

K5b Marja en Gé  €        45,00 

K6 Familie van Paridon Trampoline. Afmetingen 3x2.2m  Open 

K4 Marlies Noort
De lekkerste boterkoek van de 
Bollenstreek! Te bestellen in de 
maanden april, mei en juni.

 €          5,00 

K5a Marja en Gé  €        45,00 

K3c Joni Set van 5 handlettering kaarten.  €        10,00 

K3d Joni Set van 5 handlettering kaarten.  €        10,00 

K94 Lysia van Delft Weekend Sauerland  €      150,00 

K1 Wilfred van Rijn Zelfgemaakte MonChou Taart.  Open 

K2 Joni Huisconcert bij u thuis.  €        25,00 

K3a Joni Set van 5 handlettering kaarten.  €        10,00 

K3b Joni Set van 5 handlettering kaarten.  €        10,00 



Chiffon Bakery

LisKitchen

Chiffon Bakery

LisKitchen

Chiffon Bakery

LisKitchen

Chiffon Bakery

LisKitchen

Chiffon Bakery 

Kimberley van Elk

Chiffon Bakery 

Kimberley van Elk

Chiffon Bakery

Kimberley van Elk

Sam de Best

Rijnsburg

K17 Els Overduin
Bananencake met dadels, vijgen en 
walnoten. Zonder toegevoegde suikers 
en boter.

 €        10,00 

K15
Een spiegel met een doorsnede van 30 
cm met gegraveerde afbeelding naar 
keuze! Ter waarde van 50 euro. 

 €        40,00 

K16 B.A.R.T. Combat Games  €      100,00 

K13 Piet en Els Overduin Gezond diner voor 2.  €        45,00 

K14 Els Overduin Schone ramen.  Open 

Lasergame: LaserTag Pakket voor een 
week (Maandag t/m Zondag). 8 
personen. Leeftijd vanaf 8 jaar, onder 
begeleiding van de ouders. Leuk voor 
de kinderen om weer buiten te spelen.

K11b

Heerlijke gezonde cake, Aziatisch 
recept, smaak naar keuze op de website 
Chiffonbakery! Maat klein, 17 cm, 6 
personen. 

 €          8,00 

K12

Heerlijke gezonde cake, Aziatisch 
recept, smaak naar keuze op de website 
Chiffonbakery! Maat groot, 22 cm, 10-12 
personen.

 €        15,00 

K10e

Home made Japanse pork ramen 
noodles. Voor 1 persoon. , Bestellen via 
website Chiffonbakery, geleverd op 24 
of 25 april. Alles vers bereid door Lis 
Wongo, ook de noodles!

 €          7,50 

K11a

Heerlijke gezonde cake, Aziatisch 
recept, smaak naar keuze op de website 
Chiffonbakery! Maat klein, 17 cm, 6 
personen. 

 €          8,00 

K10c

Home made Japanse pork ramen 
noodles. Voor 1 persoon. , Bestellen via 
website Chiffonbakery, geleverd op 24 
of 25 april. Alles vers bereid door Lis 
Wongo, ook de noodles!

 €          7,50 

K10d

Home made Japanse pork ramen 
noodles. Voor 1 persoon. , Bestellen via 
website Chiffonbakery, geleverd op 24 
of 25 april. Alles vers bereid door Lis 
Wongo, ook de noodles!

 €          7,50 

K10b

Home made Japanse pork ramen 
noodles. Voor 1 persoon. , Bestellen via 
website Chiffonbakery, geleverd op 24 
of 25 april. Alles vers bereid door Lis 
Wongo, ook de noodles!

 €          7,50 



Creatief bezig zijn! Altijd al eens willen 
Met max. 2 personen kun je je opgeven 

06-30373949 of 
matthia.everaars@gmail.com

Het Grote Scheikundelab, als nieuw.

Nieuwwaarde 35 euro.

Jonneke den Engelsman biedt aan:  een 
Het boeket kan op 11 juni worden 

Jonneke den Engelsman biedt aan:  een 
Het boeket kan op 11 juni worden 

Jonneke den Engelsman biedt aan:  een 
Het boeket kan op 11 juni worden 

Jonneke den Engelsman biedt aan:  een 
Het boeket kan op 11 juni worden 

Jonneke den Engelsman biedt aan:  een 

Het boeket kan op 11 juni worden 
opgehaald.

K29 Edwin en Maurits

Fifa toernooi (voor 2 personen) ), in 
Rijnsburg op een zaterdagmiddag 
uiterlijk in augustus. Afhankelijk van de 
corona maatregelen allemaal tegelijk of 
apart. Eten en drinken verzorgd en 
strijden om de FIFA_koning bokaal!!

 Open 

K27e Jonneke den Engelsman  €        12,00 

K28 Kees den Engelsman

90 minuten gitaarles. Absoluut 
maatwerkpakket, uiteraard binnen de 
mogelijkheden van Kees. Van 
gitaarintroductie tot ‘How to play rock’, 
het is allemaal bespreekbaar, je hoeft 
zelfs geen eigen gitaar te hebben. 
Locatie, datum en tijdstip in overleg.

 Open 

K27c Jonneke den Engelsman  €        12,00 

K27d Jonneke den Engelsman  €        12,00 

K27a Jonneke den Engelsman  €        12,00 

K27b Jonneke den Engelsman  €        12,00 

K25 Matthia Everaars  Open 

K26 Marcel Molenaar  €        15,00 

K23 Linda Boer Gehaakt popje, 25 cm, ‘Melissa’  €        10,00 

K24 Linda Boer
Middagje haakles.  We gaan in overleg 
wat je wilt leren/maken!

 Open 

K21
De Groentemeisjes uit 
Rijnsburg

Een krat vol gezonde groenten en fruit, 
t.w.v. 25,00.

 €        20,00 

K22 Els Overduin 4 zelfgemaakte aquarelkaarten  €        10,00 

K19 IJsmeulen Verwenpakket ter waarde van 50 euro!  €        45,00 

K20 Cheers! Voorhout
Een bon t.w.v. €50,- om heerlijk te eten 
bij Cheers!

 €        45,00 

K18 Piet Overduin

Boottochtje met een sloep vanaf 
Voorhout naar Leiden of de Kaag. 
Gezellig verzorgd met een hapje en een 
drankje. 

 €        55,00 



Kees van der Plas

Coaching & Training

Mooie transportbench! Vari Kennel voor 
Afmetingen. HLB 53x65x50

Gesa van Delft
Eén coachsessie ouderschap van 75 
minuten door Gesa van Delft.
De coachsessie is voor ouders van 
kinderen tussen 0 en 18 jaar. 

Coachsessie 
‘Ouderschap’

·          Waar loop je tegen aan 
in de opvoeding van je 
·          Waar staan je kinderen 
in hun ontwikkeling? 
·          Wat heeft je kind 
nodig? 

·          Kinderen en Corona 

Of wat je zelf kunt bedenken over 
ouderschap en vragen daaromtrent.

Avondje oppassen.   Eva Postmus en 
Mirthe vd Zalm komen graag een 
avondje oppassen op jullie kind(eren)!

Wil je een avondje samen weg? Even 
samen naar het strand of straks, na 
corona, samen uit eten of naar het 
theater? Dan komen wij graag op jullie 
kind(eren) passen! Wij zijn gek op 

Dit avondje oppassen is heel 2021 
geldig. Datum en tijd nader te bepalen.

K35  €        60,00 

K36 Eva en Mirthe  Open 

K34a Arachne Molema
Boek : Eten als Liefdestaal, 19 vrouwen 
van ver delen 100 keukengeheimen met 
een verhaal. T.w.v. €20,-

 €        17,50 

K34b Arachne Molema
Boek : Eten als Liefdestaal, 19 vrouwen 
van ver delen 100 keukengeheimen met 
een verhaal. T.w.v. €20,-

 €        17,50 

K32 Els Vlaming  €        20,00 

K33 Els Vlaming
Koker voor tekeningen  56 cm hoog, 
doorsnede 10 cm, 

 €          7,50 

K30 Louise Fransen
Mini Kettle Barbecue, nieuw in de doos. 
Æ 32,5 cm en 48 cm hoog.

 Open 

K31
4 coachingsgesprekken van 1 uur t.w.v. 
60 euro per uur.

 €      150,00 



Wij zijn Eefje, Punkie en Jip en wonen 
bijna een half jaar bij Bram en Willemijn. 
We zijn christelijk opgevoed, maar 
vinden het fijn om ons nu ook aan te 
sluiten bij een kerk en ons in te zetten 
voor Kaleb. Binnenkort hebben we 
daarom een gesprek met de 
oudstenraad, maar het leek ons leuk om 
nu alvast mee te doen aan deze veiling. 
Zo leren we jullie ook een beetje 
kennen!

Als je een mooi bedrag biedt dan mag je 
ons komen bewonderen, aaien en 
voeren. Hoewel we in het begin 
misschien een beetje verlegen zijn, 
vinden we je al een stuk minder eng met 
wat lekker eten. Bram en Willemijn 
hebben daar genoeg van in hun kast 
liggen. Hopelijk tot snel!

k93 Peter Ouwehand luxe vakantieweek in vakantievilla  €   1.500,00 

K41 Roalda 2 handgemaakte mandjes met plantjes.  €        10,00 

K42 Maurien Verzoeknummer, live  €        20,00 

K39 Gerrit van Beelen

Een weekend volledig ontspannen en 
genieten in een luxe chalet op een fraai 
vakantiepark in Zelhem. Het park heeft 
diverse voorzieningen, zoals een meer 
met strand, buitenzwembad, winkel, 
restaurant en snackbar en diverse 
speelmogelijkheden. Het chalet bestaat 
uit 3 slaapkamers met in totaal 7 
slaapplekken en ruimte voor een 
babybedje. Badkamer en luxe keuken 
met vaatwasser. Heerlijke tuin, waar het 
met mooi weer goed vertoeven is! 
Datum in overleg.

 €      175,00 

K40
Garage Schoonoord 
Voorhout

APK keuring aangeboden door Garage 
Schoonoord.

 €        35,00 

K37 Bram en Willemijn  Open 

K38
Archivice Architecten 
bureau

Architect Paul maakt voor u een eerste 
schets voor een nieuw ontwerp voor een 
nieuwbouw of verbouw project.

 €      100,00 



Zin en Ziel

Arine van Rijn

Hans Baaij

Woonbasis Lisse

WaterTag Pakket voor een weekend 
voor 8 personen.  (Uniek in Nederland). 
Leeftijd 14+. Bestaande uit:

4 rode waterpistolen; 4 blauwe 
waterpistolen; 4 teamvesten (groen); 4 
teamvesten (geel); 2 draagbare 
waterbassins (basis van ieder team). 

''Een onvergetelijk camper-avontuur!''

Vakantie voor 2 personen met een 

Spelregels/voorwaarden: 1 week 

Bij het plannen zal voor dat de reis 

Nog nooit gedaan?? We helpen u op 

Bieden vanaf 400 euro laagseizoen, 
vanaf 700 euro hoogseizoen

 €      110,00 K44
Brunotti Surfschool
Katwijk

Kinderen houden van zand en zee. 
Surfschool Katwijk organiseert een 
super kinderfeestje (pakket A)  t.w.v. 
€140

K50 Gertjan en Sjoukje Poot  €      400,00 

K48 B.A.R.T. Combat Games  €      100,00 

K49 Coach-Ing

Heb je altijd al een keer willen sparren 
met een coach over een vraag of 
onderwerp wat je niet loslaat? Dan is dit 
je kans. Je bent van harte welkom in m’n 
coachpraktijk. Daar gaan we in 3 
gesprekken aan de slag. Ik daag je uit, 
ben een klankbord, wissel van 
perspectief, ben soms kritisch en breng 
een dosis humor mee. Ben je verkocht? 
Biedt op deze mooie kavel en ik heet je 
van harte welkom in m’n praktijk. 
Groetjes Ingrid Schoneveld

 €      150,00 

K46 STHOUT & LIEF
Stoer zwart bankje. Maten:  84 cm lang, 
45 cm hoog en 20 cm breed. T.w.v. €45,-

 €        35,00 

K47 2 prachtige kussentjes.  Open 

K43

Coachgesprek. Een 
ontwikkelingsgerichte coach die mensen 
begeleidt bij hun persoonlijke groei en bij 
loopbaan-en levensvragen. Kort en 
krachtig kun je in één gesprek (1-1/5 
uur) meer inzicht krijgen in jezelf en 
verrassende ontdekkingen doen.   
T.w.v. €75,-

 €        60,00 

K45 Mirthe de Winde Overheerlijke carrotcake.  €        10,00 



Zo’n 30 à 45 minuten (sportmassage is 
30min) t.w.v. 35,-

In overleg met jou kun je kiezen voor 
bijv. een heerlijke ontspannende 
massage van je hoofd-nek-rug-benen of 
een wat stevigere bindweefsel / 
sportmassage om gespannen spieren 
wat losser te krijgen. Maar als je het 
heerlijk vind om een uitgebreide hoofd/ 
gezichtsmassage behandeling te krijgen 
of juist je benen en voeten is dat 
natuurlijk ook mogelijk!

Interesse?
Neem contact op met Matthia Everaars 
06-30373949 of mail 
matthia.everaars@gmail.com
Zo’n 30 à 45 minuten (sportmassage is 
In overleg met jou kun je kiezen voor 
 
Interesse?
Neem contact op met Matthia Everaars 
Zo’n 30 à 45 minuten (sportmassage is 
In overleg met jou kun je kiezen voor 
 
Interesse?

Neem contact op met Matthia Everaars 
06-30373949 of mail 
matthia.everaars@gmail.com

Kinderfeestje.
Workshop “De Notenkraker”, dansles 
Locatie: Tuin Piet en Els

K60 IJsmeulen
Een ijsstrippenkaart voor 23 bollen 
verrukkelijk zelfgemaakt ijs, ter waarde 
van 28 euro.

 €        23,00 

K61 Gemeente Teylingen

Mooi pakket met verhalen uit Teylingen: 
het boek ‘De bevrijding volgens 
ooggetuigen’ en het boek ‘De 
verhalenkaravaan’. Tevens een 
prachtige sjaal met tulpen.

 Open 

K58 Eleonora Schilderij ‘Vliegend hart’ 60x60 cm  €        17,50 

K59 IJsmeulen
Een overheerlijk chocolade pakket met 
pure chocolade

 Open 

K56 Louise Fransen Opvouwbaar camping kastje  Open 

K57 Eleonora Ornament, 41x36 cm, hxb,  €        25,00 

K54 Louise Fransen
Indische maaltijd voor 2 personen in 
Noordwijkerhout, na de 
coronabeperkingen.

 €        45,00 

K55 Louise Fransen 2 Opvouwbare camping kinderstoeltjes  Open 

K52 Irina  €        50,00 

K53 Piet en Els Overduin

We kunnen nu niet op reis, wel genieten 
van mooie herinneringen. Ingelijste 
poster van Jeruzalem. Afmetingen:115 
cm breed en 49 cm hoog,

 Open 

K51b Matthia Everaars  €        32,50 

K51c Matthia Everaars  €        32,50 

K51a Matthia Everaars  €        32,50 



Rondrit met chauffeur in een prachtige, 
unieke cabrio.

Voor een hele speciale ochtend of 
middag! 

Vintage serviesgoed
De schaaltjes en bordjes zijn van 

5 bordjes/gebaksschoteltjes
1 klein gebaksschoteltje
2 schaaltjes
2 melkkannetjes

Best Defence

Katwijk

Kees van der Plas

K72 Eric en Coby Isaacs
Fitnesskussen in pindavorm. Voor veel 
verschillende oefeningen.

 Open 

K73 Eric en Coby Isaacs

3 badminton rackets, 2 x New Rocky en 
1x Kawasaki. Met Rucanor shuttles. 
Voor uren plezier met het mooie weer op 
komst!

 Open 

Hondentraining ‘Without 
Cookies’

Kees van der Plas

Hondentraining ‘Without 
Cookies’

Kees van der Plas

K42 Maurien Verzoeknummer, live  €        20,00 

K74
1 uur privé hondentraining (normaal 60 
euro per uur) in Katwijk 

 €        45,00 

K75
2 maanden gehoorzaamheidstraining  
(normaal 100 euro)

 €        80,00 

K70 Green Girls

Waardebon van 7,50 om op de website 
te besteden. Het aanbod van groene 
creatieve pakketten en droogbloemen 
kunt u vinden in de webshop: 
greengirlsvoorhout.shop

 €          5,00 

K71

3 maanden Taekwondo trainen bij Best 
Defense Katwijk (als de zaal weer open 
gaat) normaal 70,50 euro per persoon 
per 3 maanden.

 €        50,00 

K68 STHOUT & LIEF Grote tapas plank t.w.v. €10,-.  Open 

K69 STHOUT & LIEF Kleine tapas plank t.w.v. €5.-  Open 

K66 Idelette van Gelder  Open 

K67
You and I Create Nanda 
Driebergen

Twee handgeschilderd bordjes van hout 
t.w.v. €25,-

 €        20,00 

K64 Erik Izaks
Spiksplinternieuw piloten horloge in 
originele verpakking.

 Open  

K65 Idelette van Gelder Prachtige, unieke emaillen kan  Open 

K62
De Dansschool- 
Oegstgeest

Steun Gezinshuis Alas en kom bij ons 
dansen! Wij bieden één complete 
cursus Stijldansen aan voor 2 personen 
t.w.v. € 300,-.  De waardebon is te 
gebruiken vanaf de start van het nieuwe 
seizoen in september 2021. Kijk op 
www.dedansschool2020.nl voor meer 
informatie.

 €      240,00 

K63 Nico Vink  €      100,00 



K76 Kees van der Plas

Bijzondere aanbieding: een 
teambuilding sessie schapendrijven. 
Max 8 personen (Ongeveer 2-4 uur). 
Locatie Katwijk.

 Open 

Nieuw van Tupperware, makkelijke 
Ca 12x15 cm

K84 Eric en Coby Isaacs
Nieuwe koptelefoon, draadloos! 
Bluetooth verbinding. Merk Lenovo.

 Open 

k90 Inge bureaustoel  €          5,00 

k91 Marja van Boven Feest aan huis  €        50,00 

k92 Eric Isaacs portemonnee

€                                                                            

k89 Els Overduin 60 jaar  €        12,50 

K81 Eric en Coby Isaacs
Zwarte, lederen herenportemonnee, 
merk Royal Spencer

 Open 

K82 Eric en Coby Isaacs Kleine rasp, roestvrijstaal, 10 cm hoogte  Open 

K79 Eric en Coby Isaacs
Nieuwe makkelijke schoenen maat 42, 
voor binnen en buiten

K83 Eric en Coby Isaacs
Nieuwe, mooie badtas, blauw-wit 
gestreept.

 Open 

k88 Ria Jacobs Tequila  €        15,00 

 Open 

K80 Eric en Coby Isaacs Nieuw kaasmesje  Open 

K77 Marlies Noort
400 gram heerlijke zelfgemaakte 
Granola. Te bestellen in de maanden 
april, mei en juni,

 €          5,00 

K78 Eric en Coby Isaacs  Open 


