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Nr. Aangeboden door Kavel Bieden 

vanaf 
Ik bied 

V1 All Senses  
Paarden coaching 
 
 
Coachsessie  Volwassene 

Wil jij je graag ontwikkelen en heb jij een coachvraag 
op privé of werkgebied? All Senses Paarden 
Coaching faciliteert voor jou een leeromgeving waar 
jij onder begeleiding op zoek gaat naar jouw eigen 
oplossing!  
 

€75,-  

V2 All Senses  
Paarden Coaching 
 
 
Coachsessie Kind 

Kindercoaching met behulp van paarden is een 
laagdrempelige vorm van coaching/begeleiding 
voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen 
gebruiken. We gaan werken aan succeservaringen 
en oefenen samen met de paarden in een veilige 
omgeving. Op een speelse manier leert het kind 
dingen die hij/zij nog moeilijk vindt. 
 

€65,-  

V3 Ferry Pauw Sportmassage Een sportmassage van 30 minuten, bij u thuis! U 
hoeft niets te doen hij neemt zijn eigen tafel mee. 
 

€20,-  

V4 Gesa van Delft 
 
Coachsessie ‘Ouderschap’ 

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

• Waar loop je tegen aan in de opvoeding van je 
kinderen?  

• 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. 

 

€60,-  

V5A  Stan Spies  Prive voetbal training van Stan Spies 
 

€20,-  

V5B Stan Spies Prive voetbal training van Stan Spies 
 

€20,-  

V6 Jacqueline Webcam Logitech c250 
 

open  

V7 SushiBijT Voorhout Tegoedbon ter waarde van €25,-  
 

€20,-  

V8 Archivice Architecten bureau Architect maakt voor u een eerste schets voor een 
nieuw ontwerp voor een nieuwbouw of verbouw 
project. 
 

€100,-  

V9 Restaurant Boerhave 
Voorhout 

Heerlijk pakket van 1 fles huiswijn wit, 1 fles huiswijn 
rood en een mooi bierpakket van 7 verschillende 
biertjes. Ter waarde van €40.- 
 

€30,-  

V10  Woonbasis Lisse Fotolijstje 
 

open  

V11 Woonbasis Lisse Prachtige plaid, mooi voor de sier of om lekker 
onder te kruipen. 
 

open  

V12 Woonbasis Lisse Mooi kussen, past bij iedere interieur en elke bank. Open 
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V13 Esther Kortekaas en de 
Tulperij 

Een unieke samenwerking tussen Esther Kortekaas en de 
Tulperij: een schilderworkshop voor 4 personen.  
 

€110,-  

V14 Cheers! Voorhout Avond zaalhuur voor een leuk feest, bijeenkomst of een 
gezellige borrel. 
 

€60,-  

V15 Singing Stars 1 Heel jaar lidmaatschap van de Singing Stars voor de 
leeftijd van 4 t/m 18 jaar voor het jaar 2021/2022. 
 

€125,-  

V16 Total Move Sassenheim 5 Rittenkaart sport/dans/yoga €30,- 
 

 

V17a Chef Geert Kookt Heerlijk afhaal-diner voor 2: 
1 liter soep, 2 x hoofdgerecht en 2x dessert t.w.v. €48,50  
 

€40,-  

V17b Chef Geert Kookt Heerlijk afhaal-diner voor 2: 
1 liter soep, 2 x hoofdgerecht en 2x dessert t.w.v. €48,50  
 

€40,-  

V17c Chef Geert Kookt Heerlijk afhaal-diner voor 2: 
1 liter soep, 2 x hoofdgerecht en 2x dessert t.w.v. €48,50  
 

€40,-  

V18 Jiekes taarten Pizza Cake. Deze prachtige taart maakt van een feestje 
een feest! 

€25,-  

V19 Zin en Ziel 
 
Arine van Rijn 

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,-  

V20 Brunotti Surfschool 
Katwijk 

Kinderen houden van zand en zee. Surfschool Katwijk 
organiseert een super kinderfeestje (surfles)  t.w.v. €128,- 
 

€110.-   

V21 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,-  

V22 De Groentemeisjes uit 
Rijnsburg 

Een krat vol gezonde groenten en fruit, t.w.v. 25,00. €20,-  

V23 Arachne Molema Boek : Eten als Liefdestaal, 19 vrouwen van ver delen 100 
keukengeheimen met een verhaal. T.w.v. €20,- 
 

€17,50  

V24 Garage Schoonoord 
Voorhout 

APK keuring aangeboden door Garage Schoonoord. 
 
 

€35,-   

V25a Chiffon Bakery  
 
Kimberley van Elk 

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

€8,-   

V25b Chiffon Bakery 
 
Kimberley van Elk 

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

€8,-   
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V26 Chiffon Bakery 
 
Kimberley van Elk 

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

€15,-  

V27 Piet Overduin  Boottochtje met een sloep vanaf Voorhout naar Leiden 
of de Kaag. Gezellig verzorgd met een hapje en een 
drankje.  
 

€55,-   

V28a Chiffon Bakery 
 
LisKitchen 

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   

V28b Chiffon Bakery 
 
LisKitchen 

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   

V28c Chiffon Bakery 
 
LisKitchen 

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   

V28d Chiffon Bakery 
 
LisKitchen 

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   

V28e Chiffon Bakery 
 
LisKitchen 

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   

V29a Chiffon Bakery 
 
LisKitchen 

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,- 
 

 

V29b Chiffon Bakery 
 
LisKitchen 

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,- 
 

 

V30a Tim de Ridder Een 5 ritten bootcamp training t.w.v. €37,50  €30,- 
 

 

V30b Tim de Ridder Een 5 ritten bootcamp training t.w.v. €37,50  €30,- 
 

 

V30c Tim de Ridder Een 5 ritten bootcamp training t.w.v. €37,50  €30,- 
 

 

V30d Tim de Ridder Een 5 ritten bootcamp training t.w.v. €37,50  €30,- 
 

 

V30e Tim de Ridder Een 5 ritten bootcamp training t.w.v. €37,50  €30,- 
 

 

V30f Tim de Ridder Een 5 ritten bootcamp training t.w.v. €37,50  €30,-  
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V31a De biologische zelfpluk-
tuin Elsgeesterhof  

Zelfpluk boeket ter waarde van 15 euro. 
 
 

€12,- 
 

 

V31b De biologische zelfpluk-
tuin Elsgeesterhof  

Zelfpluk boeket ter waarde van 15 euro. 
 
 

€12,- 
 

 

V32 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, buiten-zwembad, 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,-   

V33 STHOUT & LIEF Stoer zwart bankje. Maten:  84 cm lang, 45 cm hoog en 
20 cm breed. T.w.v. €45,- 
 

€35,-  

V34 Made by You Voorhout Lekker creatief en iedereen kan het:  Painting by 
numbers. Afbeelding  ‘Meisje op een schommel’. 
 

€15,-  

V35 STHOUT & LIEF Grote tapas plank t.w.v. €10,-. Open 
 

 

V36a Nico Vink Rondrit met chauffeur in een prachtige, unieke cabrio. 
Voor een hele speciale ochtend of middag!  
 

€100,-   

V36b Nico Vink Rondrit met chauffeur in een prachtige, unieke cabrio. 
Voor een hele speciale ochtend of middag!  
 

€100,-   

V37 STHOUT & LIEF Kleine tapas plank t.w.v. €5.- 
 

Open  

V38 Jiekes taarten Glitter en glamour taart. Met deze prachtige taart 
sprankelt je feest vast en zeker! 
 

€25  

V39 Van Kesteren 1 uur kleuradvies voor uw woning door van Kesteren 
Schilders. Graag op afspraak bij Dorien van Hoet-van 
Dorssen via onderstaand telefoonnummer. Werkdagen: 
Maandag, Dinsdag tot 12.00uur, Donderdag en 
Zaterdag.   
Van Kesteren Schilders 
Glas- en schilderwerken 
Herenstraat 36 
2215 KH VOORHOUT 
t. 0252-211779 
e. dorien@vankesterenschilders.nl 
i. www.vankesterenschilders.nl 
 

Open  

mailto:dorien@vankesterenschilders.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vankesterenschilders.nl%2F&data=02%7C01%7Cdorien%40vankesterenschilders.nl%7C5e70f3fafd104847ede908d57fa4267c%7C388658eab3544d3ca4e68e8fcd1dfc46%7C0%7C0%7C636555265370857102&sdata=4ixeHO420AQB6r7PfuGnx16UbTEYYpKpWKhAFccueEk%3D&reserved=0
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V40 B.A.R.T  Combat 
Games 

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. 
 
Bestaande uit: 4 rode lasertaggers met een bril. 4 groene 
lasertaggers met een bril. 2 snelladers goed voor 12 
batterijen per keer. (6 batterijen per tagger nodig). Boekje 
met spelvarianten (Engels).. Je kunt veel verschillende spel 
varianten instellen, zoals het aantal schilden, levens en 
super hits. Prijs voor deze set als speciale aanbieding: 15 
euro per tagger, de waarde van dit kavel is 120 euro. De 
periode wanneer men de items wil huren kan verder 
afgesproken worden met mij, Bart Abels. Binnenkort nieuwe 
systemen in de verhuur, kijk voor meer informatie op: 
B.A.R.T. Combat Games Nederland | Facebook 
I.v.m Covid19 is alleen verhuur mogelijk. Voor meer vragen 
neem contact op via email: info@bartcombatgames.nl of 
verhuur@bartcombatgames.nl. Of via whatsapp +31 
681370444. 
 

€100,-  

V41 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,-  

V42 Green Girls 1x doe-het-zelf pakket vaasje op houtschijf t.w.v. €6,50 
 

€5,-  

V43a Rob van den Berg 
Ambachtelijk Slagerij 

Waardebon voor een overheerlijke grillworst. Open  

V43b Rob van den Berg 
Ambachtelijk Slagerij 

Waardebon voor een overheerlijke grillworst. Open  

V43c Rob van den Berg 
Ambachtelijk Slagerij 

Waardebon voor een overheerlijke grillworst. Open  

V43d Rob van den Berg 
Ambachtelijk Slagerij 

Waardebon voor een overheerlijke grillworst. Open  

V43e Rob van den Berg 
Ambachtelijk Slagerij 

Waardebon voor een overheerlijke grillworst. Open  

V44 Groentebroers Van 
Kesteren 

Waardebon voor een gevarieerde fruitschaal t.w.v. 15 euro. €12,-  

V45 Vishandel De Klok Waardebon voor emmer heerlijke nieuwe haring. 
Schoongemaakt en wel. Ook in gedeeltes af te nemen in 
overleg met Wim Klok en zijn medewerkers. 
 

€45,-  

V46a Neuteboom Voorhout Een mooie fles wijn met wat lekkers. 
 

Open  

V46b Neuteboom Voorhout Een mooie fles wijn met wat lekkers. 
 

Open  

V47 Have Fun Events Waardebon voor een tocht met de Fun scootercruiser voor 
2 personen. 3 uur t.w.v. €79,-. Met route beschrijving 
 

€65,-  

V48 Ro’s barbershop Waardebon voor een knipbeurt ter waarde van €28,50 
 

€22,-  

V49 Het Fietsenwarenhuis Mooie dubbele fietstas, kleur grijs. T.w.v. € 64,95 
 

€50,-  

mailto:verhuur@bartcombatgames.nl
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V50a New York Pizza 2 Waardebonnen. Elke waardebon is goed voor 2 
pizza’s, dus 4 pizza’s in totaal! Alleen te besteden bij de 
vestiging in Voorhout. 
 

€20,-  

V50a New York Pizza 2 Waardebonnen. Elke waardebon is goed voor 2 
pizza’s, dus 4 pizza’s in totaal!  
Alleen te besteden bij de vestiging in Voorhout. 
 

€20,-  

V51 New York Pizza 1 Waardebon voor 2 pizza’s.   
Alleen te besteden bij de vestiging in Voorhout.  
 

€10,-  

V52 Meike en Mirjam Een avondje oppassen. 
 

€16,-  

V53 Pimp by Pear Een prachtige, originele wieg. 
 

€65,-  

V54 Juwelier van Dijk Mooie dames portemonee 
 

€15,-  

V55 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  

V56 Shoeby  Uitnodiging voor de Shoeby Voorschoten VIP avond, 
Met tas, oorbellen en een tegoedbon van €25,-. 
 

€35,-  

V57 Bij Joyce Prachtige,  mond geblazen vaas van het merk Fidrio, 
motief Leppard, met daar in een magnolia tak. T.w.v.  
€114,95 
 

€95,-  

V58 Bij Joyce Mooie mand, rijk gevuld met bollen t.w.v. €50,- 
 

€40,-  

V59 Dames Van Dijk Een cadeaubon t.w.v. €50,-, voor een leuke nieuwe 
outfit en prachtige accessoires.  

€40,-  

V60 Sarie van Geilswijk BABY Born Soft Touch meisje. 43 cm. T.w.v. 49,95. 
 

€30,-  

V61a Geurts Makelaars Een bon t.w.v. €60,- om heerlijk te eten bij Cheers! 
 

€50,-  

V61b Geurts Makelaars Een bon t.w.v. €60,- om heerlijk te eten bij Cheers! 
 

€50,-  

V62 De Dansschool- 
Oegstgeest 

Nu kan het: in je eentje op dansles!  
Eén complete cursus Lady Style Latin solo t.w.v. € 149,-
.  
 

€125-  

V63 Dierenshop van den Berg Een mooie krabpaal t.w.v. €60,- 
 

€50,-  

V64 Dierenshop van den Berg Tegoedbon t.w.v. €20,- vrij te besteden in de 
dierenshop in Voorhout. 
 

€16,-  

V65 StyLin Rijnsburg Een leuke cadeauset met verschillende kaarsen en 
mooie mokken voor een lekker kopje thee of koffie. 
 

€12,50  



Biedlijst Veiling Alas – zaterdag 17 april 2021 

 

 
  

Nr. Aangeboden door Kavel Bieden 
vanaf 

Ik bied 

V66 Hondentraining ‘Without 
Cookies’ 
 
Kees van der Plas 

2 maanden gehoorzaamheidstraining  (normaal 100 
euro) 

€80,-  

V67 Kees van der Plas Bijzondere aanbieding: een teambuilding sessie 
schapendrijven. Max 8 personen (Ongeveer 2-4 uur). 
Locatie Katwijk. 
 

Open  

V68 Best Defence 
Katwijk 
 
Kees van der Plas 

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

€50,-  

V69 Kees van der Plas 
Coaching & Training 

4 coachingsgesprekken van 1 uur t.w.v. 60 euro per uur. €150,-  

V70 Marlies Noort 400 gram heerlijke zelfgemaakte Granola. Te bestellen 
in de maanden april, mei en juni, 
 

€5,-  

V71 Marlies Noort 
 

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

€5,-  

V72 Truus van Duivenvoorde 
 

Zwarte, met veelkleurige bloemen geborduurde, 
clutch. 
 

Open  
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LOTERIJ 
 Aangeboden door:  
1 Nico Porschen Verse bos bloemen van de veiling 

 
2 Tijsterman Bakkers Cadeaubon van 10,- euro. 

 
3 Els Overduin Bananencake met dadels, vijgen en walnoten. Zonder 

toegevoegde suikers en boter. 
 

4 Mirthe de Winde Overheerlijke Carrotcake t.w.v. 10,- euro. 
 

LOTERIJ 
 Aangeboden door:  
1 Nico Porschen Verse bos bloemen van de veiling 

 
2 Tijsterman Bakkers Cadeaubon van 10,- euro. 

 
3 Els Overduin Bananencake met dadels, vijgen en walnoten. Zonder 

toegevoegde suikers en boter. 
 

4 Mirthe de Winde Overheerlijke Carrotcake t.w.v. 10,- euro. 
 

PRODUCTEN IN DE VERKOOP 
Nr. Aangeboden door   Ik 

bestel 
los Martin Pronk Losse verkoop. Verse makreel. Afhalen op 24 april na 18.00 

uur en 25 april . Kunnen nog ingevroren worden. 
Volledige opbrengst voor Gezinshuis Alas. 
 

€5,-  




