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1

Koper/ prijs
Nr. Aangeboden door
Beschrijving
Koopjes kinderveiling
1 fam. Deubel
Magic cube
Chill pakket
2 N.N
3 Alie Laan
Kinderspeelgoed en knuffels
4 Karin Venekamp ontwerp &
Kinderknutsel
DTP
pakket
5 E. Tesselaar- Bank
Balspel
6 fam. Kalliski
Tas met Looney tunes
7 Marion Breg
Ga samen met je (groot)ouders op pad in het in het Streekbos
en volg het kabouterpad
8 fam. Bakker - Smits
Kinderpakket
9 Emmy Meester
Knutselset
10 Fam. Bes en fam. Kreuk Kom gezellig een middag sporten in de Krimper! Wij
verzorgen een sportles voor jou en je vriend of vriendin
(kinderen t/m 12 jaar.) Deze leuke middag zal zijn op 28 mei.
We starten om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 1/7
11 Toos Kuin
Lego
12 Toos Kuin
Houten lichtbox
13 N.N/ Toos Kuin
Mega kleurboek/ potloden
14 Juf Belinda
Kom pannenkoeken bakken en opeten bij juf Belinda op 18
juni van 12.00 - 14.00 uur
15 J. Verhoef
Kinderpakket
16 S. Bank
Spel voor kinderen
17 Gastouderopvang Andijk - Ga mee een middag spelen in speeltuin Neshof!
West
18 Toos Kuin/ N.N
Prinsessenpakketje
19 N.N
Bioscooppakket
20 J. Verhoef
Kinderpakket
21 Lieneke Dekker
Huisje van Hans en Grietje
22 Marion Breg
Ga samen met je (groot)ouders op pad in het in het Streekbos
en volg het kabouterpad
23 Juf Belinda
Kom pannenkoeken bakken en opeten bij juf Belinda op 18
juni van 12.00 - 14.00 uur
24 Juf Jacquelien
Ga met me mee naar de musical van Belle en het beest in
theater Cool in Heerhugowaard op za. 28 mei om 13.30 uur.
Je wordt opgehaald en thuisgebracht.
25 Elly Slagter
Workshop met hond Joris. Je gaat Joris leren om je een boks
te geven. Je mag lekker spelen en knuffelen met Joris. Je krijgt
drinken met iets lekkers. (6 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur)
Chill pakket
26 N.N
27 Fam. Bes en fam. Kreuk Kom gezellig een middag sporten in de Krimper! Wij
verzorgen een sportles voor jou en je vriend of vriendin
(kinderen t/m 12 jaar.) Deze leuke middag zal zijn op 28 mei.
We starten om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 2/7
28 Toos Kuin
Tas met portemonnee en telefoonhoesje
Glow in the dark racebaan
29 N.N
30 Cor Sijm
Bingo spel en frozen paintbol
31 N.N
Kralenset, maak de mooiste sieraden!
32 N.N
Make-up pakket
Bioscooppakket
33 N.N
Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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34 N.N
35 N.N

2 toegangskaartjes voor zwembad de Weid
Pottenbakkerset

36
37
38
39
40

Alie Laan
M. Huisman
VVN
Uw slager Ron v.d Broek
Meester Dick

41
42
43
44

Briljant optiek
Rob Buis
A. Kuin
Cor Tesselaar

Gevulde Jodekoek
Theepakket
Regenmeter en lantaarn
Paardenworst op afroep
Ga mee op excursie naar de Oostvaardersplassen. We sluiten
af met een bezoekje bij de Mac Donalds!
Lorus kinderhorloge
Krat Hertog Jan
Ritualspakket
Cadeaubon van Kleine Vonkjes kinder- en dameskleding

45 Gymvereniging VVW

Toegang voor 1 auto tot een eenmalige drive-in bioscoop op
27 augustus. Er zal een leuke familiefilm getoond worden. Dit
alles is geheel verzorgd.

46 Gastouderopvang AndijkWest
47 De Hoek drogisterij
48 Lily Company BV
49 Bakker Koning
50 Kapsalon Funky hair
51 Emmy Oudeman
52 Robé opleidingen/ N.N
53 Kwekerij 't Kraaiennest
54 Valk service
55 Punnico

Ga mee een middag spelen in speeltuin Neshof!

56 Jeugdschaatsen AOWZ

57 Dijkhuis
58 Keurslager Ruiter
59 R. van der Thiel
60 Fa. Sijm
61 C. de Vries
62 Zwembad de Weid
63 Dekker tweewielers
64 Oudervereniging
Bangertschool
65 Rick de Jong
66 Robert Sijm
67 Meester Dick

Cadeaubon met een gevulde toilettas en een fles shampoo
Pakket leliebloembollen all summermix
Cadeaubon voor een Westfriese Jodenkoek, 25 pers.
Bon voor een knipbeurt
2 bioscoopkaartjes
Rookmelder/windlichtjes
Doos tomaten
Bon voor onderhoud aan CV ketel
Gepersonaliseerde en handgemaakte punniknaam op afroep.
Naam en kleur naar keuze. Leuk voor op de baby- of
kinderkamer!
Schaatsles voor een kind van 7 t/m 12 jaar op ijsbaan de
Westfries in Hoorn. Uiteraard met koek en zopie! (in
november)
Pizza naar keuze
Kilo filetrollade
Opgemaakte plantenbak gemaakt van een gaasbak
Doos witlof
Pauw van metaal
VIP behandeling bij het discozwemmen op vrijdag 15 juli 2022
voor 2 kinderen
Fietstas
High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
om 13.00 uur
Bruder speelgoedtractor
Rollade en een paardenworst
Ga mee op excursie naar de Oostvaardersplassen. We sluiten
af met een bezoekje bij de Mac Donalds!

68 KBO Seniorenbond Andijk Mand met delicatessen
69 Gastouderopvang Andijk Ga mee een middag spelen in speeltuin Neshof!
West
Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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70 Piet en Tiny Reus
71 Stichting Huttendorp
Andijk

3

Een portret van uw geliefde(n) in kleur of zwart-wit gemaakt
door Mies
Vrijkaart voor 1 deelnemer (groep 3 t/m 8) aan Huttendorp
Andijk. Heeft u al ingeschreven en betaald, dan betalen wij u
het inschrijfbedrag weer terug.

72 Liesbeth en Peter Kuin
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94

Rondleiding en picknick in Voedselbos de Haling op vr. 17 juni
om 18.00 uur
juf Marianne
Lunchen bij juf Marianne en daarna mag je mee naar de
speeltuin!
Piet en Ada Klaver
Kussen met slaap lekker thee
't Hogelandje
Mooie voorjaarsschaal
Briljant optiek
Doublé enkelbandje
KNRM
Rondvaart voor 2 personen
Drogisterij Vroegop
Verzorgingspakket
Iplant
Kamerplanten assortiment
Bakker Swart
Gevulde Jodekoek
Rinke Schuitemaker
Paardenfeestje voor 6 kinderen
H. Lakeman
4 flessen witte wijn
Oranje comité
Hollands pakket
juf Marianne
Lunchen bij juf Marianne en daarna mag je mee naar de
speeltuin! (2/3)
J.C.J. Ruiter - Wever
Bollenpakket, levering in de herfst
Sport en Wellnescentrum Dars all-inn abonnement voor 1 maand
de Dars
N.N
Bierpakket
E.E. v/d Gulik-de Vries
Kaas
N.N
Amaryllisbol met kans op € 5,-…..€10,-…..€20,N.N
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 1/10

Rick en Inge Dekker
J. Commandeur
H. Koster
Oudervereniging
Bangertschool
95 Corry Kuin
96 fam. W. Deubel
97 Sporting Andijk

Dartbord met een fles champagne
Levensmiddelenpakket van 't Keetje
Plant
High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
om 13.00 uur.
Corry's appeltaart (op afroep)
Rollade
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voorbespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 1/10

98 P. de Vries
Frituurpan
99 Berkhout Dakbedekking Pondje paling
Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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100
101
102
103

104
105
106
107

108
109
110
111
112
113

4

fam. P. Fischer
fam. Kos
K. Bakker
Team Bangertschool

2 Kg peren afhalen in de 1e week van oktober
Rijstkoker
Cadeaubon van Slager Ron van der Broek
Volleybalwedstrijd in de Krimper tegen het team van de
Bangertschool met na afloop een borrel op de winst van….
vrijdagavond 17 juni 2022 van 19.00 - 22.00 uur. 1/6
T. Martens
Wellnesspakket
Keeman dienstverlening Kamerplant en een fles Wodka
Buijsman kruiden
Kruidenboeket met 3 soorten kruiden
Jeugdschaatsen AOWZ
Schaatsles voor een kind van 7 t/m 12 jaar op ijsbaan de
Westfries in Hoorn. Uiteraard met koek en zopie! (in
november)
juf Ilona
Taart met varkentjes in de modder
M.R Haakman
Keezenspel
Nico Sijm
Een ritje naar de stort
Kapsalon 't Buurtje
Bon voor een knipbeurt
Robé opleidingen/ N.N
Rookmelder/windlichtjes
Kuin Makelaardij
Maak een dagdeel gebruik van ons springkussen! Een prachtig
klapstuk voor een kinderfeestje of opening.

114 Zwembad de Weid

VIP behandeling bij het discozwemmen op vrijdag 15 juli 2022
voor 2 kinderen
115 Jan en Nel Commandeur Puzzel genaamd "Tuinfeest" en een kalender van Marius van
Dokkum
116 N.N
Fles rode wijn
117 de Ruiter-Dijkstra
Postzegelalbum landen & thema's
118 Meester Dick
119 Stichting Oud Andijk
120
121
122
123
124

Briljant optiek
fam. Jansma
Kees en Ageeth Kuin
fam. v. Schoor
Sartobestuur

125 Sartobestuur
126 Sartobestuur
127 Sartobestuur
128 Piet Kuin
129 Garage All round
130
131
132
133

fam. Vlaar
Eetcafé Sels
C.J. Stavenuiter
juf Marianne

Ga mee op excursie naar de Oostvaardersplassen. We sluiten
af met een bezoekje bij de Mac Donalds!
Pakket met 3 boeken over de historie van Andijk incl. een
staatslot met jackpot!
Parelarmband van Zinzi
Verrassingspakket!
Kamerplant
Krat bier
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 1/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 2/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 3/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 4/28
5 Kg vroege piepers, levering ongeveer eind juni
Volledige vakantie controlebeurt voor uw auto + 1 jaar
pechhulp van Mijn Mobiliteit (vergelijkbaar met ANWB)
Bon van Strandpaviljoen De Zoete Zee
Cadeaubon
Slagroomtaart
Lunchen bij juf Marianne en daarna mag je mee naar de
speeltuin!

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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134 Gymvereniging VVW

Toegang voor 1 auto tot een eenmalige drive-in bioscoop op
27 augustus. Er zal een leuke familiefilm getoond worden. Dit
alles is geheel verzorgd.

135 Huttendorp Andijk

Vrijkaart voor 1 deelnemer (groep 3 t/m 8) aan Huttendorp
Andijk. Heeft u al ingeschreven en betaald, dan betalen wij u
het inschrijfbedrag weer terug.

136 Joop Visser
137 N.N
138 fam. Ottens

Krat bier
Eau de parfum set
Cadeaubon voor een knipbeurt bij kapper Robert in
Wervershoof
139 Edward en Cora Bot/N.N Prachtige bos lelies af te halen half juni 2022/ Vaasje
140
141
142
143

Sandra Tensen
G.J Roozendaal
A. Slagter
Parochie Andijk

144
145
146
147
148

't Skaffie
Rick de Jong
fam. S. Steltenpool
Vidra
Popkoor Singt

149 A. Kuin

Schilderij Wie is wie
Staatslot
Fles Bacardi
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof. 7
Andijkers+pastor A. Dekker tegen 7 Wervershovers+ Pastor
op zondag 18 september 2022. Aanvang 19.00 uur. 1/7
Tegoedbon voor 2 daghappen
Monchoutaart op afroep
Fruitmand
Drankpakket
Cadeaubon voor een Rise and Shine ontbijt van Togethers,
een ontbijtbeleving met alleen maar verse lokale producten
Vlinderatlas West- Friesland

150 van de Berg
151 Atelier de Dijkhoeve

Tuinplant
Workshop Keramiek op 24 september van 12.30 - 17.00 uur.
We maken een prachtig windlicht of vaas o.l.v Agnita de Wit.
Dit alles doen we onder het genot van een hapje en een
drankje. Uw kunstwerk zal gebakken worden in de oven, u
bepaalt wat de kleur van het glazuur wordt. Na het afbakken
kunt u het kunstwerk ophalen. 1/3

152 Fa. Sijm
153 Robé opleidingen/ H.
Smit
154 Horeca het Grootslag
155 A. Kuin/ fam. Molenaar 156 Meester
N.N

Doos witlof
Rookmelder/windlichtjes

157 Piet Kuin
158 Linette Visser
159 Fam. Bes en fam. Kreuk

Fles Oranje bitter en een fles Citroen brandewijn
Plant
Kom gezellig een middag sporten in de Krimper! Wij
verzorgen een sportles voor jou en je vriend of vriendin
(kinderen t/m 12 jaar.) Deze leuke middag zal zijn op 28 mei.
We starten om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 3/7
Tafelkleed (vinyl, 2.65 x 1.50)
3 flessen wijn
Kom pannenkoeken bakken en opeten bij juf Belinda op 18
juni van 12.00 - 14.00 uur

160 A. Kuin
161 J. Schuitemaker
162 juf Belinda

Bowlingarrangement + gourmet op zaterdag 5 november. 1/6
Rolkoffertje/ fles nivea douchefris
Kaartspel

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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163 Huttendorp Andijk

164 Jacques Dudink
165 R. Rinkel
166 Oudervereniging
Bangertschool
167 Keurslager Ruiter
168 Elly Slagter

169 Team Bangertschool

170
171
172
173
174
175
176

fam. Stork
A. Kuin
fam. Brasser
N.N
Alkema kwekerijen B.V.
Jan Neefjes
juf Belinda

177 Rene Roozendaal/ N.N
178 Kees en Carine Sijm Steltenpool
179 Buijsman kruiden
180 Horeca het Grootslag
181 Mark Spigt
182 Jos de Lange
183 Fleur Commandeur/ Silva
184 S. Roozendaal
185 G. Stavenuiter en L. v.d
Sluis
186 Ina Sijm - Kuip
187 Wim en Joke Druijven Tensen
188 fam. Dekker
189 Harry en Lia Steltenpool
190 Team Bangertschool

191
192
193
194

De Hoek drogisterij
J.C.J. Ruiter - Wever
N.N
Cantabilé Andijk

6

Feestje? Verhoog de sfeer met een tent van Huttendorp
Andijk (8x4m) en 4 stevige biertafels met banken. De tent
wordt gebracht, opgezet en na het feestje gedemonteerd en
weer meegenomen. Datum in overleg.
Krat bier en een gezellige avond pakket
Tuinplant
High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
om 13.00 uur.
Kilo filetrollade
Een gastdag beleven zoals het er 70 jaar geleden ook aan
toeging. Met een stopwerkje en breiwerkje napraten over de
veiling, over de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Met
een drankje en een hapje uit die tijd en een viergangen diner
met o.a. roomse kervelsoep en gerechten met lokale
producten. Dinsdag 17 mei van 10.00 - 16.00 uur.
Volleybalwedstrijd in de Krimper tegen het team van de
Bangertschool met na afloop een borrel op de winst van….
vrijdagavond 17 juni 2022 van 19.00 - 22.00 uur. 2/6
Fles wijn
Mand met schoonheidsproducten
Home decoratie
Amaryllisbol met kans op € 5,-…..€10,-…..€20,Kist bloeiende vaste planten
Levensmiddelenpakket
Kom pannenkoeken bakken en opeten bij juf Belinda op 18
juni van 12.00 - 14.00 uur
Bierpakket/ hamer opener
Puzzel Jan van Haasteren
Kruidenboeket met 3 soorten kruiden
Bowlingarrangement + gourmet op zaterdag 5 november. 2/6
Fles Licor 43
Gevulde plantenbak voor buiten
Dubbelwandige glazen/ pak cappuccino
Beeld van St. Theresia
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 1/8
Bierpakket
Plant
Goudkleurig opbergmeubel van metaal
Perkplanten
Volleybalwedstrijd in de Krimper tegen het team van de
Bangertschool met na afloop een borrel op de winst van….
vrijdagavond 17 juni 2022 van 19.00 - 22.00 uur. 3/6
Verzorgingspakket
Bollenpakket, levering in de herfst
2 flessen wijn
Lidmaatschap voor 1 maand met koffie/thee in de pauze en
na de repetitie 2 drankjes

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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195 Sartobestuur
196 Sartobestuur
197 Sartobestuur
198 Sartobestuur
199
200
201
202
203
204

fam. Stijsiger
Jan en Ank
't Keetje
fam. Hovenga
Bakker Swart
N.N

205
206
207
208
209
210

Berkhout Dakbedekking
F.M Vis
Briljant optiek
mevr. van Prooijen
N.N
Frederik Gerrits &
Margreet Glas

211
212
213
214
215

Hans Bakker
Johan Bakker
A. Meijer
Juf Belinda
G. Stavenuiter en L. v.d
Sluis
Piet Kuin
fam. Schipper
KNRM
Lieneke Dekker
Lieneke Dekker
Ron van der Broek
Sporting Andijk

216
217
218
219
220
221
222

223 P. Laan
224 fam. P. Fischer
225 G. Tensen

7

Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 5/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 6/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 7/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 8/28
Feestartikelen pakket
Krat Amstel bier
Cadeaumand van streekproducten
Iets moois voor in de tuin
Gevulde Jodekoek
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 2/10
Pondje paling
messenset kaas, badzout
Zilveren oorknopjes met zirkona
Fles witte Martini, fles rode wijn
Amaryllisbol met kans op € 5,-…..€10,-…..€20,Polderlunch voor 2 pers. Kom lekker lunchen in de polder met
een prachtig uitzicht in de omgeving van de Gerrit de
Vriesweg op vr. 3 juni van 12.00 - 14.00 uur.
Buitenlamp
2 flessen wijn
Douchepakket
Prentenboek en juf zal dit boek bij je thuis komen voorlezen!
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 2/8
5 Kg vroege piepers, levering ongeveer eind juni
Levensmiddelenpakket
Rondvaart voor 2 personen
Huisje van Hans en Grietje
Huisje van Hans en Grietje op afroep
Varkensrollade op afroep
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 2/10
Vruchtentaart
2 Kg peren afhalen in de 1e week van oktober
Drankpakket

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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226 Zwembad de Weid
227 Praktijk Andijk
228 Marco van der Lee
Natuuronderzoek

8

Deelname voor 1 boot bij "Snel naar de bel" op zondag 18
september 2022
High tea voor 4 pers. bij theetuin de Libel. (Vooraf zelf
reserveren.)
2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 1/8

229
230
231
232
233

Fam. v.d Thiel
H. Basjes
Kies voor gezelligheid
Martien Kuin
Oudervereniging
Bangertschool
234 Sporting Andijk

Krat bier
Tuinplantjes
Workshop Dot painting op 18 okt. om 19.30 uur in Sarto
Bloembak met waterreservoir
High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
om 13.00 uur.
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 3/10

235 Juf Jacquelien

Ga met me mee naar de musical van Belle en het beest in
theater Cool in Heerhugowaard op za. 28 mei om 13.30 uur.
Je wordt opgehaald en thuisgebracht.

236 Fam. Smit
237 Barry en Pearl
238 N.N

Moccataart
Verrassingspakket van 't Keetje
Vaar mee op 16 juni met de havenboot "Heen en weer" van
WSV de Kreupel. U gaat naar het vogeleiland de Kreupel in
gezelschap van Fred Weel, vogelkenner namens het KNNV
afd. Hoorn/ Westfriesland die u bij deze rondvaart wijst op de
opvallende vogels. Het eiland ligt 4 mijl uit de kust van Andijk
1/5

239 Iplant
240 Fam. Bes en fam. Kreuk

Kamerplanten assortiment
Kom gezellig een middag sporten in de Krimper! Wij
verzorgen een sportles voor jou en je vriend of vriendin
(kinderen t/m 12 jaar.) Deze leuke middag zal zijn op 28 mei.
We starten om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 4/7
2 flessen rosé en 2 flessen Tarani Sauvignon
Workshop Keramiek op 24 september van 12.30 - 17.00 uur.
We maken een prachtig windlicht of vaas o.l.v Agnita de Wit.
Dit alles doen we onder het genot van een hapje en een
drankje. Uw kunstwerk zal gebakken worden in de oven, u
bepaalt wat de kleur van het glazuur wordt. Na het afbakken
kunt u het kunstwerk ophalen. 2/3

241 fam. R. Visser
242 Atelier de Dijkhoeve

243 Dijkhuis
244 Rabobank
245 Emmy Meester

Ben & Jerry ijs naar keuze
2 kaartjes voor een concert van Nick&Simon&Garfunkel in
Schouwburg 't Park op 8 juni 2022
Plant

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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246 Team Bangertschool

Volleybalwedstrijd in de Krimper tegen het team van de
Bangertschool met na afloop een borrel op de winst van….
vrijdagavond 17 juni 2022 van 19.00 - 22.00 uur. 4/6

247 Loraine haarmode
248 fam. Schuitemaker Tensen
249 Elly Slagter

Cadeubon voor een knipbeurt
Krat bier

250
251
252
253
254

fam. P. Fischer
fam. B. Kuin
't Kraaiennest
Kleine vonkjes
Sartobestuur

255 Sartobestuur
256 Sartobestuur
257 Sartobestuur
258 Hans Zwart
259 Marion Breg
260
261
262
263
264

Een gastdag beleven zoals het er 70 jaar geleden ook aan
toeging. Met een stopwerkje en breiwerkje napraten over de
veiling, over de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Met
een drankje en een hapje uit die tijd en een viergangen diner
met o.a. roomse kervelsoep en gerechten met lokale
producten. Dinsdag 17 mei van 10.00 - 16.00 uur.
2 Kg peren afhalen in de 1e week van oktober
Jodekoek van Micha & Diana's patisserie
Doos tomaten
Zwarte damestas
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 9/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 10/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 11/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 12/28
Kaas
Klimmen in klimpark Streekbos (entree voor 1 pers.)

Alba Flowers
Rien Haaijer
fam. Vlugt
N.N
Smoking Jonny, Kuin
Makelaardij, Mantel
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg
bloembollen, van de
Gruiter
Zeildoekproducten

2x een bos pioenrozen en deze worden 2x bij je thuisbezorgd!
Schoonheidspakket & bon voor een behandeling
Kamerplant
Amaryllisbol met kans op € 5,-…..€10,-…..€20,Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 1/10
265 H. Sneeboer
2 flessen rode wijn
266 Berkhout Dakbedekking Pondje paling
267 Sporting Andijk
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 4/10
268 G. Ooteman
269 Ron van der Broek
270 Horeca het Grootslag

Monchoutaart op afroep
Varkensrollade op afroep
Bowlingarrangement + gourmet op zaterdag 5 november. 3/6

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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271 Juf Jacquelien

Ga met me mee naar de musical van Belle en het beest in
theater Cool in Heerhugowaard op za. 28 mei om 13.30 uur.
Je wordt opgehaald en thuisgebracht.

272
273
274
275
276

fam. J. Glim
P. Dekker
Hans Rinkel
fam. S Groen
Andijks gemengd koor

277
278
279
280

P. Bakker
Rheino's
't Hogelandje
P. Neuvel

Plant voor in de tuin
Drankpakket
Cadeaubon van de Bakker
Staatslot
Goed gevulde "Cultura brunchmand" voor 2 pers. met lekkere
lokale producten
Stuk kaas
Broek naar keuze
Mooie voorjaarsschaal
Industriële vloerlamp met 3 lampen, 250 x 250 x 1540 mm
hoog, met dimmer
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 3/10

281 N.N

282 Drogisterij Vroegop
283 T. Dol
284 Marco van der Lee
Natuuronderzoek

Verzorgingspakket
Plant
2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 2/8

285 J.C.J. Ruiter - Wever
286 Haakman Flowerbulbs,
Automated4u, Dudink
Montagewerken

Bollenpakket, levering in de herfst
Groots indoor winterspektakel op za. 24 sept. 2022! Alles zal
uit de kast gehaald worden voor een onvergetelijke dag.
Vanaf 15.00 uur zijn jullie van harte welkom in de 1e echte
ijsbar van Wervershoof. Na een heerlijke versnapering gaan
verschillende teams strijden om de Westfriese Curling bokaal.
Na de prijsuitreiking gaan we onze buiken vullen met winterse
kost. De rest van de avond zit vol met verrassingen en eindigt
in een omgetoverde aprés-ski bar. Quizevents geeft deze
avond een speciale invulling met een fantastische quiz en er
zullen diverse artiesten optreden waaronder Marcus und
Jurgen. Het evenement zal tot in de kleine uurtjes doorgaan.
Voor 2 personen! 1/4
Glazen waterkaraf met koeler
Fles rode wijn
Brandweerfeestje voor 6 kinderen op een maandag

287 Sjaak Schuitemaker
288 P.H Vriend
289 Brandweer Andijk
290 Excelsior
muziekvereniging
291 P. de Vries
292 Zonnebloem Andijk
293 W.Sijm - Kolken

2 kaarten voor ons concert op 8 oktober 2022
Appeltaart
Appelboom (Elstar) in pot. Deze kan ook thuis gebracht
worden en dan krijgt u evt. planttips.
Abraham voor 30 personen op afroep

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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294 Team Bangertschool

Volleybalwedstrijd in de Krimper tegen het team van de
Bangertschool met na afloop een borrel op de winst van….
vrijdagavond 17 juni 2022 van 19.00 - 22.00 uur. 5/6

295 Vidra
296 Hans Bakker

Drankpakket
Paardenworst van Ron van den Broek

297 N.N

Vaar mee op 16 juni met de havenboot "Heen en weer" van
WSV de Kreupel. U gaat naar het vogeleiland de Kreupel in
gezelschap van Fred Weel, vogelkenner namens het KNNV
afd. Hoorn/ Westfriesland die u bij deze rondvaart wijst op de
opvallende vogels. Het eiland ligt 4 mijl uit de kust van Andijk
2/5

298 Smoking Jonny, Kuin
Makelaardij, Mantel
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg
bloembollen, van de
Gruiter
Zeildoekproducten

Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie.2/10
Kruidenboeket met 3 soorten kruiden
Gourmetset (Inventum)
Boodschappenpakket
Roofvogel workshop, neem een kijkje achter de schermen van
stichting Wings of change en loop mee met onze valkeniers.
Doos witte Pinot Grigio wijn
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 3/8

299
300
301
302

Buijsman kruiden
Electro Andijk
fam. Dogger
Wings of change

303 Do Deen
304 G. Stavenuiter en L. v.d
Sluis
305 Drogisterij de Hoek
306 Parochie Andijk

307
308
309
310
311
312
313
314
315

Bakmix, thee en een cadeaubon
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof. 7
Andijkers+pastor A. Dekker tegen 7 Wervershovers+ Pastor
op zondag 18 september 2022. Aanvang 19.00 uur. 2/7
KNRM
Wij organiseren een kinderpartij voor 6 kinderen datum in
overleg.
L. Hoogland
Plant
M.G Vertelman
Vierkante jodekoek op afroep
Ton en Ineke Kuin
Bloembollenpakket op afroep in oktober
Valk service
Bon voor onderhoud aan een CV ketel
G. Rood
Bierpakket
R. van der Thiel
Opgemaakte plantenbak gemaakt van een gaasbak
C. de Vries
Pauw van metaal
Smoking Jonny, Kuin
Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
Makelaardij, Mantel
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
bloembollen, van de
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
Gruiter
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
Zeildoekproducten
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 3/10

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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316 Atelier de Dijkhoeve

Workshop Keramiek op 24 september van 12.30 - 17.00 uur.
We maken een prachtig windlicht of vaas o.l.v Agnita de Wit.
Dit alles doen we onder het genot van een hapje en een
drankje. Uw kunstwerk zal gebakken worden in de oven, u
bepaalt wat de kleur van het glazuur wordt. Na het afbakken
kunt u het kunstwerk ophalen. 3/3

317 Fred Buurman
318 Team Bangertschool

Moccataart op afroep
Volleybalwedstrijd in de Krimper tegen het team van de
Bangertschool met na afloop een borrel op de winst van….
vrijdagavond 17 juni 2022 van 19.00 - 22.00 uur. 6/6

319 N.N
320 Horeca het Grootslag
321 Fam. Bes en fam. Kreuk

Amaryllisbol met kans op € 5,-…..€10,-…..€20,Bowlingarrangement + gourmet op zaterdag 5 november. 4/6
Kom gezellig een middag sporten in de Krimper! Wij
verzorgen een sportles voor jou en je vriend of vriendin
(kinderen t/m 12 jaar.) Deze leuke middag zal zijn op 28 mei.
We starten om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 5/7

322 Elly Slagter

Een gastdag beleven zoals het er 70 jaar geleden ook aan
toeging. Met een stopwerkje en breiwerkje napraten over de
veiling, over de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Met
een drankje en een hapje uit die tijd en een viergangen diner
met o.a. roomse kervelsoep en gerechten met lokale
producten. Dinsdag 17 mei van 10.00 - 16.00 uur.
Kruidenboeket met 3 soorten kruiden
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 4/8

323 Buijsman kruiden
324 G. Stavenuiter en L. v.d
Sluis
325 Drogisterij Vroegop
326 Marco van der Lee
Natuuronderzoek

327
328
329
330

fam. Droog
H. Bakker
Joop en Afra Bakker-Kuin
Sartobestuur

331 Sartobestuur
332 Sartobestuur
333 Sartobestuur
334 Piet Kuin
335 Bakker Swart
336 N.N

Verzorgingspakket
2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 3/8
Jodenkoek
Paardenworst van Slagerij Ruiter
Kom een spelletjes keezen op 14 oktober om 20.00 uur!
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 13/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 14/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 15/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 16/28
5 Kg vroege piepers, levering ongeveer eind juni
Jodekoek
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 4/10

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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338 Jan Neefjes
339 P. Vriend
340 fam. Van Schie
341 Eefje en Nicole
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Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voorbespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 5/10
Maak een zeiltocht met de Abel Tasman naar de
Markerwadden! Incl. lunch/ hapjes, datum in overleg. 1/4
Pot met planten
Krat Heineken bier
Voorjaarsbehandeling voor de hond (5 - 10 kg) 3 maanden
lang geen last van parasieten, wormen, vlooien, teken etc.

342 Sint Nicolaas comité

Pietencape of pieten t-shirt en muts met naam. Dit alles
wordt uitgereikt tijdens de intocht op za. 12 nov. 2022

343
344
345
346
347

Kaas
Hortensia plant
Fles koffielikeur en een pak koffie
Jodekoek
Groots indoor winterspektakel op za. 24 sept. 2022! Alles zal
uit de kast gehaald worden voor een onvergetelijke dag.
Vanaf 15.00 uur zijn jullie van harte welkom in de 1e echte
ijsbar van Wervershoof. Na een heerlijke versnapering gaan
verschillende teams strijden om de Westfriese Curling bokaal.
Na de prijsuitreiking gaan we onze buiken vullen met winterse
kost. De rest van de avond zit vol met verrassingen en eindigt
in een omgetoverde aprés-ski bar. Quizevents geeft deze
avond een speciale invulling met een fantastische quiz en er
zullen diverse artiesten optreden waaronder Marcus und
Jurgen. Het evenement zal tot in de kleine uurtjes doorgaan.
Voor 2 personen! 2/4
Kamerplanten assortiment
Bollenpakket, levering in de herfst
Vaarschuit met zeil, handgemaakt!

Rob Venekamp
K. Godvliet
N.N
Ton Stavenuiter
Haakman Flowerbulbs,
Automated4u, Dudink
Montagewerken

348 Iplant
349 J.C.J. Ruiter - Wever
350 Cees Slagter
351 fam. J. Karsten
352 Popkoor Singt
353 Jan en Sigrid Jong
354 N.N

355 Bregman
356 G. Stavenuiter en L. v.d
Sluis
357 fam. P. Fischer

Rollade van Slagerij Ruiter
Cadeaubon voor een Rise and Shine ontbijt van Togethers,
een ontbijtbeleving met alleen maar verse lokale producten
Slagroomtaart
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 5/10
Iets moois voor in de tuin
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 5/8
2 Kg peren afhalen in de 1e week van oktober

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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358 Liesbeth en Peter Kuin

Rondleiding en picknick in Voedselbos de Haling op vr. 17 juni
om 18.00 uur
359 Smoking Jonny, Kuin
Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
Makelaardij, Mantel
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
bloembollen, van de
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
Gruiter
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
Zeildoekproducten
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 4/10
360 Keurslager Ruiter
Paardenworst
361 Jan van der Jagt
Kaas
362 Verkooijen
Fles wijn
363 Sporting Andijk
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 6/10
364 Alba Flowers
2x een bos pioenrozen en deze worden 2x bij je thuisbezorgd!
365 Berkhout Dakbedekking Pondje paling
366 Parochie Andijk
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof. 7
Andijkers+pastor A. Dekker tegen 7 Wervershovers+ Pastor
op zondag 18 september 2022. Aanvang 19.00 uur. 3/7
367 N.N
Vaar mee op 16 juni met de havenboot "Heen en weer" van
WSV de Kreupel. U gaat naar het vogeleiland de Kreupel in
gezelschap van Fred Weel, vogelkenner namens het KNNV
afd. Hoorn/ Westfriesland die u bij deze rondvaart wijst op de
opvallende vogels. Het eiland ligt 4 mijl uit de kust van Andijk
3/5
368 Marco van der Lee
Natuuronderzoek

369 N.N
370
371
372
373
374
375

Jos Kuin
H.J Harryvan
R.J.J. de Wit
Gerard Kuin
fam. P. Keeman
Volkdansgroep Andijk

376 Jan Neefjes
377 't Skaffie
378 Wings of change
379 Teun en Lizzy

2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 4/8
Vlieg 1 uur lang boven bijv. Noord - Holland. Vertrek vanuit
Lelystad op za. 21 mei om 11.00 uur
Tuinplant
Assorti biertjes
Taart op afroep
Mooie grote plant
Fles Andijker jutter
Een uur lang volksdansen met daarna koffie en iets lekkers,
datum in overleg
Levensmiddelenpakket
Tegoedbon voor een liter softijs
Roofvogel workshop, neem een kijkje achter de schermen van
stichting Wings of change en loop mee met onze valkeniers
Cadeaubon van Heini's Cakery om naar eigen wens een luxe
taart te bestellen

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
13 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur bezorgen in Sarto? Alvast bedankt!
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380 Oudervereniging
Bangertschool
381 J. Brouwer
382 Cantabilé Andijk

High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
om 13.00 uur.
Fles whiskey en een fles Safari
Lidmaatschap voor 1 maand met koffie/thee in de pauze en
na de repetitie 2 drankjes
383 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 17/28
384 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 18/28
385 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 19/28
386 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 20/28
387 P.G Tensen
Levensmiddelenpakket van 't Keetje
388 A. Kok
Rollade
389 Groot
Tuingereedschap
390 Piet Kuin
5 Kg vroege piepers, levering ongeveer eind juni
391 Rinske en Jan Mantel
Om de borrel bij de notaris, Rinske en Jan nodigen u wederom
uit voor een geheel verzorgde borrel op 24 juni a.s. vanaf
17.00 uur bij hen thuis. Een aantal leden van het
ondernemers kookgilde zal zorgen voor culinaire hapjes. Dit
koopje is/ wordt ook aangeboden op de andere
gemeenschapsveilingen van Zwaagdijk, Andijk, Onderdijk en
Wervershoof, 1 persoon
392 Punnico
Gepersonaliseerde en handgemaakte punniknaam op afroep.
Naam en kleur naar keuze. Leuk voor op de baby- of
kinderkamer!
393 N.N
Vlieg 1 uur lang boven bijv. Noord - Holland. Vertrek vanuit
Lelystad op za. 21 mei om 11.00 uur
394 N.N
Amaryllisbol met kans op € 5,-…..€10,-…..€20,395 Smoking Jonny, Kuin
Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
Makelaardij, Mantel
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
bloembollen, van de
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
Gruiter
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
Zeildoekproducten
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 5/10
396 Sporting Andijk
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 7/10
397 Berkhout Dakbedekking Pondje paling
398 Marco van der Lee
2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Natuuronderzoek
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 5/8
399 G. Schuitemaker
Cadeaubon voor een taart
Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
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Krat bier

Verloting van een prachtige fiets aangeboden door André van Duijn
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

414
415
416
417
418
419

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

Marion Breg
fam. Molenaar
Jan en Ank Goudsblom
Tesselaar
M. Linnane
fa. Sijm
N.N.
N.N.

Klimmen in klimpark Streekbos (entree voor 1 pers.)
Fles rode wijn
Edammer kaas
Plant
Fles Ierse whisky
Doos witlof
doos fruit
Vlieg 1 uur lang boven bijv. Noord - Holland. Vertrek vanuit
Lelystad op za. 21 mei om 11.00 uur
Stichting Oud Andijk
Pakket met 3 boeken over de historie van Andijk incl. een
staatslot met jackpot!
Horeca het Grootslag
Bowlingarrangement + gourmet op zaterdag 5 november. 5/6
Zonnebloem Andijk
Pruimenboom in pot. Deze kan ook thuis gebracht worden en
dan krijgt u evt. planttips
Briljant optiek
Zilveren armbandje met veertje
Fam. Bes en fam. Kreuk Kom gezellig een middag sporten in de Krimper! Wij
verzorgen een sportles voor jou en je vriend of vriendin
(kinderen t/m 12 jaar.) Deze leuke middag zal zijn op 28 mei.
We starten om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 6/7
Steltenpool
Vogelvoederpakket
Oudervereniging
High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
Bangertschool
om 13.00 uur.
M.J Rood
Slagroomtaart
Drogisterij Vroegop
Verzorgingspakket
fam. Mooij
Fles clairette de die (soort champagne)
Gymvereniging VVW
Toegang voor 1 auto tot een eenmalige drive-in bioscoop op
27 augustus. Er zal een leuke familiefilm getoond worden. Dit
alles is geheel verzorgd.
Klaas en Jolanda
Meervoudig schaatskampioene Irene Schouten stelt voor onze
Schouten
70e veiling een gesigneerd schaatspak ter beschikking!
Kapsalon Funky hair
Bon voor een knipbeurt
Sport- en Wellnescenter Dars all-inn abonnement voor 1 maand
De Dars
Restaurant Meijers 2.0
Compleet diner voor 2 pers.
Dijkhuis
Pizza naar keuze
fam. Verdonschot
Rituals trialset ritual of sakura
Oudervereniging
High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
Bangertschool
om 13.00 uur.
fam. Kuin
Gevulde Jodekoek
K.A Visser - Berkhout
Edammer kaas
Andijker toneel
2 kaarten voor onze uitvoering eind oktober
Nel Bakker
Appeltaart op afroep
Sabine en Gerrit
Fles Super Papa Beerenburg + Mummelman Kruidenlikeur
Horeca het Grootslag
Bowlingarrangement + gourmet op zaterdag 5 november. 6/6

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
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433 Smoking Jonny, Kuin
Makelaardij, Mantel
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg
bloembollen, van de
Gruiter
Zeildoekproducten
434 A. Haakman
435 Antoon Sijm
436 Frederik Gerrits &
Margreet Glas
437 J.C.J. Ruiter - Wever
438 Parochie Andijk

439 Ton Verlaat
440 Sporting Andijk

441 Dekker tweewielers
442 Piet Kuin
443 Simon Vriend
444 G. Stavenuiter en L. v.d
Sluis
445 Karin en Nico v.d Gulik
446
447
448
449
450
451

M. Tesselaar
Cor Sijm
Kees Appelman
N.N.
Kies Voor Gezelligheid
Haakman Flowerbulbs,
Automated4u, Dudink
Montagewerken
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Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 6/10
Appeltaart van 't Keetje
Fles wijn en een krat bier
Polderlunch voor 2 pers. Kom lekker lunchen in de polder met
een prachtig uitzicht in de omgeving van de Gerrit de
Vriesweg op vr. 3 juni van 12.00 - 14.00 uur.
Bollenpakket, levering in de herfst
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof. 7
Andijkers+pastor A. Dekker tegen 7 Wervershovers+ Pastor
op zondag 18 september 2022. Aanvang 19.00 uur. 4/7
Vruchtentaart van Bakker Koning op afroep
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 8/10
Fietstas
5 Kg vroege piepers, levering ongeveer eind juni
Samen met Simon en Marjolein dineren in Het Kerkje (of een
ander toprestaurant in overleg)
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 6/8
Overnachting in onze B&B in Andijk voor 2 pers. Incl.
uitgebreid ontbijt. Datum in overleg
Plant
2 Houten lantaarns
Krat bier
doos fruit
Workshop Dot painting op 18 okt. om 19.30 uur in Sarto
Groots indoor winterspektakel op za. 24 sept. 2022! Alles zal
uit de kast gehaald worden voor een onvergetelijke dag.
Vanaf 15.00 uur zijn jullie van harte welkom in de 1e echte
ijsbar van Wervershoof. Na een heerlijke versnapering gaan
verschillende teams strijden om de Westfriese Curling bokaal.
Na de prijsuitreiking gaan we onze buiken vullen met winterse
kost. De rest van de avond zit vol met verrassingen en eindigt
in een omgetoverde aprés-ski bar. Quizevents geeft deze
avond een speciale invulling met een fantastische quiz en er
zullen diverse artiesten optreden waaronder Marcus und
Jurgen. Het evenement zal tot in de kleine uurtjes doorgaan.
Voor 2 personen! 3/4

Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
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452 Excelsior
muziekvereniging
453 J. Sijm
454 Sjaak Schuitemaker
455 Piet en Ada Klaver
456 Jan Neefjes
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2 kaarten voor ons concert op 8 oktober 2022

Gevulde Jodekoek
Tuinplant
Kussen met slaap lekker thee
Maak een zeiltocht met de Abel Tasman naar de
Markerwadden! Incl. lunch/ hapjes, datum in overleg. 2/4
457 N.N
Amaryllisbol met kans op € 5,-…..€10,-…..€20,458 Bert Kuin
Bierpakket
459 Rinske en Jan Mantel
Om de borrel bij de notaris, Rinske en Jan nodigen u wederom
uit voor een geheel verzorgde borrel op 24 juni a.s. vanaf
17.00 uur bij hen thuis. Een aantal leden van het
ondernemers kookgilde zal zorgen voor culinaire hapjes. Dit
koopje is/ wordt ook aangeboden op de andere
gemeenschapsveilingen van Zwaagdijk, Andijk, Onderdijk en
Wervershoof, 1 persoon
460 N.N
Vaar mee op 16 juni met de havenboot "Heen en weer" van
WSV de Kreupel. U gaat naar het vogeleiland de Kreupel in
gezelschap van Fred Weel, vogelkenner namens het KNNV
afd. Hoorn/ Westfriesland die u bij deze rondvaart wijst op de
opvallende vogels. Het eiland ligt 4 mijl uit de kust van Andijk
4/5
461 Robé opleidingen/ N.N
Rookmelder/ zak waxinelichtjes
462 Zwembad de Weid
Deelname voor 1 boot bij "Snel naar de bel" op zondag 18
september 2022
463 Andijker toneel
2 kaarten voor onze uitvoering eind oktober
464 Smoking Jonny, Kuin
Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
Makelaardij, Mantel
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
bloembollen, van de
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
Gruiter
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
Zeildoekproducten
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 7/10
465 Tennisvereniging Atlas
Verzorgde tennisavond met partner 2e helft van sept.
466 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 21/28
467 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 22/28
468 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 23/28
469 Sartobestuur
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 24/28
470 VoedingsIntake consult orthomoleculaire therapie of
management.nu
gewichtsmanagement.
(Jacqueline de Rooij)
471 R.Reus
Krat bier en een fles whiskey
472 P.Deen
Iets voor in de tuin
473 Andrea en Nico van
Lekker uit eten en een borreltje toe met Nico en Andrea voor
Langen
2 pers. in Sels op een nader te bepalen datum.
474 Oranje comité
Hollands pakket
Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
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475 Kolken
476 Larissa Overmars
477 N.N

Taart
Kist perssinaasappels
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 6/10
478 Irene Schuitemaker
Slagroomtaart
479 Smoking Jonny, Kuin
Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
Makelaardij, Mantel
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
bloembollen, van de
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
Gruiter
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
Zeildoekproducten
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 8/10
480 Joop en Afra Bakker-Kuin Kom een spelletjes keezen op 14 oktober om 20.00 uur!
481 Marco van der Lee
2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Natuuronderzoek
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 6/8
482 R.J. Bakker
Plant of struik
483 Koos Hauwert
Fles Jägermeister
484 Robé opleidingen/ N.N
Rookmelder/ zak waxinelichtjes
485 Briljant optiek
Zilveren heren collier
486 S. Steltenpool
Slagroomtaart op afroep
487 Jan Neefjes
Maak een zeiltocht met de Abel Tasman naar de
Markerwadden! Incl. lunch/ hapjes, datum in overleg. 3/4
488 Oudervereniging
High tea verzorgd door groep 8 voor 2 pers. Vrijdag 7 oktober
Bangertschool
om 13.00 uur.
489 Parochie Andijk
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof. 7
Andijkers+pastor A. Dekker tegen 7 Wervershovers+ Pastor
op zondag 18 september 2022. Aanvang 19.00 uur. 5/7
490 Jan Neefjes
Maak een zeiltocht met de Abel Tasman naar de
Markerwadden! Incl. lunch/ hapjes, datum in overleg.
491 Liesbeth en Peter Kuin
Rondleiding en picknick in Voedselbos de Haling op vr. 17 juni
om 18.00 uur
492 Sporting Andijk
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 9/10
493 fam. Hoogendijk
Poncho en Sheridan's koffielikeur
494 Jos en Karin Stavenuiter Krat bier
495 S. van Diepen
Zelfgebakken appeltaart op afroep
496 P. Bakker
Plant
497 Manus en Suzan Laan
Gevulde Jodekoek
498 Lily Company BV
Pakket leliebloembollen all summermix
Vriendelijk verzoek: wilt u de door u beschikbaar gestelde koopjes voorzien van het nummer uit deze catalogus en deze op vrijdag
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499 Dijkhuis
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Ben & Jerry ijs naar keuze

500 Tennisvereniging Atlas
501 Marco van der Lee
Natuuronderzoek

502
503
504
505

506
507

508
509
510
511
512

513
514

515
516

Verzorgde tennisavond met partner 2e helft van sept.
2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 7/8
J. R Meester
Fles Jutter
Kapsalon 't Buurtje
Cadeaubon voor een knipbeurt
fam. Spruit
Taart op afroep, denk aan feesttaart, chocolade fudge,
cheescake
Parochie Andijk
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof. 7
Andijkers+pastor A. Dekker tegen 7 Wervershovers+ Pastor
op zondag 18 september 2022. Aanvang 19.00 uur. 6/7
Joost Sijm
Speciaalbier pakket
N.N
Vaar mee op 16 juni met de havenboot "Heen en weer" van
WSV de Kreupel. U gaat naar het vogeleiland de Kreupel in
gezelschap van Fred Weel, vogelkenner namens het KNNV
afd. Hoorn/ Westfriesland die u bij deze rondvaart wijst op de
opvallende vogels. Het eiland ligt 4 mijl uit de kust van Andijk
5/5
J. Dekker
Taart
Robé opleidingen/ N.N
Rookmelder/ zak waxinelichtjes
M. Haakman
Neut uit keut (kruidenbitter)
Mevr. Koch
Puzzel was- gij
Punnico
Gepersonaliseerde en handgemaakte punniknaam op afroep.
Naam en kleur naar keuze. Leuk voor op de baby- of
kinderkamer!
Jelle Hilverda
Planten
Elly Slagter
Een gastdag beleven zoals het er 70 jaar geleden ook aan
toeging. Met een stopwerkje en breiwerkje napraten over de
veiling, over de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Met
een drankje en een hapje uit die tijd en een viergangen diner
met o.a. roomse kervelsoep en gerechten met lokale
producten. Dinsdag 17 mei van 10.00 - 16.00 uur.
Joop en Afra Bakker-Kuin Kom een spelletjes keezen op 14 oktober om 20.00 uur!
fam. Verdonschot
Fles Jim Bean Whiskey

517 Cor Tesselaar
518 Cor Kreuk
519 Haakman Flowerbulbs,
Automated4u, Dudink
Montagewerken

Cadeaubon van Kleine Vonkjes kinder- en dameskleding
Slagroomtaart
Groots indoor winterspektakel op za. 24 sept. 2022! Alles zal
uit de kast gehaald worden voor een onvergetelijke dag.
Vanaf 15.00 uur zijn jullie van harte welkom in de 1e echte
ijsbar van Wervershoof. Na een heerlijke versnapering gaan
verschillende teams strijden om de Westfriese Curling bokaal.
Na de prijsuitreiking gaan we onze buiken vullen met winterse
kost. De rest van de avond zit vol met verrassingen en eindigt
in een omgetoverde aprés-ski bar. Quizevents geeft deze
avond een speciale invulling met een fantastische quiz en er
zullen diverse artiesten optreden waaronder Marcus und
Jurgen. Het evenement zal tot in de kleine uurtjes doorgaan.
Voor 2 personen! 4/4
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Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 7/10

521 N.N

Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 8/10
522 Sporting Andijk
Op 25 november om 17.00 uur speelt Oranje zijn 2e
poulewedsrijd van het WK voetbal 2022! Wij nodigen u uit in
onze kantine om de wedstrijd samen met de kopers van
veiling Cultura en veiling Dorpshuis te komen voor bespreken,
te bekijken op groot scherm onder het genot van een hapje
en een drankje en na de wedstrijd tijdens een buffet de
wedstriijd te evalueren. 10/10
523 Astrid Vorrink
Verrassingspakket
524 Rinske en Jan Mantel
Om de borrel bij de notaris, Rinske en Jan nodigen u wederom
uit voor een geheel verzorgde borrel op 24 juni a.s. vanaf
17.00 uur bij hen thuis. Een aantal leden van het
ondernemers kookgilde zal zorgen voor culinaire hapjes. Dit
koopje is/ wordt ook aangeboden op de andere
gemeenschapsveilingen van Zwaagdijk, Andijk, Onderdijk en
Wervershoof, 1 persoon
525 Martien Kuin
Bloembak met waterreservoir
526 Smoking Jonny, Kuin
Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
Makelaardij, Mantel
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
bloembollen, van de
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
Gruiter
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
Zeildoekproducten
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 9/10
527 Fam. Bes en fam. Kreuk Kom gezellig een middag sporten in de Krimper! Wij
verzorgen een sportles voor jou en je vriend of vriendin
(kinderen t/m 12 jaar.) Deze leuke middag zal zijn op 28 mei.
We starten om 14.00 uur en het duurt tot 16.00 uur. 7/7
528 Alba Flowers
2x een bos pioenrozen en deze worden 2x bij je thuisbezorgd!
529 G. Stavenuiter en L. v.d
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 7/8
Sluis
530 Marco van der Lee
2,5 uur durende vogelexcursie aan de Vooroever of
Natuuronderzoek
Koopmanspolder op zaterdag 28 mei om 08.00 uur. Start v.a.
parkeerterrein/douche gelegenheid t.o. de Landstraat/
Dijkweg 8/8
531 Stichting Oud Andijk
Pakket met 3 boeken over de historie van Andijk incl. een
staatslot met jackpot!
532 N.N.
doos fruit
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533 Cultura
534 Sartobestuur
535 Sartobestuur
536 Sartobestuur
537 Sartobestuur
538 G. Stavenuiter en L. v.d
Sluis
539 Rinske en Jan Mantel
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Goed gevulde "Cultura brunchmand" voor 2 pers. met lekkere
lokale producten
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 25/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 26/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 27/28
Geheel verzorgde klaverjasavond op zaterdag 10 september
in Sarto. Aanvang 20.00 uur. 28/28
Libre biljartavond in Sarto op 27 mei om om 20.00 uur 8/8

Om de borrel bij de notaris, Rinske en Jan nodigen u wederom
uit voor een geheel verzorgde borrel op 24 juni a.s. vanaf
17.00 uur bij hen thuis. Een aantal leden van het
ondernemers kookgilde zal zorgen voor culinaire hapjes. Dit
koopje is/ wordt ook aangeboden op de andere
gemeenschapsveilingen van Zwaagdijk, Andijk, Onderdijk en
Wervershoof, 1 persoon
540 Parochie Andijk
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof. 7
Andijkers+pastor A. Dekker tegen 7 Wervershovers+ Pastor
op zondag 18 september 2022. Aanvang 19.00 uur. 7/7
541 N.N
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 9/10
542 N.N
Op 1 oktober 2022 kunt u een kijkje nemen in het mooiste
museum van Nederland! Als u van oude eendjes houdt dan is
dit koopje helemaal iets voor u. Tijdens een 2,5 uur durende
rondleiding wordt u meegenomen door de tijd van de
eendjes. Op een mooie locatie aan de Gedeputeerde
Laanweg. 10/10
543 Smoking Jonny, Kuin
Spectaculaire fiets puzzeltocht! Op zondag 26 juni om 14.00
Makelaardij, Mantel
uur wordt u ontvangen, waarna u uitleg krijgt en op de fiets
v.o.f., Vitasys, Boon-Breg stapt om door regen en wind de puzzeltocht door, over en bij
bloembollen, van de
Andijk te volbrengen. Na de erbarmelijke fietstocht staat er
Gruiter
een overweldige BBQ en de nodige gelagjes op u te wachten.
Zeildoekproducten
De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten. Op de veiling, bij
uw koopje ontvangt u alle informatie. 10/10
544 Uw slager Ron v.d Broek Paardenworst op afroep
545 N.N
Andijker Jutter
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