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-1Beste dorpsgenoten,
Vóór je ligt onze catalogus van de Gemeenschapsveiling 2021; een andere dan je gewend
bent; de reden hiervan is inmiddels bekend. Vrijdag 5 maart a.s. start om
20.00 uur onze online veiling. Onze voorzitter Ben Droog zal de opening
verrichten via een livestreamverbinding op Facebook, met dank aan Joost van
Het Café die hieraan zijn medewerking heeft verleend. Voor deelname aan de
veiling moet je je eerst registreren; als je dit nog niet hebt gedaan: doe dit dan
nu via onze site www.gemeenschapsveilingwervershoof.nl/veiling.
In deze catalogus vind je een opsomming van koopjes waarop geboden kan worden. Mocht je
worden overboden dan ontvang je automatisch een mailbericht waarna je de mogelijkheid hebt
opnieuw een bod uit te brengen. Voor degenen die zich niet willen ‘wagen’ aan het bieden: er is
ook een overzicht van artikelen die voor een vaste prijs kunnen worden verkregen. En je weet
het: de opbrengst komt ten goede aan de verenigingen en instellingen in onze gemeenschap.
Ook zijn wij een ANBI-stichting, wat betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften
aftrekbaar zijn voor de belasting.
Bieden kan tot zondag 14 maart 17.00 uur, waarna de veiling sluit. De artikelen voor een vast
bedrag zullen nog te bestellen zijn tot zondag 21 maart 17.00 uur.
De veiling staat onder toezicht van Notaris Mantel van Notariskantoor Mantel & Voors en zal
worden gehouden onder de volgende voorwaarden:
1. Het veilen van de artikelen gebeurt bij opbod; het opgeld bedraagt 6% ten laste van de
koper.
2. Het bedrag van de artikelen die voor een vaste prijs worden gekocht is incl. 6 % opgeld.
3. Bonnen dienen vóór 7 maart 2022 te worden besteed bij de betreffende lokale
ondernemers.
4. Je ontvangt van ons een nota van het gekochte met het verzoek om het bedrag vóór 1
september 2021 over te maken op rekeningnummer NL48 RABO 0368.9046.44 t.n.v.
Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof.
5. De gekochte artikelen en bonnen worden uiterlijk in de week na 21 maart thuis bij je
afgeleverd.
6. Deelname aan de online veiling en/of de koop van pakketten/artikelen kan vanaf 18
jaar.
7. In onvoorziene gevallen beslist de voorzitter van onze stichting.

Wij wensen je heel veel plezier bij het doorlezen van deze toch wel héél speciale editie van
onze catalogus en hopen je in de week van 5 tot 14 maart te ‘ontmoeten’ op onze site.
Alvast bedankt voor je deelname!
Bestuur Stichting Gemeenschapsveiling
Wervershoof

-2catnr Schenker

Omschrijving

1

Van der Werf Mechanisatie Case IH traptrekker

2

Tuincentrum Den Heuvel

Den Heuvel bezorgt een prachtig mooi voorjaarsboeket bij je thuis

Van Houten Schilderwerken Taart op afroep
Snackerie 't Zonnetje
Bon voor 16 luxe koude hapjes (carpaccio, gerookte zalm, parmaham en gevulde

eitjes)
3

Supermarkt Deen

1 Minuut gratis winkelen!

4

Ruiter & de Lange

Onderhoud aan een gasgestookte c.v. combiketel tot 40 kW

Van Houten Schilderwerken Gourmetschotel op afroep
Hessing Zwaagdijk
Pakket met diverse gesneden groenten

5

Garage Mooij
Hubo Wervershoof

Kleine beurt voor de auto
Je huis weer helemaal nieuw en fris, wij bieden aan: saus-pakket bestaande uit 10
liter Histor Latex, 1x verfroller met bak en rooster, afplaktape en verfoverall

6

Kwekerij S. Schouten

Ieder eerste weekend van de maand wordt een jaar lang een boeket bloemen bij je
thuisgebracht

7

Schouten Optiek

Zilveren damescollier
Zilveren oorstekers

Schouten Optiek

8

Dekamarkt
Pixelhobby BV

9

Fysio WFO

Levensmiddelenpakket
Geschenkverpakking Pixel Classic

Personeelsvoordeelwinkel

Proefabonnement om te sporten voor 3 maanden
Adidas koptelefoon, over ear

10

Loodgietersbedrijf Gebr.
Sneeboer BV

Leveren en monteren van een Grohe Euphoria 260 douchesysteem, met
regendouche, thermostaatkraan en handdouche t.w.v. € 450

11

Tuincentrum Den Heuvel
Snackerie 't Zonnetje

Den Heuvel bezorgt een prachtig mooi voorjaarsboeket bij je thuis
Bon voor 16 luxe koude hapjes (carpaccio, gerookte zalm, parmaham en gevulde
eitjes)

12

Personeelsvoordeelwinkel

Jukebox Radio met CD Player, Nedis

13

Kinderopvang Berend Botje Kinderboekenpakket met Het Sneeuwmeisje, Spuitende Slagaders en Daar wonen
Pixelhobby BV
Personeelsvoordeelwinkel

1000 dromenmakertjes
Geschenkverpakking Pixel Classic
Barbie Fashionistas groen/rose kleding 3+

Timmerbedrijf Pedro
Nieuweboer
Omnyacc GoesDeen

Bon van Rheino's t.w.v. € 30

15

Martijn Droog Advies &
Begeleiding

Rolly Toys trap-brandweerauto model Unimog voorzien van blauw zwaailicht,
inclusief aanhanger met echt werkende brandweerspuit

16

Welkoop

Vogelvoederhuis op statief met 50 vetbollen
Bon voor 4 personen voor patat met snack en saus naar keuze
Pakket met diverse gesneden groenten

14

Snackerie 't Zonnetje
Hessing Zwaagdijk

17

Schouten Optiek
Sport- en Wellness
Centrum De Dars
Snackerie 't Zonnetje

18

Ruiter & de Lange
Snackerie 't Zonnetje
Hessing Zwaagdijk

19

Bakkerij Swart
Schouten Optiek

Slagroomtaart op afroep

Karma kralenarmband voor dames
5-Rittenkaart voor het gebruik van de zonnebank of het massage waterbed
Bon voor 2 personen voor patat met snack en saus naar keuze
Onderhoud aan een gasgestookte c.v. combiketel tot 40 kW
Bon voor 4 personen voor patat met snack en saus naar keuze
Pakket met diverse gesneden groenten
Pakket met heerlijke ambachtelijke producten
Banded armband

20

André van Duin Tweewielers Cortina U4 transportfiets met terugtraprem t.w.v. € 599

21

Personeelsvoordeelwinkel
Zwart Infracare

Bluetooth speaker, draadloos stereo, Nedis
Pond gerookte gefileerde IJsselmeerpaling

Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof

Prijs
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22

Verhuur-Punt Wervershoof

Snackerie 't Zonnetje

23

Personeelsvoordeelwinkel
Personeelsvoordeelwinkel

24

Schouten Optiek

Omschrijving
Ook zo’n zin in een feestje, als het dan weer eindelijk kan, bieden wij het volgende
aan: verhuur van een partyset voor een weekend of avond (uitgezonderd kermis)
van de volgende artikelen: 4x statafel, 2x feestverlichting, 1x koelkast en 2x
bierbankset
Bon voor bittergarnituur van 16 verschillende snacks
Radio met Bluetooth, Nedis
Koptelefoon N-tune purple, over ear

Personeelsvoordeelwinkel

Kinderbestek van Winnie the Pooh
Doos van 60 st. megabloks 1+
Spel Jungle Race 5+

25

J. Koper & Zn. BV

1 Uur mobiele kraan met 5 m3 zand

26

Garage Allround
Bouwbedrijf B.Desaunois

APK-keuring voor de auto
Taart op afroep

27

Ankie van Lier

Portret van (eigen) dier in pastelkrijt

28

Tuincentrum Den Heuvel

Den Heuvel bezorgt een prachtig mooi voorjaarsboeket bij je thuis
Bon voor een rollade
Geschenkverpakking Pixel XL

Personeelsvoordeelwinkel

Slagerij Ruiter
Pixelhobby BV

29

Ruiter & de Lange
Slagerij Ruiter

Onderhoud aan een gasgestookte c.v. combiketel tot 40 kW
Bon voor een paardenworst

30

Zooo Leer ik Beter

Training Ik Leer Leren, geschikt voor een leerling van groep 8 die volgend jaar naar
het Voortgezet Onderwijs gaat. Een training van 5 x 1,5 uur om te leren leren. Leer;
Plannen en organiseren, omgaan met falen en negatieve gedachten, motivatie en
concentratie verhogen en ontdekken wat jouw leerstijl is, inclusief werkboek (t.w.v.
€ 200).

31

Welkoop

Vogelvoederhuis op statief met 50 vetbollen
Koptelefoon N-tune met 5 kleuren, over ear

Personeelsvoordeelwinkel

32

33

Timmerbedrijf Pedro
Nieuweboer
Personeelsvoordeelwinkel

Bon van van Rooijen 2.0 t.w.v. € 30

Garage Mooij

Kleine beurt voor de auto
Pakket met diverse gesneden groenten

Hessing Zwaagdijk

34

Draagbare bluetooth speaker, Nedis

Kinderopvang Berend Botje Kinderboekenpakket met Het schoolreisje, De Verrassing, De Zienersteen
Pixelhobby BV
Geschenkverpakking Pixel Classic
Snackerie 't Zonnetje

Bon voor 4 personen voor patat met snack en saus naar keuze

35

Hauwert Grondwerken

2 Uur gebruik van een minikraan 1 ton of 3,5 tonner

36

Personeelsvoordeelwinkel

USB platenspeler SD/USB recording & playback, Konig HAV-TT25
Bon voor 2 personen voor patat met snack en saus naar keuze

Snackerie 't Zonnetje

37

Verhuur-Punt Wervershoof

Personeelsvoordeelwinkel

38

Fysio WFO
Hessing Zwaagdijk

39

Garage Allround
Zwart Infracare

Ook zo’n zin in een feestje, als het dan weer eindelijk kan, bieden wij het volgende
aan: verhuur van een partyset voor een weekend of avond (uitgezonderd kermis)
van de volgende artikelen: 4x statafel, 2x feestverlichting, 1x koelkast en 2x
bierbankset
Radio met Bluetooth, Nedis
Proefabonnement om te sporten voor 3 maanden
Pakket met diverse gesneden groenten
APK-keuring voor de auto
Pond gerookte gefileerde IJsselmeerpaling

40

Kwekerij S. Schouten

Ieder eerste weekend van de maand wordt een jaar lang een boeket bloemen bij je
thuisgebracht

41

Ruiter & de Lange

Onderhoud aan een gasgestookte c.v. combiketel tot 40 kW
Den Heuvel bezorgt een prachtig mooi voorjaarsboeket bij je thuis

Tuincentrum Den Heuvel

42

Omnyacc GoesDeen
Welkoop

Slagroomtaart op afroep
Vogelvoederhuis op statief met 50 vetbollen
Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof

Prijs
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43

44

Kinderopvang Berend Botje Kinderboekenpakket met Valentijn en zijn viool, Kijk uit Millie, Uil
Personeelsvoordeelwinkel Spel Jungle Race 5+
Personeelsvoordeelwinkel

Barbie Fashionistas blauwe kleding 3+

Personeelsvoordeelwinkel

USB platenspeler, Konig HAV-TT20
Powerbank voor 4x opladen, Nedis

Personeelsvoordeelwinkel

45

Jan Koomen Hovenier
Hessing Zwaagdijk

46
47

Omschrijving

Personeelsvoordeelwinkel

4 Uur licht tuinonderhoud (snoei- en/of schoffelwerk). Afval zelf afvoeren.
Pakket met diverse gesneden groenten

Slagerij Ruiter

Radio met DAB-technologie, Nedis
Bon voor een paardenworst

Kragting Auto's

Abraham of Sarah op afroep

Paul Young Bloemen Export Grote bos rozen

48

Schouten Optiek
Sport- en Wellness
Centrum De Dars
Snackerie 't Zonnetje

49

Bouwbedrijf B.Desaunois
Welkoop
Hessing Zwaagdijk

50

Van Uffelen Advies
Hessing Zwaagdijk

51

Personeelsvoordeelwinkel
Personeelsvoordeelwinkel
Schouten Optiek

52

Zwart Infracare

Karma kralenarmband voor dames
Gebruik van een tennisbaan voor 2 of 4 personen
Bon voor bittergarnituur van 16 verschillende snacks
Gourmetschotel op afroep
Vogelvoederhuis op statief met 50 vetbollen
Pakket met diverse gesneden groenten
Kruiwagen van 100L
Pakket met diverse gesneden groenten
Bluetooth speaker, draadloos stereo, Nedis
Powerbank voor 6x opladen, Nedis
Jongens armband bruin leer 17 cm

Hubo Wervershoof

Pond gerookte gefileerde IJsselmeerpaling
Je huis weer helemaal nieuw en fris, wij bieden aan: saus-pakket bestaande uit 10
liter Histor Latex, 1x verfroller met bak en rooster, afplaktape en verfoverall

53

Vlaming Mechanisatie

MF Traptrekker

54

Verhuur-Punt Wervershoof

Ook zo’n zin in een feestje, als het dan weer eindelijk kan, bieden wij het volgende
aan: verhuur van een partyset voor een weekend of avond (uitgezonderd kermis)
van de volgende artikelen: 4x statafel, 2x feestverlichting, 1x koelkast en 2x
bierbankset
Taart op afroep

Bouwbedrijf B.Desaunois

55

Van Uffelen Advies
Snackerie 't Zonnetje

56

Jordy Schouten

Slagerij Ruiter

57

Ruiter & de Lange

Tuingereedschap bestaande uit hark, schep en bezem
Bon voor 2 personen voor patat met snack en saus naar keuze
Coachgesprek van 1 uur met jonge toegepaste psycholoog over een onderwerp
waar je tegen aanloopt zoals mentale gezondheid, vitaliteit, loopbaankeuze of waar
je behoefte aan hebt.
Bon voor een rollade

Personeelsvoordeelwinkel

Onderhoud aan een gasgestookte c.v. combiketel tot 40 kW
Koptelefoon Inspiration black, over ear

58

P. Brandsen

Acryl op doek 50 x 70, Molen De Hoop bij avondlicht

59

Zwart Infracare
Hessing Zwaagdijk

Pond gerookte gefileerde IJsselmeerpaling
Bon voor 2 personen voor patat met snack en saus naar keuze
Pakket met diverse gesneden groenten

60

Praktijk CH

Consult natuurgeneeskunde bij je thuis van 90 minuten t.w.v. € 135

61

Garage Allround

APK-keuring voor de auto
Bon voor 4 personen voor patat met snack en saus naar keuze

Snackerie 't Zonnetje

Snackerie 't Zonnetje

62

Schouten Optiek
Snackerie 't Zonnetje

63

Boos Tweewielers
Personeelsvoordeelwinkel

Zilveren herenring
Bon voor bittergarnituur van 16 verschillende snacks
Driewieler Puky
Barbie Fashionistas gele kleding 3+
Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof

Prijs
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64

Personeelsvoordeelwinkel

Omschrijving

Personeelsvoordeelwinkel

Bluetooth speaker, draadloos stereo, Nedis
Powerbank voor 8x opladen, Nedis

65

J. Koper & Zn. BV

1 Uur mini-graver

66

Fysio WFO

Proefabonnement om te sporten voor 3 maanden
Bon voor een rollade

Slagerij Ruiter

67

J. Koper & Zn. BV
Slagerij Ruiter

68

Hubo Wervershoof
Pixelhobby BV
Snackerie 't Zonnetje

69

Gerard Brandsen
Autoservice

Je huis weer helemaal nieuw en fris, wij bieden aan: saus-pakket bestaande uit 10
liter Histor Latex, 1x verfroller met bak en rooster, afplaktape en verfoverall
Geschenkverpakking Pixel XL
Bon voor bittergarnituur van 16 verschillende snacks

Hessing Zwaagdijk

APK keuring voor een personenauto inclusief haal- en brengservice in de
gemeente Medemblik
Gourmetschotel op afroep
Pakket met diverse gesneden groenten

Omnyacc GoesDeen

De allerlaatste taart van de Online Gemeenschapsveiling 2021, op afroep leverbaar

Bouwbedrijf B.Desaunois

70

5 m3 zand
Bon voor een paardenworst

Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof

Prijs
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En ....
... heb je de catalogus doorgelezen? Anders dan je gewend bent,
maar mogelijk zit er toch iets voor je bij.
Mocht je de veiling aan je voorbij willen laten gaan, dan bestaat altijd
nog de mogelijkheid om een donatie te doen via de QR code die
hiernaast staat afgebeeld, of via overmaken naar NL48 RABO
0368904644 t.n.v. Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof. Als je
vóór 1 maart een bedrag overmaakt ding je mee naar één van
onderstaande prijzen in de verloting.
De prijswinnaars worden op vrijdagavond 5 maart om 20.00 u via een livestreamverbinding op
Facebook bekend gemaakt. Misschien ben jij wel één van de gelukkigen.

Wat kun je winnen?

Geschonken door:

Levensmiddelenpakket

Regiobank

Grote bos rozen

Paul Young Bloemen Export

Grote schaal van keramiek

Atelier Bets de Vries

Prisma jongenshorloge

Schouten Optiek

Mooi boeket bloemen (thuis bezorgd)

Tuincentrum Den Heuvel

Nogmaals mooi boeket bloemen (thuis bezorgd)

Tuincentrum Den Heuvel

Straatje staatsloten met fles prosecco

Bouwbureau Sjaak Schouten

Bon voor een rollade en bon voor een paardenworst

Slagerij Ruiter

Bon voor 30 luxe koude hapjes

Snackerie ’t Zonnetje

Pakket met heerlijke ambachtelijke producten

Bakkerij Swart

Bedankt
Alle ondernemers, schenkers, kopers en bieders op de veiling: bedankt voor jullie deelname aan
deze bijzondere editie van onze gemeenschapsveiling 2021. Mede door jullie steun kunnen we
verenigingen en instellingen weer blij maken met een mooie bijdrage vanuit de
gemeenschap.
We zijn, net al jullie, heel benieuwd naar de eindopbrengst. Mooi dat we op jullie
konden rekenen. Maar wat ons betreft: volgend jaar graag weer ‘normaal’.
Bestuur Gemeenschapsveiling

