
Nummer Omschrijving Opbod 1
1 30 verse eieren 'Kwaliteitjes' 30 verse eieren 'Kwaliteitjes'

2 Autowasbon autobedrijf de Groot
Autowasbon t.w.v. 10 euro. Autobedrijf De Groot in Rhenen beschikt over een 
moderne wasstraat. Een glimmende auto na een bezoek aan deze wasstraat. 
Gesponsord door autobedrijf de Groot.

3 Wespenvanger
Nieuwe wespenvanger, ophangbaar. Heeft u af en toe last van wespen op het 
terras? Dan is deze wespenvanger uitkomst.

4 Kinder Picknicktafel 
Stevige kinder picknicktafel van geïmpregneerd vurenhout. Bladhoogte 55 cm. | 
zithoogte 32 cm. | afmetingen blad 52 x 90 cm.

5 Fles velgenreiniger en insectenverwijderaar 1 Fles velgenreiniger en 1 fles insectenverwijderaar voor de auto.

6 Mooie  cognac Fauteuil

Een nieuwe cognac fauteuil, met veel comfort. De fauteuil is 360 graden 
draaibaar. Nieuwprijs €399,-. Ritssluiting achter stuk, vandaar dat deze mooie 
stoel geveild mag worden. Voor de handigen onder ons relatief eenvoudig te 
maken.

7 Nieuwe statafel met hoes Nieuwe Statafel, 80 x 110cm, met mooi nieuw grijs statafelhoes.
8 Werkschoenen met stalen neus, maat 39 Nieuwe stevige werkschoenen, voorzien van stalen neus. Maat 39.

9 Bayer Garden buxus monitoringval incl. navulverpakking
De Buxatrap heeft een sterke aantrekkingskracht op de mannelijke 
buxusmotten.

10 Mooie nieuwe loopfiets
Nieuwe loopfiets, geschikt voor gebruik binnenshuis. Eenvoudige montage, 
inclusief montagehandleiding. Verbetert de fijne motoriek.

11 Gardena turbinesproeier 10 - 25 meter Gardena turbinesproeier - Comfort - max. 450 m².
12 Volleybal / Voetbal Mooie nieuw lichte bal, die kan dienen als volleybal en voetbal.

13 Dinnerbon restaurant 'de Molen' 2 personen, 3 gangen
Laat je in de watten leggen door de keukenbrigade tijdens een heerlijk avondje 
uit. Geniet van een ambachtelijke pannenekoek, lunch of uitgebreid diner. 
Gesponsord door Molen 'De Zwaluw'

14 Fietspomp met manometer 
Nieuwe fietspomp, voorzien van manometer en opzetstukken voor o.a. voetbal 
en luchtbedden. Max 7 bar.

15 4 microvezeldoeken voor de auto
4 verschillende nieuwe microvezeldoeken voor de ruit, de velgen, voor 
insectenresten en het dashboard. 

16 Cadeaubon '1 uur bowlen op 1 baan' in Kesteren
Ga in een sfeervolle omgeving de sportieve uitdaging aan op een hypermoderne 
bowlingsbaan. Gesponsord door Molen 'De Zwaluw'

17 Een halve meter tompoes Bakkerij Huibers (XXL)
Een halve meter tompoes Bakkerij Huibers (XXL), af te halen op bestelling. 
Gesponsord door bakkerij Huibers.

18 Grote landelijke wandklok wit Landelijke wandklok, new bridge. 70cm groot, wit. 

19 verschillende fotolijsten voor fotowand
Fotowand met fotolijsten van verschillende Formaten – Wanddecoratie of 
Staande Functie – Polystyreen/MDF - Zwart

20 Rondleiding bij het 'Refomatorisch Dagblad' Een rondleiding door hoofdredacteur S.M. de Bruijn van 1 uur. Voor 1 gezin. 

21 Nieuwe strovels klompen, maat 36 Strovel lichtgewicht flexibele klompen met open hak. Maat 36.

22 Inklapbare slee
Deze nieuwe opvouwbare slee kunt u in de winter makkelijk in uw kofferbak 
meenemen. Nieuw!

23 Mand met hengsels Superleuk om een plant in te zetten, of gewoon om kleine dingen in te bewaren.

24 Creatieve 5-delig kleiset voor kids Bevat 5 potjes klei in verschillende kleuren.

25 Magnetisch tekenbord met stempels en pen Een magnetisch tekenbord voor kinderen, inclusief 4 stempels en een pen.

26 Grote pluche knuffelbeer Grote knuffelbeer, ca 60 cm.

27 Autowasbon autobedrijf de Groot
Autowasbon t.w.v. 10 euro. Autobedrijf De Groot in Rhenen beschikt over een 
moderne wasstraat. Een glimmende auto na een bezoek aan deze wasstraat. 
Gesponsord door autobedrijf de Groot.

28 Leifheit 2 in 1 raamwisser en telescoopsteel
Met deze innovatieve raamwisser van Leifheit maak je in een handomdraai je 
ramen schoon zonder strepen achter te laten. Maakt het mogelijk om gelijktijdig 
je ramen te zemen en drogen. Met verstelbare telescoopsteel.

29 Waardebon Boerderij het Binnenveld t.w.v. €20
Een waardebon van de Achterbergse boerderij het Binnenveld t.w.v. €20. 
Heerlijk vlees! Gesponsord door Boerderij het Binnenveld.

30 Speelgoed bouwvoertuig à30 cm Nieuw speelgoed bouwvoertuig, met beweegbare graaf- en kieponderdelen.

31 12 duracel AA batterijen alkaline
Met deze duurzame en hoogwaardige batterijen kun je altijd langdurig genieten 
van je elektronische apparaten.

32 10 CD's orgel- en samenzang Pakket van 10 gebruikte CD's orgel- en samenzang. 
33 Stevig sierkussen Stevig sierkussen, okergeel
34 Nieuwe statafel met hoes Nieuwe Statafel, 80 x 110cm, met mooi nieuw grijs statafelhoes



35 Werkschoenen met stalen neus, maat 42 Nieuwe stevige werkschoenen, voorzien van stalen neus. Maat 42.
36 Kinderspel 'learn the colours' Spel 'learn the colours' voor kleine kinderen, nieuw in doos

37 Kinder Picknicktafel 
Stevige kinder picknicktafel van geïmpregneerd vurenhout. Bladhoogte 55 cm. | 
zithoogte 32 cm. | afmetingen blad 52 x 90 cm.

38 Tafellamp industrieel led middels batterij
Nieuwe industrieel tafellamp Led op batterij. Ideaal voor de tuintafel buiten 
wanneer de dagen korter worden.

39 Hoofdbord bed landelijke stijl
Landelijke stijl hoofbord voor bed met knopen en eiken bedrand voor de 
landelijke slaapkamer. Het prachtige beige gecapitoneerde hoofdbord met 
knopen en eiken rand heeft een hoogte van 136cm.

40 Memobord
Notities, kaarten en foto's kunnen worden opgeprikt of eenvoudig onder de 
koorden worden geschoven. 

41 Mooie gebruikte aanhangfiets Mooie gebruikte aanhangfiets, als nieuw.

50 30 verse eieren 'Kwaliteitjes' 30 verse eieren 'Kwaliteitjes'
51 Nieuwe statafel met hoes Nieuwe Statafel, 80 x 110cm, met mooi nieuw grijs statafelhoes.

52 Autowasbon autobedrijf de Groot
Autowasbon t.w.v. 10 euro. Autobedrijf De Groot in Rhenen beschikt over een 
moderne wasstraat. Een glimmende auto na een bezoek aan deze wasstraat. 
Gesponsord door autobedrijf de Groot.

53 Bayer Garden buxus monitoringval incl. navulverpakking
De Buxatrap heeft een sterke aantrekkingskracht op de mannelijke 
buxusmotten.

54 Kinder Picknicktafel 
Stevige kinder picknicktafel van geïmpregneerd vurenhout. Bladhoogte 55 cm. | 
zithoogte 32 cm. | afmetingen blad 52 x 90 cm.

55 Luxe kleiset voor kinderen Kleiset, met 15 potten klei in verschillende kleuren. Inclusief 20 vormpjes.

56 Fietsendrager Hapro atlas 2, 7 polig.
Fietsendrager Hapro atlas 2, 7 polig, gebruikt, zo goed als nieuw.  Geschikt voor 
2 fietsen. 20kg, + 20 kg.

57 Hocker norwich 75 x 40 x 46 cm Nieuwe hocker norwich 75 x 40 x 46 cm. Nieuwprijs €219,-

58 2 nieuwe wespenvangers
Nieuwe wespenvangers, ophangbaar. Heeft u af en toe last van wespen op het 
terras? Dan bieden deze wespenvangers uitkomst.

59 Spanband met ratel 5m x 38mm oranje
Nieuwe spanband. Met ratelsluiting, voorzien van haak en eenvoudig te 
bevestigen.

60 Volleybal / Voetbal Mooie nieuw lichte bal, die kan dienen als volleybal en voetbal
61 Een halve meter tompoes Bakkerij Huibers (XXL) Af te halen op 3 september om 17 uur bij bakkerij Huibers

62 Overnachting 'de Grebbestee' t.w.v. €300

Een midweek vakantie in het mooie Achterberg? Gesponsord door Fam. 
Roelofsen. Het gaat om een midweek vakantie buiten het hoogseizoen of 
schoolvakanties. Naast het bod wat u uitbrengt, betaald u alleen de 
schoonmaakkosten à 60 euro. 

63 Pluche knuffelbeer groot, ca 60 cm. Grote knuffelbeer, ca 60 cm.
64 Stevige nieuwe werklaarzen Stevige nieuwe werklaarzen

65 Kruk teak handgemaakt
Dit krukje van teakhout is perfect als extra zitplek of bijzettafel. Ø 30 x 42 cm. 
Handgemaakt en vervaardigd uit teakhout.

66 Waardebon Boerderij het binnenveld t.w.v. €20
Een waardebon van onze Boerderij het Binnenveld t.w.v. €20. Heerlijk vlees! 
Gesponsord door Boerderij het Binnenveld.

67 Garlux zandbak met zitdeksel
Deze zandbak is uitgerust met een handige zitting die ook te gebruiken is als een 
deksel. Nieuw!

68 Autowasbon autobedrijf de Groot
Autowasbon t.w.v. 10 euro. Autobedrijf De Groot in Rhenen beschikt over een 
moderne wasstraat. Een glimmende auto na een bezoek aan deze wasstraat. 
Gesponsord door autobedrijf de Groot.

69 Hangmat 2 persoons met standaard
Prachtige gebruikte sterke hangmat 2-persoons op een stevige standaard. Als 
nieuw!

70 Inklapbare slee
Deze nieuwe opvouwbare slee kunt u in de winter makkelijk in uw kofferbak 
meenemen. Nieuw!

71 Rondleiding bij het 'Refomatorisch Dagblad' Een rondleiding door hoofdredacteur S.M. de Bruijn van 1 uur. Voor 1 gezin. 

72 Dinnerbon restaurant 'de Molen' 2 personen, 3 gangen.
Laat je in de watten leggen door de keukenbrigade tijdens een heerlijk avondje 
uit. Geniet van een ambachtelijke pannenekoek, lunch of uitgebreid diner. 
Gesponsord door Molen 'De Zwaluw'

73 Voerton met kippenvoer
25 liter nieuwe voerton, vol met de beste kwaliteit kippenvoer. Gesponsord 
door pluimveebedrijf Klaassen in Ochten.

74 Kuub kachelhout
Een kuub kachelhout, gesponsord door van Hattum Infra in Achterberg. Af te 
halen bij van Hattum Infra in Achterberg.

75 Poetsbeurt auto t.w.v. €225,-
Poetsbeurt auto t.w.v. €225,- bij en gesponsord door autobedrijf van Leeuwen 
in Kesteren

Opbod 2



76 Najaarsbeurt tuin 1 dag Hovenier G.J. vd Berg
Een najaarsbeurt voor uw tuin? Gesponsord door hoveniersbedrijf G.J. van de 
Berg die deze najaarsbeurt van maximaal 1 dag voor zijn rekening zal nemen. Als 
u zorgt voor koffie, weten we zeker dat u tuin er weer keurig uit ziet. 

77 Cadeaubon '1 uur bowlen op 1 baan' in Kesteren
Ga in een sfeervolle omgeving de sportieve uitdaging aan op een hypermoderne 
bowlingsbaan. Gesponsord door Molen 'De Zwaluw'.

78 Appelboom Elstar in pot, à 1,70 meter, 6 jaar
Mooie appelboom, 6 jaar, zo'n 1,70 meter hoog, in pot. Gesponsord door 
boomkwekerij Huibers in Opheusden.

79 Dinnerbon de Oude Duikenburg
Laat je in de watten leggen door de keukenbrigade tijdens een heerlijk avondje 
uit. Geniet van een een heerlijk diner bij Restaurant Bal, het nieuwe restaurant 
van De Oude Duikenburg. Gesponsord door 'De Oude Duikenburg.

80 Een halve meter tompoes Bakkerij Huibers (XXL)
Een halve meter tompoes Bakkerij Huibers (XXL), af te halen op bestelling. 
Gesponsord door bakkerij Huibers.

81 Nieuwe statafel met hoes Nieuwe statafel, 80 x 110cm, met mooi nieuw grijs statafelhoes
82 Twee tuinstoelen Twee mooie gebruikte tuinstoelen, antraciet

83 Autowasbon autobedrijf de Groot
Autowasbon t.w.v. 10 euro. Een glimmende auto na een bezoek aan deze 
wasstraat. Gesponsord door autobedrijf de Groot.

84 Kinder Picknicktafel 
Stevige kinder picknicktafel van geïmpregneerd vurenhout. Bladhoogte 55 cm. | 
zithoogte 32 cm. | afmetingen blad 52 x 90 cm.

85 Overnachting bij Hotel-Restaurant Bal
Een compleet verzorgde overnachting bij Hotel Restaurant BAL in Echteld, 
tegenwoordig eigendom van de Oude Duikenburg in Echteld.

86 Landelijk bankje Mooi landelijk bankje, voor verschillende functies. 
87 Fast badminstonset 7 dlg Bevat 2 rackets, 3 shuttles en 1 foambal. Inclusief sportieve opbergtas.

88 Nieuw tuin/louncheset 
Compleet nieuwe louncheset. Gesponsord door 'van De Garde Tuinmeubelen'. 
Foto volgt. 

89 Werkschoenen met stalen neus, maat 44 Nieuwe stevige werkschoenen, voorzien van stalen neus. Maat 44.
90 Het overgebleven eten van de markt Denk aan vlees, vis, taart e.a.
91 De overgebleven bloemen van de markt Gesponsord door 'De Wildernis' uit Achterberg


