
Item: Macaron workshop (4 personen) 

Omschrijving: Leer binnen 3 uur de 
basisstappen voor het maken van die 
kleine onweerstaanbare Franse 
macarons. Jullie gaan aan de slag met 
gezouten karamel macarons. Aan het 
einde van de workshop heeft iedereen 
een eigen doosje macarons, om uit te 
delen of om voor jezelf te bewaren. 

Aangeboden door: D5 (Ellen) 

 

 

 

 

 

 

Item: Dagje zeilen (2-4 personen) 

Omschrijving: Wil je een dagje 
zeilinstructies? Of gewoon lekker 
chillen. Laten we een mooie dag 
uitkiezen en de Kagerplassen 
verkennen. Vertrek vanaf de 
Zijlstroom. 

Aangeboden door: D5 (Sietske) 

 

Item: 1 week in een vakantiewoning in Frankrijk (4 personen) 

Omschrijving: 1 week relaxen in een 
compleet ingerichte vakantiewoning in 
Frankrijk voor 4 personen. 
Jeu-de-boules-baan, verwarmd 
zwembad en beachvolleybalveld 
aanwezig in de tuin. Op basis van 
beschikbaarheid buiten het 
hoogseizoen (juli-augustus). Keuze uit 
appartement La Rose of Tournesol. 
Gelegen in het Loiredal, tussen Angers 
en Saumur. (750 km rijden vanuit 
Leiden) 

Aangeboden door: D5 (Juul) 

 

 

 

 

Item: Een overheerlijke High Tea 

Omschrijving: Een overheerlijke hight 
tea gemaakt en geserveerd door D5. 
De lekkerste hartige en zoete hapjes 
en onbeperkt theeleuten. Laat je 
verrassen door de bakkunsten van dit 
team. 

Aangeboden door: D5 

  



Item: Trainingspak 

Omschrijving: Donkerblauw asics 
trainingspak met polo (M of L). 

Aangeboden door: D4 (Erzy) 

 

Item: Trainingspak 

Omschrijving: Donkerblauw asics 
trainingspak met polo (2XL of 3XL). 

Aangeboden door: D4 (Erzy) 

 

Item: Asics Gel Sensei (Maat 46) 

Omschrijving: Vrijwel ongedragen dus 
nog zo goed als nieuw. 

Aangeboden door: Michiel 

 

Item: KBSS beachvolleybaltraining voor 4 mini’s 

Omschrijving: Een beachvolleybal training in het KBSS op de 
Copakadijk voor 4 mini's. Inclusief een meet & greet met Raïsa en 
Emi. Datum wordt nog 
bepaald.  

Aangeboden door: D4 (Erzy) 

Item: Blauwe (Leyhton) Wijn 

Omschrijving: De Ennius 
Blue is een licht bruisende, 
ietswat zoete Frizzante. De blauwe kleur komt van 

een anthocyaan uit de gedroogde schillen. Het is dus een volledig 
natuurlijke kleur.  

Aangeboden door: D4 (Lieke)  

 

 

 

Item: Picknickmand  

Omschrijving: Rieten picknickmand voor 2 
personen. Inclusief bestek, glazen en borden.  

Aangeboden door: D4 (Lieke) 

 

 

Item: Team Picnic op de Leython beachvelden 

Omschrijving: Geniet met jouw 
team van een geheel verzorgde 
picnic op de Leython 
beachvelden.  

Aangeboden door: D3 

 

 

Item: Sterke tuinmannen 

Omschrijving: Heb jij behoefte aan een 
aantal sterke tuinmannen die in 2 uur 
tijd jouw hele tuin onderhanden 
nemen. Heg snoeien, zagen, spitten, 



tegels sjouwen, gras leggen, bomen planten… Ze doen het allemaal. 
Maar let op: Ze planten geen borderplantjes… 

Aangeboden door: H4 

 

Item: Keukengerei (Ovenschaal, messenset, 
en citruspers) 

Aangeboden door: Jos 

 

 

 

Item: Een diner voor 2 bij de Waag in Leiden 

Omschrijving: Geniet van een 
overheerlijk diner voor 2 op deze 
prachtige monumentale locatie in 
het hartje van Leiden. 

Aangeboden door: H3 (Bas)  

 

 

Item: Huiskamerconcert 

Omschrijving: Verras je vrienden of familie met een exclusief 
huiskamerconcert gegeven door het 
kwintet van Marleen van der Berg. 
Datum in overleg. 

Aangeboden door: D4 (Marleen)  

 

Item: Kinderfeestje voor 5 kinderen en 1 volwassene 

Omschrijving: Kids zullen genieten van dit sportieve spektakel. Laat 
ze zich uitleven terwijl ze een uur lang mogen sporten in de halve 
sporthal van De Does. Gevolgd door 
een lekkere zwempartij! 

Aangeboden door: Sportfondsen 
Leiderdorp 

 

 

Item: Kinderfeestje bij de brandweer 

Omschrijving: Volop genieten van een ontmoeting met hun helden. 
Laat ze een kijkje nemen in de kazerne en laat ze die machtig mooie 
brandweerauto’s van dichtbij 
bewonderen. 

Aangeboden door: D4 (Anne N) 

 

 

Item: Toetjesbuffet voor het hele team 

Omschrijving: Geniet met jouw hele 
team van dit overheerlijke zelfgemaakte 
toetjesbuffet.  

Aangeboden door: D4 (Afke) 

 

 



Item: 4 vrijkaarten voor 1 van de locaties van het Nationaal 
Museum voor Wereldculturen 

Omschrijving: Kijk je ogen uit en ontdek prachtige culturen. Je kunt 
kiezen uit de volgende locaties: Museum Volkenkunde in Leiden, 
Tropenmuseum Amsterdam, 
Afrikamuseum Berg en Dal. 

Aangeboden door: D4 (Paulien) 

 

 

Item: Pletterpet 

Omschrijving: Moedig het Nederlandse 
team aan met deze prachthelm op jouw 
hoofd.  

Aangeboden door: D4 (Paulien) 

 

 

 

Item: Avondje oppassen 

Omschrijving: Een avondje uit zonder de kids. Linde komt graag 
oppassen. 

Aangeboden door: D3 (Linde)  

 

 

Item: Spaanse les (4x) 

Omschrijving: Leer Spaans van Maria. Je krijgt 1x per week les, 4 
weken lang. Voor maximaal 2 personen. 

Aangeboden door: D4 (Maria) 

 

 

 

 

 

Item: Armbandenset (2 stuks) 

Omschrijving: Gemaakt door Sophie van zilver met lapis lazuli 
edelsteenkralen. 

Aangeboden door: D4 (Sophie)  

 

 

 

Item: Beachvolleybaltopje dames van 
Grand Slam in Fort Lauderdale 

Omschrijving:  Oranje (Maat L)  
Aangeboden door: D4 (Marjan) 

 

 

Item: Rembrandt-stadswandeling door Leiden  



Omschrijving: Vanuit Museum De Lakenhal vertrekt de 
Rembrandtwandeling. De Rembrandtwandeling is een wandelroute 
waarbij alle authentieke Rembrandtlocaties in de Leidse binnenstad 
met elkaar verbonden worden. Zo leidt het je onder andere langs de 
geboorteplek van Rembrandt, het atelier van leermeester Jacob van 
Swanenburgh en de Latijnse school waar Rembrandt naar school 
ging. De themaborden langs de 
wandelroute geven een beeld van Leiden in 
de tijd van Rembrandt. (Incl. gids) 

Aangeboden door: D4 (Faiza) 

 

 

 

Item: Witte chocoladescheescake met Bros 

Aangeboden door: D6 

 

 

Item: Consult Leefstijladvies 

Omschrijving: Leanne is werkzaam bij de GGD en 
gespecialiseerd in leefstijladvies. Neem met haar 
jouw leefstijl onder de loep en stel samen een plan 
op om lekker en gezond in jouw vel te zitten. 

Aangeboden door: D4 (Leanne)  

 

 

 

Item: Kleedkamerconcert  

Omschrijving: Geniet 10 minuten lang van de 
‘prachtige’ zang van dit onwijs leuke team. Je hebt 
nog nooit zo ontspannen gedoucht. We nemen 
verzoeknummers aan. 

Aangeboden door: D4  

 

 

Item: Wijnproeverij 

Omschrijving: Tijdens deze proeverij wordt er met verschillende 
druivensoorten kennis gemaakt, zowel rood als wit. Met voorkeuren 
kan rekening gehouden worden. Aantal 
deelnemers is maximaak 1 team met coach. De 
proeverij staat onder leiding van Marco Marelli 
en Ewout Verkerk, beide gediplomeerd WSET 1 

Aangeboden door: H1 

Item: VIP-pakket voor het eindfeest op 13 april 

Omschrijving: Wij zijn net zo nieuwsgierig als iij. Kom dus vooral 
naar de veiling als je wilt weten wat dit 
inhoudt. 

Aangeboden door: H2 

 

 

Item: Schaatsclinic met Bob de Jong 



Omschrijving: Leer schaatsen als een pro onder de begeleiding van 
Bob de Jong. De clinic vindt plaats op de schaatsbaan in Leiden. 
Datum wordt nog bepaalt. 

Aangeboden door: Mix 3 (André) 

 

 

 

Item: Midweek weg op het platteland 

Omschrijving: Een midweek in het appartement 'de scholekster' van 
platteland appartementen. Te boeken via 
www.plattelandappartementen.nl 

Aangeboden door: Mix 3 (André)  

 

 

 

Item: Dagje schilderen in huis 

Omschrijving: André komt een dag helpen met schilderen. Gaat om 
afschilderen. Er moet dus al geplamuurd/gegrond zijn en glad 
afgewerkt. 

Aangeboden door: Mix 3 (André) 

 

 

Item: Verrassing voor 1 team 

Omschrijving: Niemand weet nog wat het wordt, maar opde veiling 
zal het allemaal duidelijk worden! 

Aangeboden door:  D1 

 

 

Item: Spandoek maken voor een wedstrijd 

Omschrijving: Handgemaakt uniek spandoek om je team te 
inspireren bij die ene superbelangrijke wedstrijd 

Aangeboden door:  mini’s X6&7  

  



Item: Hope wanddecoratie, Graham & Brown 
fotolijst,  

Aangeboden door: Praxis 

 

 

Item: Black & Decker 50cm 
powercommand electrische 
heggenschaar op batterij 18V 

Aangeboden door: Praxis 

 

 

Item:  Indus decoratieve binnenlamp 

Aangeboden door: Praxis 

 

 

Item: Pierre Cardin dekbedovertrek  

Omschrijving: 240 x 200 cm,  

Aangeboden door: Praxis 

 

Item: Hello Kitty Wall frame 

Aangeboden door: Praxis 

 

 Item: 2x deco mode muurdecoratie  

Aangeboden door: Praxis 

 

 

 

Item: Mannelijke cheerleaders + 4 appeltaarten 
voor 1 team 

Omschrijving: de meest enthousiaste jongens 
komen je team aanmoedigen als echte 
cheerleaders 

En na de wedstrijd heerlijke zelfgemaakte 
appeltaart eten 

Aangeboden door:  mini’s X3&4 

 

Item: spandoeken maken en cheerleaders voor 1 wedstrijd 

Omschrijving: deze enthousiaste cheerleaders nemen hun eigen 
spandoeken mee om je team tot grote hoogte te brengen.  

Aangeboden door:  mini’s X1&2 

 

 

  



Item: Zelf gemaakte heerlijke Brownies 

Omschrijving: Je proeft de liefde van deze 
jonge keukenprinsessen in hun 
overheerlijke verse brownies. Wie kan daar 
nou nee tegen zeggen? 

Aangeboden door: MA2 

 

Item: Een rondvaart door Leiden en omgeving 

Omschrijving: ga met je team (max. 12-15 
personen) eens een uurtje rondvaren 
door de wateren van Leiden en omgeving. 

Datum: nog nader te bepalen.  

Aangeboden door: Rondvaart Leiden 

 

Item: Scott Zwiesel Glas Witte Wijn 2 stuks 

Omschrijving: Maak de tafel compleet met deze 
prachtige witte wijn glazen. De glazen zijn 
gemaakt van Tritan® kristalglas, zijn kras– en 
vaatwasmachinebestendig, loodvrij en hebben 
een milieukeurmerk.  

Aangeboden door: Gall&Gall 

 

 

 

Item: Kunststof Bakvormen 

Omschrijving: deze flexibele bakvormen 
mogen in geen enkele keuken ontbreken!  

Aangeboden door: Jos 

 

 

Item: 2x een uur gratis bowlen bij SportCity Bowling 

Omschrijving: neem eens een andere bal 
ter hand en demonstreer je balvaardigheid 
op een van de banen in het gezellige 
bowlingcentrum in de winkelhof. 

Aangeboden door: SportCity Bowling 

 

 

Item: 2x een uur gratis trampolinespringen bij Trixs Trampolinepark 
Leiderdorp 

Omschrijving: Trixs vestiging Leiderdorp/Leiden is de plek om je 
helemaal uit te leven. Nog groter dan onze vestiging in 
Leidschendam! Met ruim 100 trampolines, een heus ‘Ninja’-court, 
schuimblokken-bakken, high-performance 
trampolines en nog veel meer speciale 
activiteiten, beleef je hier de tijd van je leven 

Aangeboden door: Trix trampolinepark 
Leiderdorp 

 

Item: Hamam Essentials cadeau set 5-delig 



Omschrijving: Relaxende Hamam geschenkset voor mannen 

Aangeboden door: D3 (Erzy)  

 

 

Item: Ritual of Samurai Refreshing Treat voor mannen giftset small 

Omschrijving: Dit Rituals pakket is speciaal voor mannen. De 
gezichts- en lichaamsverzorging voor de man is steeds meer in 
opkomst. Voor de reisbranche is dit 
een leuk set om cadeau te doen bij 
een Business trip of een Stedentrip. 

Aangeboden door: D3 (Erzy)  

 

 

Item: CRÊPEPAN Ø28CM met eierpannenkoekenmix  

 

Aangeboden door: Anoniem 

 

 

 

 

 

Item: Stoompan 2 etages 

Omschrijving: Luxe stoompan met 2 
verdiepingen. Door te stomen blijven vitamines 

behouden en de groente heerlijk knapperig. Ook komt er minder vet 
aan te pas en heeft u zo een gezondere maaltijd. 

Aangeboden door: Anoniem 

 

Item: Hangmat voor de kat 

Aangeboden door: Anoniem 

 

 

 

Item: Wafelijzer Tristar WF-2119 

Omschrijving: Met dit wafelijzer van Tristar maak jij in een 
handomdraai leuke en lekkere hartjeswafels! 

Aangeboden door: Anoniem 

 

 

 

 

 

 

Item: Tristar Donut Maker DM-2147 + receptenboekje 

Omschrijving: Verser kan je je donuts niet 
krijgen! 

Aangeboden door: Anoniem 



 

 

Item: Mini Chocolade Fondue Fontein 

Omschrijving: Met deze mini versie van de 
chocolade fontein maak je van ieder toetje een 
klein feestje! Chocoladeplezier voor 2-4 
personen. 

Aangeboden door: D3 (Erzy)  

 

 

Item: Gala Smash Plus Beachvolleybal 

Omschrijving: OfficiaL SIZE AND WEIGHT 

Aangeboden door : D4 (Erzy)  

 

 

Item: Nike Sport Rugtas  

Omschrijving: 4 ruime vakken 

Aangeboden door: Anoniem 

 

 

Item: Kledinghanger voor Colbert in de auto 

Omschrijving: Kledinghanger voor aan hoofdsteun in auto. 
Handig om een colbert op te hangen, zodat deze 
niet kan kreuken. 

Aangeboden door: D3 (Erzy)  

 

Item: Badkamerset Orchidee 

Omschrijving: Toiletbril, toiletborstel, 2 drinkbekers, 
2 ophanghaken nieuw in de verpakking 

Aangeboden door: D3 (Erzy) 

 

 

 

Item: Laptopsteun + stofzuiger voor toetsenbord 

 

Aangeboden door: Anoniem 

 

 

Item: Penn hartslaghorloge met draadloze borstriem 

Aangeboden door: D4 (Erzy) 

 

 

 

Item: Penn hartslaghorloge met draadloze borstriem 



Aangeboden door: D4 (Erzy) 

 

 

 

Item: Biedbox voor bridge 

Aangeboden door: Anoniem 

 

 

 

Item: Een pakket 3D knipvellen voor het maken van 3D kaarten 

Omschrijving: multomap vol met vellen met 
verschillende voorstellingen voor de ceatievelingen 
onder ons. 

Aangeboden door: Anoniem 

 

 

Item: dimbare halogen wandlamp messing 

 

Aangeboden door: Jos 

 

 

 

Item: Halogeen plafondlamp met 4 lampen 

Aangeboden door: Jos 

 

 

Item: plafondlamp met 2 lampen 

Aangeboden door: Jos 

 

 

 

Item: Grote verrijdbare samsonite koffer 

Aangeboden door: Jos 

 

 

Item: Houten Krukje 

Aangeboden door: Jos 

 

 

Item: een volledige set zilveren kerstboomversiering 

Omschrijving: piek, ballen, slingers, etc. in 2 plastic 
opbergdozen en 1 verhuisdoos 

Aangeboden door: Jos 

 



Item: Haarverzorgingset 

 

Aangeboden door: kapsalon Hairmatters 

 

Item: Kamerplant 

Omschrijving: deze schitterende kamerplant 
staat garant voor zuurstof in je woonkamer en 
vraagt er genoeg water, een lichte standplaats en 
een beetje leifde voor terug.  

Aangeboden door: Anoniem 

 

Item: nagels laten lakken met gellak 

Aangeboden door: Nagelstyliste 
Acrylnagels Amber 

 

Item: Mini Kinderstofzuiger Hetty 

Aangeboden door: de Handyman 

 

 

Item: Mini Kinderstofzuiger Henry 

Aangeboden door: de Handyman 

 

 

Item: Cadeaubon 

Omschrijving: wie weet voor welk bedrag je mag 
besteden bij van Os tassen en koffers mag het zeggen…. 

Aangeboden door: van Os tassen en koffers 

 

Item: Eigen gebakken appeltaart 

Aangeboden door: D4 (Noor)  

 

 

Item: Stickervellen smiley (3x) 

Omschrijving: 

Aangeboden door: Erzy 

 

Item: keycord naar keuze (3x) 

Omschrijving:  

Aangeboden door: Erzy 

 

Item: sleutelhanger volleybal (3x) 

Omschrijving: 

Aangeboden door: Erzy 

 

 



Item: Do It Yourself Bak Kit 

Omschrijving: Met deze kit door D7 
samengesteld heb jij alle 
benodigdheden om iets heerlijks te 
bakken waarmee jij je team, je 
gezin, vrienden of collega’s heel blij 
kunt maken.  

Aangeboden door: D7 

 

Item: 

Omschrijving: 

Aangeboden door: Sport2000 

 

Item:  

Omschrijving: 

Aangeboden door: Boekhandel de Kler 

 

Item:  

Omschrijving: 

Aangeboden door: Boekhandel de Kler 

 

 

 

Item:  

Omschrijving: 

Aangeboden door: Boekhandel de Kler 

 

Item:  

Omschrijving: 

Aangeboden door: Kledingboetiek Mix it 

 

 

 


