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Beste basisschoolkinderen,  
 
Dit is de catalogus voor de kinderveiling van Onderdijk.  
Deze veiling is op vrijdag 11 maart.  
Hierbij ben je van harte welkom in het Dorpshuis! 
 
Om 19.00 wordt er gestart met de verkoop van de ‘koopjes’. 
Op de lijst in deze catalogus kan je zien wat er te koop aangeboden wordt 
(geveild). Er staat ook bij wat het koopje kan gaan kosten, dit jaar is dat 
maximaal 15 euro per koopje. 
 
Je kunt bieden door je hand op te steken. Het begint dan met een laag 
bedrag en gaat met ieder bod steeds een beetje omhoog. De 
veilingmeester geeft aan wie het koopje gekocht heeft. Het is de 
bedoeling dat je contant geld meeneemt en meteen betaald voor dat wat 
je hebt gekocht.   
 
Het geld wat deze kinderveiling oplevert, is bestemd voor de verenigingen 
in Onderdijk die zich bezighouden met kinderen. Dit jaar hebben we 
ervoor gekozen dat de opbrengst naar de herinrichting van het schoolplein 
en de nieuwe speeltoestellen van de Gerardus Majella school gaat. 
 
Het is een goed idee om een van je ouders mee te nemen zodat deze je 
kan helpen met het bieden. Het is helaas niet zo dat altijd iedereen met 
een koopje naar huis gaat. Het is wel erg leuk om deze avond mee te 
maken.  
 
Ook mag je dit jaar op de dag van de veiling, om 12:15 uur (uit school) al 
komen kijken waar je s ’avonds op wilt gaat bieden! 
 
We hopen dat je vrijdag 11 maart naar de Kinderveiling komt! 
 
 
Groetjes, 
 
Het bestuur van de Gemeenschapsveiling Onderdijk 
 



Beste ouders van de basischoolkinderen uit Onderdijk, 
 
Ook dit jaar is er weer een veiling bedoeld voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd uit Onderdijk. Dit is de catalogus voor de kinderveiling. 
Deze start om 19.00 en duurt tot +- 19.45 op vrijdag 11 maart in het 
dorpshuis. 
 
De koopjes staan hier in de catalogus vermeld. Dit jaar veilen wij alle 
koopjes voor maximaal 15 euro. De kinderen kunnen hierop bieden, het 
begint met een laag bedrag en gaat steeds met een klein bedrag omhoog 
als er wordt geboden.  
 
Nu willen wij aan u als ouder(s) vragen om hierbij aanwezig te zijn om uw 
kind te helpen met het bieden. Daarnaast is het de bedoeling dat het 
gekochte koopje meteen contant betaald wordt. Wellicht zijn de kinderen 
dan ook bewust van hun uitgave. 
 
Wij kunnen niet garanderen dat ieder kind met een koopje naar huis gaat. 
Wel denken wij dat de kinderveiling op zich een leuke ervaring is om mee 
te mogen maken. We willen er nog even op wijzen dat de opbrengst van 
de kinderveiling ten goede komt voor de kinderen zelf. Dit jaar gaat de 
opbrengst naar de herinrichting van het schoolplein en de nieuwe 
speeltoestellen van de Gerardus Majella school. 
 
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht en we 
zien u graag met uw zoon op dochter op de kinderveiling! De reguliere 
avond start om 20:00 uur. U bent ook hier van harte welkom. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
Christel de Wit    06-34274530 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de gemeenschapsveiling Onderdijk    
 



Nr. Beschrijving Aangeboden door Prijs

1 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

2 Silverlit Hyper Drone raciing starter kit Personeelsvoordeelwinkel.nl

3 Long board Personeelsvoordeelwinkel.nl

4 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

5 Pupil van de week. Datum:22-05 Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

6 Deelname slotuitje Chill in. Speciaal voor de groep 
8-ers

Chill – In Onderdijk

7 Trek in wat lekkers? Maak het zelf met jou bak 
pakket!

Veiling Comite Onderdijk

8 Long board Personeelsvoordeelwinkel.nl

9 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

10 Een pannenkoekworkshop op een woensdag 
middag

St. Beheer Dorpshuis "De 
Onderdijk"

11 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

12 Doosje Lego Fam. Willems

13 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

14 Een geheel verzorgde paardenmiddag, knuffelen, 
poetsen en rijden. Datum in overleg

Fam van Gelder

15 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

16 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

17 Deelname slotuitje Chill in. Speciaal voor de groep 
8-ers

Chill – In Onderdijk

18 N-Tune On-Ear koptelefoon met Control Talk Personeelsvoordeelwinkel.nl

19 Realistische Graaf machine van Tonka Personeelsvoordeelwinkel.nl

20 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

21 Drone Xtrem Raiders racing set Personeelsvoordeelwinkel.nl

22 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

23 Crossbow pijltjesschieten Fleur Dekker

24 N-Tune On-Ear koptelefoon met Control Talk Personeelsvoordeelwinkel.nl

25 Kinderhengel Pets en Co de Moel

26 Deelname slotuitje Chill in. Speciaal voor de groep 
8-ers

Chill – In Onderdijk

27 Een pannenkoekworkshop op een woensdag 
middag

St. Beheer Dorpshuis "De 
Onderdijk"

28 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

29 Politie oprijwagen met helicopter en potitieauto Personeelsvoordeelwinkel.nl

30 Armband Zilver Briljant Optiek & Sieraden

31 Boekenpakket 8 tot 12 jaar Kinderopvang Berend Botje

Alle koopjes €15 max.



Nr. Beschrijving Aangeboden door Prijs
Alle koopjes €15 max.

32 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

33 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

34 Boekenpakket 6 tot 8 jaar Kinderopvang Berend Botje

35 Uitje! Jumpen met Maaike bij SAMCITY. Op 
zaterdag 2 april

Veiling Comite Onderdijk

36 Brandweerkazerne van Lego Bouwbedrijf Grooteman-van 
Dijk

37 Pomme-Pidou spaarpot EP Beerepoot

38 Boekenpakket 8 tot 12 jaar Kinderopvang Berend Botje

39 Doosje Lego Fam. Willems

40 Oorknoppen zilver Briljant Optiek & Sieraden

41 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

42 Speelgoedpakket meisje Ouderver. Gerardus Majella

43 Deelname slotuitje Chill in. Speciaal voor de groep 
8-ers

Chill – In Onderdijk

44 Battle tegen elkaar met een Laser set Personeelsvoordeelwinkel.nl

45 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

46 Foto van je gezicht op de kaft van de WiWu Stichting Week in Week uit

47 Trek in wat lekkers? Maak het zelf met jou bak 
pakket!

Veiling Comite Onderdijk

48 Voetbalclinic door de hoofdtrainer van 
Strandvogels, Patrick de Vries. Datum in overleg.

Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels

49 Speelgoedpakket jongen Ouderver. Gerardus Majella

50 Pupil van de week. Datum:06-06 Jeugdbestuur V.V. 
Strandvogels


