
Tijdens het Boekuwzending.com Kikkers Open ‘21 verkopen wij diensten en producten 
bij opbod voor het goede doel: Hospice Bardo. Van WK kwalificatiekaarten tot je auto 
laten wassen door het Heren 1 zondag team en van een gestylde kleding-set tot een 
gedragen sportshirt van Michael Rusman. De hele week kun je biedingen uitbrengen en 
op vrijdagavond kijken we hoeveel we opgehaald hebben en probeert onze 
veilingmeester Rik Balder er nog iets meer uit te slepen!  
 

Hoe breng ik een bod uit? 
Tijdens het hele toernooi kun je al een bod uitbrengen door een biednummer te vragen 
bij de dames naast de wedstrijdtafel. Dit nummer wordt gekoppeld aan jouw naam en 
andere gegevens, zodat je anoniem kunt bieden en wij contact met je op kunnen nemen 
als je iets hebt gewonnen. Op de posters in het clubhuis kun je jouw biednummer 
invullen plus het bedrag wat je wilt bieden op een artikel of dienst. Ook mag je een bod 
uitbrengen via onze social kanalen. Dit kan uiterlijk tot en met donderdag 29

 
juli ‘21, ook 

hiervoor ontvang je een biednummer en noteren wij jouw bod op de lijst. 
 

Waar kan ik op bieden? 
Omdat het Kikkers Open 25 jaar bestaat, zijn er 25 kavels waarop je kunt bieden, we zetten 
ze natuurlijk op een rijtje. 
 

1. Waspas voor een autowasbeurt van Autoschadeherstel Haarlemmermeer (x2) 
2. Gedragen shirt van Michael Rusman met initialen en een racket bespanning 
3. Een tennisshirt met een verrassing van Tennisned 
4. Knipbeurt, gesigneerd exemplaar van “Kapperspraat” en een goed gesprek van 

Kapsalon Perdaan 
5. Schilderij gemaakt door Monique Café 
6. Lunch voor 2 van B&B BroodjesBoetiek 
7. Twee veldkaarten voor Meerlive 2021 
8. Taart van Bakker Gerard 
9. Spiegel op maat van Verkaik Glas 
10. Vier bier en een portie bitterballen bij Cafe De Eersteling 
11. Zomerjurk met jasje, leren tas en leren riem van TEZZ Lisse 
12. Zak aardappelen van de Gebroeders Ham 
13. Half uur privéles van Albert en een dubbeltje 
14. 2 x 30 minuten kickboks training bij Sportacademy Sellak 
15. 1 uur bijles van Bijles op Maat 
16. Half uur privéles van Kay en een pet 
17. Beautybehandeling bij Skin Energy 
18. Twee toegangskaarten voor een WK kwalificatiewedstrijd door BoekuwZending.com 
19. Diner voor 2 bij Orries 
20. Auto laten wassen door het eerste Team heren zondag 
21. Bierpakket van de Drinkhut 
22. Fles wijn met 2 TC De Kikkers glazen door Kikkers Sportsbar 
23. Vlag van Haarlemmermeer door Logo’s & Letters 
24. Tatoeage of piercing van de Tattoo Shop Nieuw-Vennep (4x bon van € 25,--) 
25. BBQ-pakket voor 4 personen van Mood4 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBoekuwzending.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_zNB_7eobPGUvTtv640GucDZOR48ZdmoqWomOIGQ5kIbfUF3FCedUQBM&h=AT1pvwLhZI7tzGTs0tJ2NRpjFyrVY-BUxBdXX43ronJJFqQzElq8Uhy1vHYjfu-ETcpIgjlz0SWrIXcRCAM1HQRY6t3-u4pEUM6WtwaE-fKtLBT7YXaFu69vtSzuXaKj29aBwlc2RdJq8uWBkuaHEgncVw&__tn__=q&c%5b0%5d=AT31_mPQ8Pp1I6AM01demKNbRKDxo4KD8UiFBmkxGxqbg7J3rVAIkGn4PXMb502oAHZgYWx6z8kAtNHpoitkIyLG-dxbenK7WF9EuTUFVQl_Rc2n3X9g06pyK1jIi01rG0WOoCXpEPW_ZF9KRgWJ1ppJpk-RdmLgAlF2uwl37Ml8LmlBbA
https://www.hospicebardo.nl/
https://autoschadeherstelhaarlemmermeer.nl/
http://www.tennisned.nl/
https://kapsalonperdaan.nl/
https://www.broodjesboetiek.nl/
http://www.meerlive.nl/
http://www.bakkergerard.nl/
http://www.geendagzonderglas.nl/
http://www.gebroedersham.nl/
https://sportacademysellak.nl/
http://www.bijlesopmaat.nl/
https://skin-energy.nl/
http://www.boekuwzending.com/
http://www.orries.nl/
https://www.drinkhut.nl/nl/
http://www.logosenletters.nl/
http://www.mood4.nl/


Hoe ontvang ik mijn gewonnen item? 
Het zou fantastisch zijn als je erbij bent op vrijdag 30 juli vanaf 19:00 uur! Je kunt genieten 
van de avond, een drankje drinken en kijken hoe alles verkocht gaat worden. Op de avond 
zelf kun je de gewonnen items direct mee naar huis nemen, als je hebt betaald. Je krijgt ook 
een kwitantie mee naar huis. Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn en ben jij de hoogste 
bieder, dan ontvang je van ons een tikkie om te kunnen betalen en zorgen wij dat jouw item 
zo snel mogelijk bij jou terechtkomt. 
 
 
 
 
 
 
 

 


