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Een paar woorden vooraf
Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn bestaat 30 jaar en grijpt dit aan om op 
4 september 2021 om 13:00 uur een feestelijke jubileumveiling te organiseren 
in de kringloopwinkel op Energieweg 13 te Alphen aan den Rijn.

De kringloop in het kort
17 mensen met passie hebben in 1991 de stichting opgericht. Op de foto 
is de opening van de eerste winkel met een oppervlakte van 42m² te zien. 
 Inmiddels heeft de stichting twee kringloopwinkels die bij elkaar goed zijn 
voor ruim 2.400m² winkelplezier. De 
stichting heeft als doel het creëren 
van werkgelegenheid (zowel betaald 
als onbetaald), het verminderen van 
de afvalberg en het verhogen van de 
kennis over afval en hergebruik. 
Nu, 30 jaar na het begin, vinden zo’n 
140 mensen hun (vrijwilligers)werk bij 
de kringloop en zamelen we bijna een miljoen kilo aan goederen en textiel in. 

Goede doelen
Naast de idealen die Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn probeert te re-
aliseren, proberen we ook andere instellingen te helpen hún doelstellingen te 
bereiken. Omdat de binnengekomen goederen afkomstig zijn uit Alphen aan 
den Rijn en omliggende gemeenten, stellen wij ons ten doel om een deel van 
de opbrengst van deze donaties jaarlijks terug te laten vloeien naar goede 
doelen in diezelfde regio. Het jubileumjaar is voor ons een uitgelezen kans 
om goede doelen nog eens extra te laten delen in de feestvreugde. Deze tien 
doelen zijn door het publiek gekozen en ontvangen vanuit de veilingopbrengst 
een mooie bijdrage:  

○   De Herbergier Hazerswoude-Rijndijk
○   Dierenasiel Alphen aan den Rijn
○   PWA-bad
○   Scouting Alphen aan den Rijn
○   Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken
○   Stichting Droomdag
○   Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
○   Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop
○   Stichting Kinderboerderij Alphen en omstreken
○   VPTZ Aurelia

Veilingmeester & Notaris
Wij danken de volgende personen voor hun belangeloze inzet voor de veiling:

Veilingmeester 
Tim Coronel | Topsporter, autocoureur, deelnemer 
 Dakar-rally, tv-presentator, ondernemer, levensgenieter, 
eilandoverlever, Tim is het allemaal! 

“De snelste man van Nederland leidt op enthousiaste  en 
bevlogen wijze de veiling in goede banen.”

Notaris 
Harriët Bijl-Atsma | Werkzaam als notaris-eigenaar bij 
Kroes en Partners en gespecialiseerd in vastgoed en 
 ondernemingsrecht. Het zoeken naar de menselijke maat in 
juridische oplossingen is wat haar werk onderscheidend maakt.

“Harriët ziet toe op een correct verloop van de veiling.”

Kavelstukken mogelijk gemaakt door
Sponsoren | Diverse kavels zijn kosteloos ter beschikking gesteld door 
 ondernemers uit de regio. Wij danken Archeon, Escape Rooms Ter Aar, 
 Sloepverhuur Nieuwkoop, Stichting Vogelpark Avifauna, Sunset Beachbar, 
Vue Alphen aan den Rijn en Wet ‘n Wild voor hun steun aan de goede doelen. 

U! | Onze dank gaat tot slot uit naar al die mensen die hun herbruikbare 
spullen niet weggooien maar aan de 
kringloop schenken. Alleen dankzij uw 
gulle gift kunnen wij werkgelegenheid 
bieden en kunnen we samen het milieu 
ontzien. Enkele van de geschonken 
goederen hebben we speciaal voor 
de veiling bewaard. We zijn trots op 
alle mooie kavels die in dit boekje 
opgenomen zijn. 

Namens ons en alle goede doelen: “DANK!”

Tot snel in één van onze vestigingen. Stichting Kringloop Alphen
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Veilingvoorwaarden

Deelname | Deelname is gratis. Door deelname verklaart de bieder/
koper op de hoogte te zijn van de veilingvoorwaarden zoals genoemd 
in dit boekje en op www.kringloopalphen.nl.

Goede doelen | De opbrengst van de veiling is geheel bestemd voor 
goede doelen. Meer informatie over de doelen is te vinden op de 
achterkant van dit boekje en op www.kringloopalphen.nl.

Veilingartikelen | Alle kavels worden verkocht in de toestand waarin 
zij zich op het moment van toewijzing bevinden. Omschrijvingen 
van de veilingobjecten alsmede alle schriftelijke of mondelinge 
toelichtingen worden naar beste weten verstrekt. Zij beogen een 
indicatie te zijn die niet uitputtend is en vormen op geen enkele wijze 
een garantie over bijvoorbeeld authenticiteit, datering, herkomst of 
maat of gewicht van de kavel. De koper kan hieraan geen rechten 
ontlenen en dient vóór de koop zich een eigen oordeel te vormen over 
het veilingobject, de staat ervan en de mate waarin de beschrijving 
overeenkomt. Aan gesponsorde kavels kunnen door de verstrekkende 
partij extra voorwaarden worden verbonden. De koper dient zich 
hiervan vóór de koop op de hoogte te hebben gesteld via de website 
van de betreffende aanbieder. Alle veilingobjecten worden voetstoots 
verkocht, zonder garantie of recht op teruggave van geld.

Koopovereenkomst | Een bieding is bindend en verplicht tot kopen 
indien het bod door de veilingmeester is geaccepteerd als hoogste 
bod. De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en 
is aansprakelijk voor betaling zonder zich op en opdrachtgever te 
kunnen beroepen. Het gewonnen object kan contant of met pin 
betaald worden. De koper betaalt niets extra’s, er wordt geen opgeld 
berekend. Indien meer bieders menen de koper te zijn, beslist de 
notaris over de toewijzing of wordt de bieding heropend. 

Bieden per opbod | Het bieden geschiedt alleen in hele euro’s en 
per opbod. De veilingmeester hanteert de openingsbedragen zoals 
vermeldt in het veilingboekje en verhoogt de inzet volgens eigen 
inzicht. Bijvoorbeeld: verhoging tot € 50,- met telkens 2 euro. 
Van € 50,- tot € 100,- met 5, van € 100,- tot € 250,- met 10 en hoger 
dan € 250,- met 25. 

In persoon bieden | Een belevenis! De bieder volgt de veiling 
live in de zaal en kan ter plekke meebieden. Het bieden geschiedt 
door het tonen van de aan de bieder toegewezen gele kaart aan 
de veilingmeester. Na afloop van de veiling kunnen, na betaling, de 
gewonnen kavels direct worden meegenomen. 

Via de mail bieden | Voor geïnteresseerden die niet fysiek aanwezig 
kunnen zijn, is er de mogelijkheid tot het bieden per mail. Bieden 
geschiedt door een mail te sturen met daarin vermelding van het 
nummer van het veilingobject, een omschrijving van het veilingobject, 
het maximumbiedbedrag in hele euro’s, voor- en achternaam en het 
telefoonnummer waarop de bieder gedurende de veiling te bereiken is. 
Mailbiedingen dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en uiterlijk 1 
september 2021 op emailadres veiling@kringloopalphen.nl ontvangen 
te zijn. De organisatie mag mailbiedingen zonder opgaaf van reden 
weigeren en sluit iedere aansprakelijkheid uit van het om welke 
reden dan ook niet slagen van een mailbieding. Een medewerker 
van de organisatie biedt voor de bieder mee tot het maximumbedrag 
is bereikt. Indien er meerdere gelijke bedragen zijn, dan wordt enkel 
die bieding meegenomen die het eerst ontvangen is. Bieders via de 
mail dienen telefonisch bereikbaar te zijn gedurende de veiling. Als 
zij de kavel hebben gewonnen, worden zij direct gebeld door een 
kringloopmedewerker met betalingsinstructies. Het bedrag dient 
uiterlijk binnen tien minuten na aanvang van het telefoongesprek op 
de rekening van Stichting Kringloop Alphen ontvangen te zijn. Lukt dit 
niet, dan wordt het kavel opnieuw in de veiling gebracht.

Recht | De notaris behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen 
aan te brengen in de orde van verkoop, objecten te splitsen, bijeen te 
voegen, te verwijderen of toe te voegen. Vergissingen bij biedingen of 
toewijzing te herstellen, de koop ongedaan te maken of zonder opgaaf 
van reden personen als bezoeker, bieder of koper te weigeren. 

Ophaaltermijn | Bieders die in persoon aanwezig zijn, dienen objecten 
direct na afloop van de veiling in ontvangst te nemen. Grote objecten 
of objecten die via mailbieding zijn gewonnen, kunnen in overleg met 
de organisatie tot één week na de veiling worden afgehaald. Na deze 
periode heeft de organisatie het recht opslagkosten in rekening te 
brengen. Tevens heeft de organisatie het recht de koop te ontbinden.
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Veilingobject 01 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 03 | Startprijs € 75,-

Veilingobject 04 | Startprijs € 75,-

Veilingobject 02 | Startprijs € 30,-

Art Deco Lamp | “Liggende vrouw”

Gezellige knuffelberen 

○  materiaal voet: marmer 
○  materiaal beeld: chroom
○  materiaal kap: glas 
○  afmeting: l 30,5 x b 7,5 x h 20,5 cm
○  kleine beschadiging op achterkant voet

○  oude beren
○  aantal: 4 stuks

Vijf design stoelen | Jaren ‘60

○  blauwe zitting
○  aantal: 5 stuks
○  b-keus

Tulpenvaas - Groot

○  materiaal: aardewerk
○  in twee delen
○  hoogte totaal: 52 cm
○  diameter: 34,5 cm

Veilingobject 05 | Startprijs € 44,-

Veilingobject 06 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 07 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 08 | Startprijs € 34,-

Sinaasappelpers | “Juicer”

Bootkompas

Wierrookbrander

Schuco opwindauto

○  merk Santos (Frankrijk)
○  type nr. 10 
○  bouwjaar 1988
○  hoogte opengeklapt: 55 cm

○  in beschermkist 
○  materiaal: koper
○  afmeting: l 20 x b 20 x h 14,5 cm

○  materiaal: koper
○  bijzonder model
○  hoogte met deksel dicht: 15 cm

○  oude opwindauto
○  werkt goed
○  kleine beschadiging in de voorruit
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Veilingobject 09 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 11 | Startprijs € 46,-

Veilingobject 12 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 10 | Startprijs € 20,-

Tincraquele schaal | Copier voor Leerdam

○  materiaal: glas
○  ontwerper: A. D. Copier
○  diameter: 24 cm
○  ca 1946

Bakeliet geldkist met inzet voor kleingeld 

○  materiaal: bakeliet
○  kleur kistje: bruin
○  afmeting: l 39 x b 20 x h 11 cm
○  met sleutel

Zwiebelmuster Meissen koffiekan

○  inclusief filter
○  materiaal: porselein
○  hoogte: 26 cm

Veilingobject 13 | Startprijs € 30,-

Veilingobject 14 | Startprijs € 75,-

Veilingobject 15 | Startprijs € 24,-

Veilingobject 16 | Startprijs € 20,-

Fabergé-ei

Antieke grote vogelkooi

Houtsnijwerk console

Zilveren miniatuur | “Koets met Paard”

○  Russisch
○  modern
○  hoogte: 9 cm
○  diameter: 7 cm

○  afmeting inclusief onderstel: h ±185 x b ±70 cm
○  op los onderstel
○  materiaal: hout
○  meerdere kleine beschadigingen

○  aantal: 2 stuks
○  afmeting: l 16 x b 8 x h 18 cm

○  materiaal: zilver
○  afmeting: l 8 x b 2 x h 3 cm

Archeon | 5 toegangskaarten park
In Museumpark Archeon beleef je de levende geschiedenis van Nederland. Ontdek 
de wereld van de prehistorie, de Romeinen en de middeleeuwen. 
○  5 toegangskaarten (geldig t/m 30-12-2021)
○  1 kinderboek ‘Op avontuur!’
○  1 verenpen
○  t.w.v. € 109,50 
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Veilingobject 17 | Startprijs € 10,-

Veilingobject 19 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 20 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 18 | Startprijs € 46,-

Djokja zilver onderzetters

○  aantal: 6 stuks
○  materiaal: zilver (zilvergehalte 800)
○  diameter: 6 cm
○  ca 1930

Unieke broche

○  geslepen en geschilderd glas
○  jaren ‘20

Armband

○  materiaal: zilver (zilvergehalte 835)

Veilingobject 21 | Startprijs € 95,-

Veilingobject 22 | Startprijs € 85,-

Veilingobject 23 | Startprijs € 50,-

Djokja zilver broodmand

Tuba 

Schilderij van Le Fèvre | “Figuren” 

○  materiaal: zilver (zilvergehalte 800)
○  afmeting: l 25,5 x b 17,8 x h ± 3 cm

○  merk/maker: F Besson
○  verzilverd
○  in koffer
○  lekt bij ventiel, wel bespeelbaar

○  schilder: Le Fèvre
○  olieverf
○  afmeting lijst: l 81 x b 61,5 cm
○  afmeting schilderij: l 80 x b 60,5 cm
○  gesigneerd LO

Wet ‘n Wild | Bon voor 1,5 uur waterski voor 2 personen
Een heerlijke dag onthaasten en genieten aan de Zegerplas. Er is een kabelskibaan 
waar zowel de beginnende als gevorderde waterkiërs zich uit kunnen leven. 
○  inclusief matriaal
○  geldig tot 16/7/2022
○  t.w.v. € 50,-

Voor wie we het doenVoor wie we het doen
zie de achterkant van dit boekje voor meer informatiezie de achterkant van dit boekje voor meer informatie
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Sloepverhuur Nieuwkoop | Bon voor dag sloephuur
Een heerlijke dag varen op de Nieuwkoopse Plassen. Genieten van de mooi-
ste vaarroutes door het prachtige natuurgebied van Natuurmonumenten. 
○  geldig tot eind 2022
○  alleen geldig op een doordeweekse dag
○  t.w.v. € 165,-

Veilingobject 24 | Startprijs € 46,-

Veilingobject 26 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 27 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 25 | Startprijs € 250,-

Zeefdruk Corneille 390/1000

○  schilder: Corneille
○  afmeting aluminium lijst: l 87 x b 67 cm
○  afmeting schilderij: l 68 x b 51 cm
○  gesigneerd RM
○  nummer LO
○  glasplaat RO beschadigd

Schilderij van Rinus Blomsteel
○  schilder: Rinus Blomsteel
○  afmeting houten lijst: l 92 x b 92 cm
○  afmeting schilderij: l 90 x b 90 cm
○  gesigneerd LO
Rinus werd ook wel ‘het schildersbeest’ van 
Rotterdam genoemd door het dikke verfgebruik!

Veilingobject 28 | Startprijs € 16,-

Veilingobject 29 | Startprijs € 10,-

Veilingobject 30 | Startprijs € 40,-

Retro loopauto vliegtuig

Mozaïek bouwstenen

Schuco opwindauto Kommando anno 3000 

○  dubbeldekker Red flyer
○  driewieler
○  kleur: brandweerrood

○  materiaal: hout
○  in kist
○  met voorbeelden

○  antiek speelgoed
○  materiaal: blik
○  kleur: groen
○  in originele doos
○  het stuurtje is beschadigd

Zilveren miniatuur | “Draaiorgel”

○  materiaal: zilver
○  afmeting: l 6,5 x b 1,7 x h 5,2 cm

Tijd en datum van de KIJKDAG: pagina van inhoudsopgave

Mis de KIJKDAG niet!
De kijkdag is er voor u!u! 
De kavels zijn onder begeleiding te bezichtigen. U mag ze vast-
houden en extra goed onderzoeken. Zo staat u niet voor 
verrassingen als u het winnende bod hebt.
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Veilingobject 31 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 33 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 34 | Startprijs € 75,-

Veilingobject 32 | Startprijs € 75,-

Vintage Barbie en Ken poppen 

Vintage Ricky, Skipper en Francie poppen

○  in doos
○  ca 1960

○  in doos
○  ca 1960
○  Barbie’s friends

Art Deco Tafellamp 

○  Duitse Art Deco
○  materiaal: aluminium
○  kleur: bruin
○  hoogte: 37 cm
○  diameter kap: 36 cm
○  jaren ‘30

Pastoe KM05 wire barkruk 

○  ontwerpers: Cees Braakman en Adriaan Dekker
○  ontwerp uit 1958 
○  materiaal: draadstaal
○  kleur: paper white
○  hoogte: 46 cm

Veilingobject 35 | Startprijs € 40,-

Veilingobject 36 | Startprijs € 60,-

Veilingobject 37 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 38 | Startprijs € 50,-

Iittala vaas | “Savoy (m 139)” 

Beeld | “Zeehonden op rots” 

Zilveren glas- of jampothouder

Vintage blikken opwinddieren

○  materiaal: glas
○  kleur: blauw
○  ontwerper: Alvar Aalto
○  afmeting: l 16 x b 16 x h 21 cm

○  materiaal: brons
○  gesigneerd: MK
○  afmeting: l 14 x b 10,5 x h 15,5 cm

○  hoogte: 6 cm
○  diameter: 7,5 cm

○  Bijzondere collectie vogels en kikkers
○  materiaal: blik
○  partij 9 stuks, oa Lehmann Paak Paak  
    eendje 903, pikkende kuiken MS 006,   
    vogel 264 MS 29, springende kikker MS   
    082, gans 215 MS 042
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Veilingobject 39 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 41 | Startprijs € 95,-

Veilingobject 40 | Startprijs € 75,-

CowParade | “Ms Moolevard on the boulevard”

Boom met kaketoes | Zwaar glas ornament

○  CowParade Houston 2001
○  kunstenaar Amber Felts
○  materiaal: keramiek
○  afmeting: l 38 x b 12 x h 36 cm

○  hoogte: 44,5 cm
○  breedte: 19,5 cm 
○  kleine beschadiging: blaadje afgebroken

Kristallen gembercoupe met geslepen decoratie

○  antiek
○  materiaal: kristal
○  hoogte: 39 cm
○  breedte: 19,5 cm 
○  met deksel

Veilingobject 42 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 43 | Startprijs € 10,-

Veilingobject 44 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 45 | Startprijs € 10,-

3-delig kapset zilver en blauw emaille

Nijntje’s spellendoos

Kunstfoto’s van Anna Beeke | “Jongeren in de jaren ‘80”

De rattenvanger van Hameln | 1931

○  materiaal: zilver
○  aantal: 3 delig (borstel, spiegel en kam)
○  antiek
○  kleine beschadiging in emaille van spiegel

○  ter ere van de 50ste verjaardag van Nijntje
○  auteur en illustrator: Dick Bruna
○  uitgavejaar 2005
○  inhoud: - boek ‘Het feest van Nijntje’
                 - Spelbord 5x
                 - Spelregels + benodigheden

○  kunstenaar: Anna Beeke
○  aantal: 5 foto’s in verzamelmap
○  afmeting foto’s: l 31,5 x b 24 cm
○  afmeting met passe-partout: l 40 x b 30 cm

○  Kindervertelling op rijm
○  uit het Engels vertaald door Anthonie Donker
○  platen van Rie Cramer
○  1931

Voor wie we het doenVoor wie we het doen
 zie de achterkant van dit boekje voor meer informatie



19 20

Sunset Beachbar | Tegoedbon van € 100,- 
De eerste containerbar in Alphen aan den Rijn waar je van een lekker hapje 
of drankje kan genieten en verschillende watersporten kunt beoefenen.  
○  de tegoedbon is vrij te besteden bij Sunset Beachbar
○  sloepverhuur, Efoilen, SUP verhuur (Stand Up Paddle).
○  t.w.v. € 100,-

Veilingobject 46 | Startprijs € 120,-

Veilingobject 48 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 49 | Startprijs € 10,-

Veilingobject 47 | Startprijs € 24,-

Gesatineerd persglazen sculptuur Madonna met kind

Bokaal | zwaar kristal

○  ontwerper: Steph Uiterwaal voor Glasfabriek Leerdam
○  ontwerp: 1928
○  compleet met verlichte voet van aardewerk
○  hoogte: 30 cm

○  hoogte: 21,5 cm
○  diameter: 21,5 cm

Litho van Patty Harpenau

○  kunstenaar: Patty Harpenau
○  afmeting aluminium lijst: l 61 x b 51 cm
○  afmeting schilderij: l 50 x b 40 cm
○  gesigneerd RO
○  glasplaat RO kleine beschadiging

Ets van Laetitia de Haas | 2 stuks

○  kunstenaar: Laetitia de Haas
○  afmeting houten lijst: l 42 x b 32 cm
○  afmeting etsen: l 8 x b 6 cm
○  gesigneerd: onder beide etsen

Veilingobject 50 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 51 | Startprijs € 130,-

Veilingobject 52 | Startprijs € 120,-

Veilingobject 53 | Startprijs € 30,-

Loopauto Baghera retro Speedster

Tafellamp Raak Amsterdam

Staande designlamp jaren ‘60

○  model 185
○  ontwerp: jaren ‘70
○  materiaal kap: plastic, wit
○  materiaal voet: aluminium
○  hoogte: 65 cm
○  diameter kap: 40 cm

○  Gwen
○  materiaal kap: plastic, groen
○  materiaal voet: aluminium 
○  hoogte: ± 155 cm
○  diameter kap: 40 cm

○  zeldzame uitvoering
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Veilingobject 54 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 56 | Startprijs € 150,-

Veilingobject 57 | Startprijs € 10,-

Veilingobject 55 | Startprijs € 26,-

Horloge | IWC chronograph

Viool | Merk Schanz

○  loopt automatisch, windt zichzelf op door de beweging van de pols
○  replica

○  merk: Schanz
○  in tas
○  met strijkstok
○  kleur: zwart

Ligfiets | Sinner

○  kleur: geel
○  versnellingen: 24 stuks
○  shimano wielnaaf

Camping waslijn uit de jaren ‘50 | “Voor al uw vuile was”

○  materiaal: blik
○  jaren ‘50

Veilingobject 58 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 59 | Startprijs € 46,-

Veilingobject 60 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 61 | Startprijs € 50,-

CowParade | “A study in still life”

Disneyfiguur | Goofy als butler

Antieke vogelkooi 

○  CowParade Kansas City 2001 
○  designer Mackenzie-Childs
○  afmeting: l 37 x b 10 x h 40 cm
○  lampenkap + tafeltje ontbreekt

○  Disneyfiguur
○  hoogte: 120 cm
○  breedte: 45 cm

○  materiaal: aardewerk
○  hoogte: 30 cm
○  Italiaans

Archeon | 5 toegangskaarten park 
In Museumpark Archeon beleef je de levende geschiedenis van Nederland. Ontdek 
de wereld van de prehistorie, de Romeinen en de middeleeuwen. 
○  5 toegangskaarten (geldig t/m 30-12-2021)
○  1 kinderboek ‘Op avontuur!’
○  1 verenpen
○  t.w.v. € 109,50 
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Ring met grote opaal

○  materiaal: sterling zilver 925

Veilingobject 62 | Startprijs € 40,-

Veilingobject 64 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 65 | Startprijs € 10,-

Veilingobject 63 | Startprijs € 10,-

Hele oude (vergane) zijden parasol

○  mooie houten bewerkte knop
○  lengte: 97,5 cm

Plateel jardinière | ESKAF

○  gemerkt: ESKAF (Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek)
○  hoogte: 17 cm
○  diameter: 25 cm
○  nummer: 669

Veilingobject 66 | Startprijs € 95,-

Veilingobject 67 | Startprijs € 30,-

Veilingobject 68 | Startprijs € 10,-

Veilingobject 69 | Startprijs € 30,-

Vaas Kristalunie Maastricht | W.J. Rozendaal

Beschilderde vaas

Klok | Umbra

Theelepels in doos | 6 stuks

○  ontwerp: W.J. Rozendaal
○  model uit 1929: Tomaat
○  kleur: Vert-Chine
○  Uraniumglas 
○  hoogte: 25 cm 
○  diameter: 20 cm

○  ontwerper: Ineke Koppe
○  jaar: 2008
○  materiaal: aardewerk
○  hoogte: 85,5 cm

○  designklok
○  merk: Umbra
○  afmeting: b 30,5 x h 30,5 cm

○  materiaal: zilver
○  aantal: 6 stuks
○  in originele doos   

Wet ‘n Wild | Bon voor 1,5 uur waterski voor 2 personen
Een heerlijke dag onthaasten en genieten aan de Zegerplas. Er is een kabelskibaan 
waar zowel de beginnende als gevorderde waterkiërs zich uit kunnen leven. 
○  inclusief matriaal
○  geldig tot 16/7/2022
○  t.w.v. € 50,-
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Veilingobject 70 | Startprijs € 30,-

Veilingobject 72 | Startprijs € 46,-

Veilingobject 71 | Startprijs € 36,-

Bulldog spaarpot  | Ole Puffer

○  mechanische spaarpot uit USA
○  werkend
○  tekst: Cigar 5 nickels
○  materiaal: gietijzer
○  afmeting: l 18 x b 7,5 x h 21 cm

Vintage broche | Deens design | Carl Ove Frydensberg 

○  ontwerper: Carl Ove Frydensberg (COF)
○  materiaal: sterling zilver 925

Veilingobject 73 | Startprijs € 20,-

Veilingobject 74 | Startprijs € 100,-

Veilingobject 75 | Startprijs € 46,-

Veilingobject 76 | Startprijs € 46,-

Oorclips modern ontwerp

Tafelset | Deens design | Johannes Andersen

Horloge | Panerai

Horloge | Breitling 

○  materiaal: sterling zilver 925

○  ontwerper: Johannes Andersen
○  materiaal: teakhout
○  jaren ‘60
○  afmeting tafel 1: l 53 x b 36 x h 51,5 cm
○  afmeting tafel 2: l 47 x b 34,5 x h 48 cm

○  loopt automatisch, windt zichzelf op door de beweging van de pols
○  replica

○  nieuwe batterij geplaatst, medio 2021
○  replica

Litho van Jan Sluijters | “Kindje”

○  schilder: Jan Sluijters 
○  afmeting houten lijst: l 50,5 x b 40,5 cm
○  afmeting schilderij: l 40 x b 30 cm
○  gesigneerd RO

de kringloop!
vrijwilliger bij

Word Ben jij het? De persoon 
die wij nodig hebben?

“Kijk dan snel op pagina 29”
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Veilingobject 77 | Startprijs € 26,-

Veilingobject 79 | Startprijs € 150,-

Veilingobject 78 | Startprijs € 20,-

Halssieraad | Spang

Gitten snoer met 14 karaats gouden paston sluiting

○  materiaal: sterling zilver 925

○  antiek 
○  lengte: 49 cm 

Veilingobject 80 | Startprijs € 46,-

Veilingobject 81 | Startprijs € 150,-

Veilingobject 82 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 83 | Startprijs € 50,-

Stichting Vogelpark Avifauna | 1x Gezinslidmaatschap jaar
Je kunt een heel jaar, elke dag een bezoek brengen aan Avifauna. Daarnaast kun je met 
korting, en soms zelfs gratis, naar andere dierentuinen en pretparken!
○  max. 2 ouders/verzorgers 
○  max. 6 thuiswonende kinderen t/m 16 jaar
○  ingangsdatum naar keuze
○  t.w.v. € 173,-

Vogelkooi

○  materiaal: koper
○  hoogte: 57 cm

Plateel schenkkan | Gouda Holland

○  gemerkt: Gouda Holland
○  hoogte: 32 cm 
○  nummer: 1215 

Tri-ang Cox Super Cub prairie patrol vliegtuig

○  antiek Brits speelgoed
○  jaren ‘50
○  in originele doos

Schilderij van Anneke Scheeres | “Naakt” 

○  schilder: Anneke Scheeres 
○  Alphense kunstenaar
○  pastelkrijt
○  afmeting aluminium lijst: l 86,5 x b 65,5 cm
○  afmeting schilderij: l 69 x b 49 cm
○  gesigneerd RO

Als eerste op de hoogte zijn van 
acties, actualiteiten en nieuwtjes?

Volg ons op Facebook
https://www.facebook.com/kringloopwinkelalphen
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Veilingobject 84 | Startprijs € 150,-

Veilingobject 86 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 87 | Startprijs € 40,-

Veilingobject 85 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 88 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 89 | Startprijs € 36,-

Veilingobject 90 | Startprijs € 50,-

Veilingobject 91 | Startprijs € 10,-

Vintage broche | Deens design | Niels Erik From 

○  ontwerper: Niels Erik From
○  materiaal: sterling zilver 925

Disneyfiguur | Oom Dagobert 

○  Disneyfiguur
○  afmeting: l 48 x b 33 x h 60 cm

Schilderij van Jan Jans | “Landschap met molen”

○  schilder: Jan Jans
○  olieverf
○  Haagse school
○  afmeting houten lijst: l 74,5 x b 54,5 cm
○  afmeting schilderij: l 64,5 x b 44,5 cm
○  gesigneerd RO

Groot Imari-bord

○  Japans porselein
○  diameter: 41 cm

Escape Rooms Ter Aar | Toegang Escape Room
Jullie zijn een onderzoeksteam van de Sherlock Academy. 
Niks is wat het lijkt…….iedere minuut telt en de klok tikt door.
○  Escape Room Unsolved - Locatie Ter Aar
○  team 4-6 personen
○  duur: 75 minuten
○  t.w.v. € 120,-

Spiegel in lijst

○  matariaal lijst: koper
○  model: ovaal
○  hoogte: 39 cm
○  breedte: 30,5 cm
  

Vue Alphen a/d Rijn | 5 vrijkaarten
Vue Alphen is al jaren een begrip in Alphen aan den Rijn. 
Klein, maar fijn, knus en gezellig!
○  aantal vrijkaarten: 5
○  t.w.v. € 50,-

Horloge | Patek Philippe

○  loopt automatisch, windt zichzelf op door de beweging van de pols
○  replica
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www.kringloophazerswoude.nl

www.kringloopalphen.nl

Gezocht
de kringloop!
vrijwilliger bij

Word 

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact met ons op door een mail te sturen naar: info@kringloopalphen.nl

Wij bieden: 
• afwisselende werkzaamheden
• in een leuk en gezellig team. 

Meld je aan voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek! 
Ben jij enkele vaste dagdelen per week 
beschikbaar en lijkt het jou leuk om je 
handen uit de mouwen te steken? 

Er is altijd wel iets te doen dat precies is wat 
jij leuk vindt! Hiernaast zie je vier afdelingen 
die staan te springen om extra hulp!  
Neem via de mail contact met ons op:

Jij hebt:
• een klantvriendelijke instelling,
• een enthousiaste uitstraling,
• een aanpakmentaliteit
• en hart voor mens en milieu. 

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Stichting Kringloop Alphen
Zonder hen geen tweede kans voor goederen en textiel! Ben jij 
diegene die onze huidige ploeg wil komen versterken? 

Je zorgt samen met je team voor volle rekken en stellingen en 
een mooie presentatie van kleding, schoenen, tassen, hoeden en 
sieraden. 

Kledingafdeling | vestiging Alphen & vestiging Hazerswoude

Je zorgt samen met je team voor volle planken en een aantrekkelijk 
aanbod van servies, beeldjes, bloempotten, gereedschap, lampen  
en nog veel meer. 

Huisraadafdeling | vestiging Alphen

Je beoordeelt het binnengebrachte speeldgoed, bepaalt of het voor 
de kringloopwinkels geschikt is en geeft het een passende prijs. 
Heb je affiniteit met speelgoed? Dan is dit de plek voor jou! 

Speelgoed sorteerafdeling | vestiging Alphen

Je ondersteunt het winkelteam met het aannemen van goederen, 
het inrichten en bevoorraden van de winkel, het helpen van klanten, 
het bedienen van de kassa en het uitvoeren van klussen. Kortom, 
een zeer diverse en uitdagende plek!

Winkelafdeling | vestiging Hazerswoude





Voor wie we het doen

Vrijwillige, aanvullende zorg in de laatste levensfase. 
Waar mogelijk thuis, maar desgewenst ook in één 

van beide hospicewoningen.

Door het beheer van drie 
kinderboerderijen in Alphen 
aan den Rijn (natuur)educa-
tie en plezier hand in hand 
laten gaan!

Leuke en spannende 
activiteiten waarmee je 
wordt uitgedaagd jezelf 

te ontwikkelen. 

Openluchtzwembad met 3 
baden, ligweide, winkeltje 
en de ruimte om aan sport 
en spel te doen.

Waar de dag van morgen onzeker is, is het ca-
deau van een onbezorgde dag genieten met het 

volledige gezin een blijvende herinnering. 

Door samen met een vrijwilliger (een maatje) ge-
zellig en ontspannen te fietsen weer buiten komen, 
zinvol sociaal contact te hebben en te bewegen.

Warm en liefdevol thuis voor mensen met 
geheugenproblemen. Kleinschalige woonvorm 

voor als zelfstandig wonen niet meer lukt.

Aandacht, nabijheid en ondersteuning bieden aan 
eenieder zijn de laatste levensfase en diens naasten.

Opvang van katten, honden, konijnen en knaag-
dieren in nood uit de gemeente Alphen aan 
den Rijn.

Eerste hulp aan zieke, 
gewonde en zwer-
vende dieren en 
het vervoeren naar 
dierenarts of 
dierenopvang. 

3030 30303030

Het aanta l  stemmuntjes  dat  een Goede doel  t i jdens de verk iez ing eerder  d i t  jaar  heef t 

gekregen,  bepaal t  de omvang van het  deel  van de ve i l ingopbrengst  dat  het  doel  ontvangt .


