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Twee maanden Pepp.fit abonnement voor 2 personen 

Aangeboden door: Pepp.fit Rotterdam 

Bieden vanaf: 200 euro 

 

 
 
Pepp.fit biedt een nieuwe manier van sporten. Dankzij de revolutionaire EMS (elektro musculaire 
stimulatie) word je slanker, fitter en sterker in slechts 20 minuten per week. Met 1 x 20 
minuten Pepp-training in de week verbeter je spieren, algehele conditie, bloedsomloop, huid en 
stofwisseling. Je lichaamshouding wordt krachtiger en dat toont in no time. https://www.pepp.fit/  

•  Fit en In-Shape met 1 sessie per week 

•  Krachtige Full Body Workout in 20 minuten 

•  Trainen onder begeleiding van een Personal Trainer 

• Toegankelijk voor iedereen 

•  Gegarandeerd resultaat 

Culinair 4 gangen diner voor 4 personen bij Brasserij de Berg 

Aangeboden door: Erik van de Berg  

Bieden vanaf: 500 euro 

Een 4-gangen diner voor 4 personen bij Brasserij de Berg. Het diner is inclusief wijn begeleiding.  

Over brasserij de Berg 

Een brasserij die net iets anders te bieden heeft in het centrum van Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Gezellig voor gewoon een borrel aan de bar, een praatje of een lach maar zeer zeker ook voor heel 

lekker eten tijdens de lunch of het diner. De kok maakt de lekkerste gerechten die u in "de Berg" 

kunt bestellen. www.brasserijdeberg.nl 

https://www.pepp.fit/
http://www.brasserijdeberg.nl/


 

Italiaanse kookworkshop voor 15 personen                 

Aangeboden door: Niessink Service 

Bieden vanaf € 1.200,= 

    

Italiaanse kookworkshop voor 15 personen. Inclusief alle benodigdheden, eten en drinken. 

Onder begeleiding van deskundig chef(s) gezamenlijk een menu koken en natuurlijk opeten. 

De workshop wordt verzorgd door 010 Horecaopleidingen  en vindt  plaats op een doordeweekse 

dag vanaf ca 16.00 uur tot 22.00 uur. 

www.010horecaopleidingen.nl   

 

 

Uitgebreide haarbehandeling bij Angela’s Hair 

Aangeboden door: Angela’s Hair 

Bieden vanaf: 150 euro 

   

U krijgt van de in Capelle en omstreken wereldberoemde kapster Angela, een volledig verzorgde  

haarbehandeling met alles erop en er aan. Ook ontvangt u enkele  en verzorgingsproducten om het 

mooie resultaat ook lang mooi te houden! 

 https://www.facebook.com/angelas.hair9/    

 

http://www.010horecaopleidingen.nl/
https://www.facebook.com/angelas.hair9/


Lunch voor 2 personen incl. bijpassende wijnen bij Perceel 

Aangeboden door: Perceel (Jos Grootscholten en Sharon Tettero) 

Bieden vanaf: 175 euro 

 

 

Culinaire liefhebbers, wij zijn Jos Grootscholten en Sharon Tettero, een jong stel dat woensdag 14 

juli 2010 de deuren heeft geopend van Restaurant Perceel in het Oude Raadhuis van Capelle aan 

den IJssel. 

Perceel verwijst naar de grond waar Jos graag met zijn handen in zit. “Een perceel zie ik als een 

leeg stuk grond waar je zelf invulling aan kunt geven.” De door Jos zelfgekweekte eetbare bloemen 

en kruiden zult u terugvinden in de gerechten bij Perceel. 

 

 

 

Freestyle Voetbal Clinic (voor de jeugd) 

Aangeboden door: Stefan Molendijk 

Bieden vanaf: 300 euro 

 Freestyle Voetbal Clinic van  1 uur voor een jeugdteam 

verzorgd door de bekende balkunstenaar Stefan Molendijk 

 Na afloop van de clinic is er voor het hele team (maximaal 

15 personen) patat, een snack en een drankje in de kantine 

van V.V. Capelle. 

 Ideaal om een jeugdteam mee te verrassen of natuurlijk al 

kinderfeestje!  

 

 

 

 



 

Twee VIP kaarten GP België 1 september 2019 

Aangeboden door: Business Club ‘t Slot 

Bieden vanaf: 1350 euro 

 

 Genummerde zitplaatsen op Gold 8 La Source op zondag 1 september 2019. 

 Overdekt + videoscherm 

 Lunch buffet van 11:30 uur - 13:30 uur (warm en koud)  

 Dessert  

 Water, 2 glazen wijn of softdrink 

 Koffie 

 Lunchen op een paar minuten lopen van de tribune Gold 8 

 Parkeerplaats op 500 meter 

 Borrel na afloop van de race 

 

Gesigneerd Feyenoordshirt met logo Sophia Kinderziekenhuis 

Aangeboden door: Patrick Meijndert 

Bieden vanaf: 250 euro 
 
 
Een echt collectorsitem! 

 
 
Feyenoordshirt met het logo van Sophiakinderziekenhuis.  
Gedragen tijdens de benefietwedstrijd tegen FC Dordrecht in 2017.  
 
Het shirt is gesigneerd door de gehele selectie van Feyenoord. 
Er is maar een zeer beperkt aantal van deze shirts gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1 week genieten van een luxe 6-persoons wijnvilla met verwarmd 

privé zwembad en jacuzzi in Zuid Frankrijk 

Aangeboden door: Wijnvilla’s (Paul den Toom) 

Bieden vanaf: 1250 euro 

 

 

 

 

 Verblijf van zaterdag tot zaterdag in de periode van 26 maart tot 25 juni 

 Verblijf of basis van eigen vervoer en logies 

 Inclusief rondleiding, wijnproeverij en diner op Chateau de l' Horte 

 Wijnpakket en reisgids in de villa 

 Kist wijn om alvast in de sfeer te komen 

www.wijnvillas.nl 

 

 

 

 

Twee kaarten theatertour Trijntje Oosterhuis 

Aangeboden door: Brian Zalmijn 

Bieden vanaf: 150 euro 

  

Trijntje Oosterhuis komt terug naar de theaters! Deze avond is een muzikale ontdekkingsreis langs 

de mooiste Nederlandstalige liedjes. Speciaal voor deze tour heeft Trijntje zich door bevriende 

artiesten, muzikanten, tekstdichters en muziekkenners laten inspireren om de mooiste 

Nederlandstalige liedjes te (her)ontdekken en tot een prachtig avondvullend theaterprogramma te 

komen. 

http://www.bc-vvcapelle.nl/wp-admin/www.wijnvillas.nl


 

BMW Driving Experience voor 2 personen in Zandvoort 

Aangeboden door: BMW Breeman 

Bieden vanaf: 500 euro 

   

 

 
 

  

Praktijkgerichte training met nadruk op het verhogen van de rijvaardigheid in extreme 

(verkeers)situaties. Veel rijtijd, hoog leergehalte.  

Warm-Up: Bij het onderdeel Warm-Up krijgt u een goede zithouding aangemeten en wordt de theorie 
direct in de praktijk gebracht. 
 
ABS Uitwijken: U leert hoe u al remmend obstakels kunt ontwijken en de auto gecontroleerd tot 
stilstand brengt. (En u merkt ook wat er gebeurt als dat niet lukt.) Dit alles gebeurt op nat asfalt. 
 
Emergency Stop: Na afloop van deze oefening kunt u de auto veiliger en sneller tot stilstand 
brengen, ook bij een noodstop. Ervaar bij verschillende snelheden wat ABS betekent voor de remweg 
van uw auto. 
 

Onderstuur- en overstuur: Op de gladde cirkel draait het om perfecte voertuigbeheersing bij voor- en 

achterwielslips. U leert de perfecte drift te maken, maar u zult al snel merken met welke krachten u 

speelt en wat er gebeurt als u even niet oplet. Ontzettend leerzaam en leuk om te doen. 

Tuin winterklaar maken door twee gespecialiseerde hoveniers 

Aangeboden door: Ecoplan Groen 

Bieden vanaf: 500 euro 

 

 

 

 

 

In de komende herfstperiode twee vakbekwame hoveniers die een hele dag uw tuin snoeien, 
schoonmaken, vuil afvoeren en winterklaar maken voor het kopende voorjaar 

 



4 x kaarten Business Seats Feijenoord - AZ 

Aangeboden door: UTI Forwarding 

Bieden vanaf: 400 euro 

 

 

 

- Prachtige avondwedstrijd in de kuip op zaterdag 20 april, aanvang 19:45 uur 

- 4 kaarten Business seats  

- 2 parkeerkaarten voor plekken voor het stadion  

 

Complete Make-over voor dames  

Aangeboden door: Dylans hair & Nouvelle Image 

Bieden vanaf: 300 euro 

 

 

 

Complete make-over! 

U begint bij Nouvelle Image. De trendy schoonheidssalon in Capelle aan den IJssel. Hier krijgt u een 

mooie behandeling incl. bindweefselmassage voor het gezicht en vervolgens een passen make-up 

advies. Als u daar klaar bent gaat u naar Dylans hairvisagie. De kapper voor kleuren, knippen & 

föhnen. Deze kapsalon is al paar keer genomineerd voor internationale prijzen vanwege hun trendy 

geknipte en kleurrijke coupes. Alles is mogelijk naar uw wensen.  Er weer helemaal nieuw en 

verfrissend en verzorgd uit zien, wie wil dat nou niet?  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://images.nrc.nl/RZPLKCqfDLWFTi2YYcPzcHoFY2I%3D/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data36342741-558753.jpg&imgrefurl=https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/24/eredivisie-van-persie-redt-slordig-feyenoord-az-drukt-groningen-dieper-in-de-problemen-a1740901&docid=gbXY32XA_ezARM&tbnid=NpnZlXAJtpcokM:&vet=10ahUKEwj74cLHxrjgAhXNLlAKHaNcCjIQMwiBASg2MDY..i&w=1280&h=853&bih=963&biw=2021&q=feyenoord az&ved=0ahUKEwj74cLHxrjgAhXNLlAKHaNcCjIQMwiBASg2MDY&iact=mrc&uact=8


 

Kofferset Samsonite Aeris Spinner 

Aangeboden door: Adriaanse-Tom 

Bieden vanaf: 250 euro 

 

   

 

 

 

 
Set bestaat uit:  
 
1 x Samsonite Aeris maat 75 (inhoud 87 L) 
1 x Samsonite Aeris maat 68 (inhoud 64,5 L) 
 

Deze Samsonite Aeris Spinner in is een oersterke koffer op vier wielen. Door het exclusieve 

Samsonite patroon heeft deze Samsonite Aeris koffer een chique uitstraling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Privé tour met directie vaartuig “De Maze” 

incl. diner voor 20 personen 

Aangeboden door: 't GoeieHuys Vastgoed B.V. 

 

Bieden vanaf: 3000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loterijprijzen 

 
1. Gazelle fiets (Engelvaart) 

2. Nespresso Koffiemachine (Niessink Service) 

3. 1 x per maand grote bos bloemen (Leaf Bloemen) 

4. Beauty Bon Unique Styling t.w.v. 170 euro bestaande uit: 

 Een set acry of gelnagels twv  

 Wassen knippen fohnen behandeling  

 Total Lifting treatment (reiniging, diepere reiniging, verwijderen 

onzuiverheden, gelaatsmassage met ampul, oogpakking, collageen 

vliesmasker en dagverzorging – 60 minuten) 

5. Tuinverlichting set (Blok hoveniers) 

6. Tuinverlichting set (Blok hoveniers) 

7. BBQ (Van Delft Infra) 

8. Boek Sander de Kramer  

9. Kledingbon Shin t.w.v. 50 euro  

10. Fles Champagne 

11. Koksmes RON   (Restaurant t‘Hooghe Water) 

12. Trainingspak (100% Voetbal) 

 

Loterijprijzen worden aangeboden door: 

       


