
TEN BEHOEVE VAN DE INRICHTING VAN VILLA RANDWIJCK

TIJDENS HET OPENINGSFEEST OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER



Het is zover!

Villa Randwijck start vanaf maandag 3 september in het voormalige en 

verbouwde schoolpand. Een nieuwe start voor het buurtcentrum maar nu op 

haar definitieve plek. Een openingsfeest hoort hier natuurlijk bij. 

De officiële opening is op zaterdag 8 september om 15.00 uur door 

burgemeester Bas Eenhoorn. Aansluitend is er een feestelijk programma 

met veiling, barbecue, live muziek en openluchtbioscoop. 

Iedereen is van harte welkom.

De Villa Veiling

De gemeente heeft de verbouwing van het pand gefinancierd. Villa Randwijck 

betaalt de inrichting en inventaris.

Naast de bedragen van fondsen en serviceclubs die Villa Randwijck al heeft 

mogen ontvangen, is er nog steeds geld nodig voor de inrichting.

Daarom spreekt Villa Randwijck nu de inwoners van de wijk aan door middel 

van een veiling met mooie producten en diensten die zijn geschonken door 

buurtondernemers en bewoners. Door het kopen van een item op deze Villa 

Veiling draag ook jij je steentje bij.

Bieden maar! 
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VILLA VEILING 2018
Hairstyling bon
(wassen, knippen en föhnen)

Pizzaschijf, koelbox en het grote 
BBQ-boek

Design pannenonderzetters van  
Paulus van Leeuwen & 2 Sica vazen

Fietstas

2 Magnum flessen 
(1x wijn en 1x Prosecco)

1. Maison MaDy

2. Gunters en Meuser

3. artiHoMe

4. e-bike worlD

5. D’ aMstelHoek

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Modieus geknipt en geföhnd door Tony, Leo of Agnita en jij bent weer 
het dametje (of heertje).

Handige artikelen voor bij je barbecue.

Functionele design artikelen en een leuke aanwinst voor in je huis.

Altijd een tas bij de hand voor je boodschappen, da’s wel zo makkelijk. 

Trouwdag, verjaardag of diploma? Deze flessen mogen dan niet  
ontbreken.

Inzet: €40,-

Inzet: €25,-

Inzet: €40,-

Inzet: €40,-

Inzet: €25,-

VILLA VEILING 2018
Voetreflexbehandeling

Boek ‘De monumenten van  
Amstelveen’ 

Serveerschaal gedecoreerd met  
vogels & 2 kaasplankjes 

Ambachtelijke friet, snack en  
drankje voor 4 personen

Tennisclinic voor 4 personen  
van 1 uur

6. praktijk annette kloosterboer

7. boekHanDel blankeVoort

8. lot

9. De FrietFabriek

10. tennispark ranDwijck

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Verwen je voeten met deze behandeling van Annette. Daarna loop jij 
weer op rozen. 

Alles over de monumentale panden die Amstelveen rijk is. Een prachtig 
overzicht van het culturele erfgoed.

Handig voor je hapjes tijdens een gezellig avondje met familie of  
vrienden.

Geen zin om te koken? Deze bon van de Frietfabriek biedt uitkomst. 
Mmm, lekker!

De eerste stap voor een wild-card naar Wimbledon. Word jij de nieuwe 
Nadal of Serena Williams?

Inzet: €40,-

Inzet: €30,-

Inzet: €30,-

Inzet: €30,-

Inzet: €60,-



VILLA VEILING 2018
Waardebon voor verven, knippen 
en föhnen

Workshop ‘presenteren’ voor  
5 personen 

4x fotoboek ‘Oud Amstelveen vanuit 
de lucht’

Wijnproeverij voor 2 personen met 
hapjes

Waardebon voor knippen en föhnen

11. splasH Hair

12. briGitte Hertz

13. boekHanDel blankeVoort

14. eetwinkel boerenjonGens

15. kapsalon Hairborn

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Zin in een nieuwe look? Laat dan je haar eens stylen door Splash Hair.

Presenteren valt te leren. Hoe vertel je jouw verhaal en maak je gebruik 
van je houding en stem.

Bekijk Amstelveen eens anders! Mooie foto’s uit de oude doos hoe Am-
stelveen er ooit uit heeft gezien.

Onder leiding van vinoloog Ton lekkere (biologische) wijnen proeven en 
genieten van heerlijke hapjes.

Na deze kappersbehandeling kom jij ’herboren’ weer thuis!

Inzet: €60,-

Inzet: €150,-

4x Inzet: €10,-

Inzet: €20,-

Inzet: €20,-

VILLA VEILING 2018
Draadloze hoofdtelefoon van Bang 
& Olufsen

Schoonheidsbehandeling

Een vlog van 2-3 minuten

Overnachting met ontbijt voor  
2 personen

Twee knipbonnen voor heren

16. HeGeMan auDio - ViDeo center

17. palais Des cosMétiques

18. ViVaplus ViDeoproDucties

19. aMsterDaM Forest Hotel

20. barbersHop just For Men

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Voor je dochter, zoon of jezelf een fleurige Bang & Olufsen  
hoofdtelefoon.

Geef jezelf een cadeautje met deze bon voor een gezichtsbehandeling 
met alles erop en eraan. 

Promoot jouw bedrijf in een persoonlijke video, een vlog dus! Laat zien 
wie je bent.

Een uitkomst voor bezoek van verre vrienden of familie bij jou in  
Randwijck.

Welke man in Randwijck kent deze kapperszaak nou niet! Bonnen voor 
een gezellige knipbeurt met of zonder baard.

Inzet: €100,-

Inzet: €40,-

Inzet: €150,-

Inzet: €120,-

Inzet: €45,-



Buffalo.nl B.V.  Jan Rebelstraat 10-12  1069 CB Amsterdam  The Netherlands  +31 (0)20 610 20 31

buffalo.nl
Time to play!

FITNESS  |  SPORT  |  BILJART  |  DARTS 
SPEELTAFELS  |  SPELLEN  |  SPEELTOESTELLEN 

SPEELGOED  |  OUTDOOR   

Voor al uw dak- en zinkwerken
Badkamer en toilet renovaties 
Onderhoud en plaatsing  
Nefit c.v. ketels

Tel.: 020 - 643 13 20 • Willem van Beijerenlaan 30 • 1181 DZ  Amstelveen

erkend gas- en waterfitter

Loodgietersbedrijf

tweewielerspecialist born Fietsen
Koen van Oosterwijklaan 47-49
1081 DS Amstelveen
T 020-4537855
E info@bornfietsen.nl

openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-17.00 uur

10% KORTING  
OP EEN NIEUWE  FIETS VOOR ALLE  RANDWIJCKERS !



VILLA VEILING 2018
Hele dag (acht uur) klussen

Volledig verzorgde boottocht van 
één dag voor 4 personen

Wijnproeverij voor 4 personen met 
hapjes

Volledig schilders pakket 
(acrylverf, kwasten, papier)

21. klussenbeDrijF jos Groot

22. buurtbewoners Henk en MarGa wolkers

24. eetwinkel boerenjonGens

25. artisto

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Zeg maar wat hij moet doen! Je schuur afmaken, een vloertje leggen of 
iets anders? Jos kan het allemaal.

Een verzorgd dagje het water op vanaf Vinkeveen. Met je eigen kapitein 
en gastvrouw gaan jullie genieten van de rust.  

Onder leiding van vinoloog Ton lekkere (biologische) wijnen proeven en 
genieten van heerlijke hapjes.

Ontplooi je schilderstalenten. Een schilders pakket voor de kunstenaar  
in de dop. Zit er ook een Bob Ross in jou?

Inzet: €200,-

Inzet: €100,-

Inzet: €40,-

Inzet: €40,-

Hamer en zaag
23. Hecker en Hecker

Je verbouwt heel lekker met een hamer en zaag van Hecker en Hecker.

Inzet: €25,-

VILLA VEILING 2018
Waardebon voor verven, knippen  
en föhnen

2 Zipp hanglampen van Peter Traag 

4 entreebonnen 

Krups Piccolo koffiemachine voor 
cups

Tafeltennistafel met batset, balletjes 
en afdekhoes

26. splasH Hair

27. artiHoMe

28. kliMpark Fun Forest

29. albert Heijn

30. buFFalo.nl

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Zin in een nieuwe look? Laat dan je haar eens stylen door Splash Hair.

Bijzondere design lampen voor boven je eettafel of ergens anders.  
Ritsen maar!

Klim maar op als je durft! Slinger als Tarzan en Jane via touwen en  
ladders door de bomen. Wauw, net echt!

Je begint de dag pas goed met lekkere koffie uit deze machine,  
inclusief koffiecups voor de eerste weken.

Op deze professionele tafeltennistafel ga jij je vrienden leren te verslaan 
met één hand op je rug!

Inzet: €60,-

Inzet: €300,-

Inzet: €75,-

Inzet: €40,-

Inzet: €350,-



Service die staat als een huis !

www.henkburger.nl
020-6403853

HET BESTE UIT DE BUURT

Hairborn Kapsalon
Rembrandtweg 653 Amstelveen
Telefoon: 020 - 643 15 99



VILLA VEILING 2018
Twee knipbonnen voor heren

Heren of damesfiets

Trussardi zonnebril voor dames

Loopschoenen en loopanalyse

Bureaulamp van Zava (Giacolu)

31. barbersHop just For Men 

32. FietsHanDel born

33. VrooM en nobbe

34. runnersworlD

35. artiHoMe

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Welke man in Randwijck kent deze kapperszaak nou niet! Bonnen voor 
een gezellige knipbeurt met of zonder baard.

Heel Nederland fietst… Dus doe eens gek en geef jezelf een nieuwe  
fiets cadeau!

Jij zit rustig in de zon met deze hippe zonnebril op je neus. Voor de 
modebewuste vrouw.

Na een loopanalyse zoek jij je nieuwe loopschoenen uit.
En rennen maar weer!

Een design lamp voor op je bureau en in diverse modellen te veranderen.

Inzet: €45,-

Inzet: €240,-

Inzet: €120,-

Inzet: €120,-

Inzet: €100,-

VILLA VEILING 2018
Waardebon voor knippen en föhnen

Huiskok (maximaal 10 personen)

Twee Luceplan lampen d58 Birzi

Gezichtsbehandeling

Snackpakket (80 stuks) 

36. splasH Hair

37. buurtbewoner aGnes De wit

38. artiHoMe

39. praktijk annette kloosterboer

40. De FrietFabriek

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK

- 15 -

Zin in een nieuwe look? Laat dan je haar eens stylen door Splash Hair.

Jij betaalt de boodschappen en Agnes komt koken. Vertel maar hoe je 
het wilt hebben.

Leef je uit en maak je eigen model van deze design sfeerlampen.

Pure verwennerij voor je gezicht; een volledige behandeling met  
massage en maskers. 

Iets te vieren of veel vrienden over de vloer? Dan is deze bon voor  
heerlijke snacks natuurlijk een uitkomst. 

Inzet: €25,-

Inzet: €50,-

Inzet: €75,-

Inzet: €60,-

Inzet: €40,-



VILLA VEILING 2018
Design vloerkleed (1.70 x 2.40m)

Bus voor 9 personen (2 dagen) of 
verhuisbus (22m3, 1 dag)

Waterpas en precisie olie-pen

2 waardebonnen 

Tas met levensmiddelen 

41. Vonk & Vloer 

42. Diks autoVerHuur

43. Gunters en Meuser

44. caterinG Van leeuwen

45. juMbo

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Net komen wonen in Randwijck en de verbouwing achter de rug?  
Maak je huis compleet met een mooi karpet.

Een weekendje weg met 9 personen of zoon/dochter gaat op kamers? 
Kies je bus maar uit!

Onmisbaar in de gereedschapskist van de doe-het-zelver!

Uit het ruime assortiment van snackbar Van Leeuwen bepaal jij je keuze. 
Eet smakelijk!

Hallo JUMBO met je tas vol lekkere producten!

Inzet: €150,-

Inzet: €160,-

Inzet: €30,-

Inzet: €40,-

Inzet: €40,-

VILLA VEILING 2018
Tekening van je huis (20x30cm)

Koelbox, waterkoker en  
citronellabranders

Bon voor portretsessie

Twee flessen rode wijn

Twee knipbeurten

46. buurtbewoner iris bijleVelD

47. Gunters en Meuser 

48. Fotolerant

49. Gall & Gall

50. kinki kappers aMstelVeen

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Iris maakt een sfeervolle, mooie tekening van jouw huis.  
Ook leuk voor je nageslacht.

Handige items voor op de camping, strand of picknicken in het  
Amsterdamse bos.

Leuke herinnering voor opa’s en oma’s of jezelf. Arno de Geus zet jullie 
natuurlijk op je mooist op de gevoelige plaat.

Voor de wijnkenner, een gezellig avondje of om als cadeautje weg te 
geven.

Wil je eens iets anders met je haar? Dan ben jij bij Kinki kappers aan het 
juiste adres!

Inzet: €50,-

Inzet: €25,-

Inzet: €30,-

Inzet: €20,-

Inzet: €70,-



VILLA VEILING 2018

Tas met levensmiddelen

Wijnproeverij voor 8 personen met 
hapjes

Waardebon voor yogales

Witte vaas

53. albert Heijn

52. eetwinkel boerenjonGens 

51. sanata yoGa (Docent alex balasjoV)

54. lot

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Hamsteren!
Jij hoeft deze week geen boodschappen te doen.

Onder leiding van vinoloog Ton lekkere (biologische) wijnen proeven  
en genieten van heerlijke hapjes.

Even tijd voor jezelf bij Sanata yoga! Er zijn verschillende lessen.  
Zoek een les uit die bij je past.

Aparte vaas voor enkele bloemen. Mooi voor op je tafel!

Inzet: €40,-

Inzet: €80,-

Inzet: €15,-

Inzet: €15,-

2 Canal house for tea light
55. lot

Sfeervolle huisjes voor waxinelichtjes voor in de vensterbank of op tafel. 

Inzet: €15,-

VILLA VEILING 2018

3x bloemenbon 
57. toF boeket

OPBRENGST VOOR 
VILLA RANDWIJCK
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Van een bloemetje wordt iedereen vrolijk.  
Met een bon van Tof zit je altijd goed!

3x Inzet: €10,-

overboden

Als je op de veiling niets hebt kunnen kopen, kan je ook een bijdrage voor 

de inrichting overmaken aan Villa Randwijck op bankrekeningnummer: NL63 

ABNA 0551 6199 96 t.n.v. Stichting Villa Randwijck o.v.v. donatie inrichting VR.

Villa Randwijck heeft een ANBI status.

Waardebon knippen voor heren
56. splasH Hair

Zijn de bonnen van de Barbershop aan je neus voorbij gegaan?  
Dan krijg je hier nog een kans!

Inzet: €20,-
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VOORWAARDEN  VILLA  VEILING

• Deze veiling is een Benefietveiling. De te veilen items, arrangementen en 

bonnen (verder te noemen: kavels) zijn beschikbaar gesteld door bedrijven 

en bewoners uit Randwijck met als doel geld in te zamelen. De opbrengst 

van de veiling is bestemd voor de inrichting van Villa Randwijck. 

• Alle kavels worden ingezet op een groot deel van de nieuwwaarde 

(richtprijs).

• De veiling wordt geleid door veilingmeester dhr. Jouke Witteveen en 

staat onder toezicht van mr. J.R. van Reedt Dortland. 

• De veilingmeester bepaalt de biedstappen.

• Voorafgaand aan de veiling kunnen de kavels worden bezichtigd.

• Als je op een kavel wilt bieden, dien je je naam, adres en telefoonnummer 

op te geven. Je ontvangt dan een biednummer. 

• Een bod doe je door je biednummer duidelijk aan de veilingmeester te 

tonen. Een bod geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

• Bij vergissing heeft de veilingmeester het recht zich te herstellen.

• Als je een kavel hebt gekocht, dien je deze ter plaatse via een pinbetaling 

af te rekenen. 

• Je kunt een gekocht kavel meenemen of een afspraak maken wanneer je 

het komt afhalen.

• Niet verkochte kavels kunnen na afloop van de veiling voor de inzetprijs 

gekocht worden. Je hebt hiervoor geen biednummer nodig.

• Op de site van Villa Randwijck wordt bekendgemaakt welke kavels op 8 

september niet verkocht zijn. Deze kavels kunnen op 10 september tussen 

17.00 en 19.00 uur worden bezichtigd en ook dan worden gekocht tegen  

de inzetprijs. 
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over Villa randwijck

Buurtonderneming Villa Randwijck is een organisatie voor, door en met de 

buurt en sinds 2012 door de gemeente erkend als bewonersinitiatiefgroep. 

Villa Randwijck organiseert onder andere activiteiten als Villa à Table; eten 

met buurtgenoten, Koningsdag, jazzavonden, Repair Café, Inloophuis 

Amstelveen of een disco voor kinderen. In Villa Randwijck kan je 

deelnemen aan activiteiten, ruimte huren om deze zelf te organiseren of 

huren voor je feestje of vergaderingen.

Café ‘de Villa’ wordt de ontmoetingsplek van de wijk en je bent van harte 

welkom! 

Villa Randwijck werkt samen met onder meer Participe Amstelland, RIBW, 

Ons Tweede Thuis en stichting Tpodium.

Villa Randwijck overlegt zo mogelijk met de gemeente over de inrichting 

van de wijk zoals bijvoorbeeld groenvoorzieningen, speelgelegenheid of 

kunst. 

Heb je ideeën of wensen?  

Mail, bel of loop binnen in het fraaie buurtcentrum.

welkom@villarandwijck.nl of 06-20420989



Buurtonderneming Villa Randwijck

Catharina van Clevepark 10  • 1181 AT Amstelveen

www.villarandwijck.nl  • welkom@villarandwijck.nl • 06 - 20 42 09 89


