


Het gaat weer gebeuren, de organisatie is in volle vaart om de gezelligste avond “Van Obdam Voor Obdam” in 
elkaar te zetten. De Brink is the place to be vrijdagavond 4 november. Om 19.30 uur gaat de Schilderwerken 
De Boer zaal open en bent u welkom. Wel moet u via de Klaver/Giant Foyer, waar alle koopjes liggen 
opgesteld, naar binnen. Neem rustig de tijd om deze te aanschouwen want dat is absoluut de moeite waard.

In tegenstelling tot andere jaren is er na goed overleg met beide stichtingen welke de restauratie en 
onderhoud verzorgen voor De Victor Kerk en Het Brakenkerkje besloten om een andere verdeling te 
maken van de opbrengsten van De Veiling(en) Obdam. Een veel groter deel van de opbrengst dan normaal 
komt voortaan ten goede aan een Obdammer vereniging, stichting en/of een ander Obdams cultureel 
doel. Met andere woorden, de opbrengsten worden vanaf heden veel breder verdeeld in onze Obdammer 
gemeenschap.

Begin 2023 zullen wij als bestuur van De Veiling Obdam een presentatie geven voor alle verenigingen, 
stichtingen en culturele instellingen welke een warm hart toe dragen aan de Obdammer gemeenschap. 
De geboekte successen van de afgelopen jaren hebben geleid naar een veel evenwichtiger verdeling. De 
doelen voor dit jaar zijn bekend en nog belangrijker ook uw creativiteit in de inbreng van de kavels is bekend. 
Lees deze catalogus op je gemak door en je ziet bijna het hele jaar door activiteiten. Koopjes en goederen 
beschikbaar gesteld door en voor de Obdammer gemeenschap. Waar een klein dorp GROOTS in kan zijn.

Doelen voor 2022:
• Restauratie en onderhoud Victor kerk
• Restauratie en onderhoud Braken kerkje
• Gymsport Obdam
• De Brink Obdam
• Stichting Jeugdwerk Obdam
 
Als we de komende Veiling er in slagen het bedrag van vorig jaar te evenaren c.q. te verbeteren kunnen we 
alle doelen en doelstellingen welke zijn voorgelegd behalen. Wij gaan ervoor en als u de inhoud van deze 
catalogus ziet, u waarschijnlijk ook.

Dan nog even dit;
Om het dorpsfeest compleet te maken proberen wij De Veiling Obdam 2022 tussen 00.00 en 00.30 uur af te 
sluiten. Hierna is er dan nog gelegenheid om onder het genot van een gezellig muziekje “na” te blijven zitten. 
Uiteraard onder het motto, niets moet, alles mag wat de nazit betreft. Het Veiling bestuur zal op dat moment in 
de Foyer staan om iederéén die naar huis gaat te voorzien van de gekochte kavels. Kortom, het dorpsfeest op 
4 november mag in tegenstelling tot vorig Corona jaar, dit jaar gerust wat langer duren. Geniet er van zolang 
het kan is ons advies.

Rest mij natuurlijk om de Obdammer bevolking hartelijk te danken voor alle gulle gaven. Niet ook in de laatste 
plaats de Obdammer ondernemers (zie laatste blad van deze catalogus) en alle helpers/verenigingen en 
andere culturele instellingen.

Een hele fijne Veiling avond gewenst namens ons bestuur; Fleur, Ellen, Edith, Ank, Eline, Sjors, Tom (Joan 
Peerdeman voorzitter)

Tips uit de catalogus:
• Kavel 32 Workshop Paaldansen inclusief hapje en drankje.
• Kavel 82 Tulpenwandeling met hapje en drankje.
• Kavel 187 Rondleiding in het “Eenden (2cv) museum met Batman mobiel.
• Kavel 250 Bierproeverij.
• Kavel 298 Canarische Weilanden 2.0
• Kavel 324 Cursus kloeten door centrum Obdam
• Kavel 330 Rit met een Limousine
• Kavel 373 Feest voor 25 personen in de Foyer van De Brink.
• Kavel 415 Vipbehandeling bij Dorpscabaret 2023
• Kavel 435 Weekend of midweek in vakantiehuis in Winterberg

En uiteraard veel mooie kavels met bruikbare spullen, zoals prachtige fauteuil, barbecues, antieke 
koffiemolen, gereedschap, wijnen, kazen en natuurlijk niet te vergeten de heerlijke paling.

Beste dorpsgenoten



























Annet Bakker budgetcoaching
Anton Groep
B. Obdam Dienstverlening
Bakker Koning
Bakkerij Braas
Bakkerij Kuyper
Blankendaal Loonbedrijf
Borst Bedden en Kasten Alkmaar
Borst Bloembollen
Bouwbedrijf Carper 
Bovebo
Carperbouw bedrijf
Cees de Jonge Fotografie
Colors at home Borst
Creavoet
Cupacake
De Boer Woonprofessionals
De Oudestal b&b
De XL Man
De Zoutbron sauna, b&b en massage
Dickerdackboeken Obdam 
Dipanox Bouwbeslag Alkmaar
Dowizo Mode Obdam
Eline Klaver Media and More
EP Klaver
Fasion for Welness
Fix Invest
Frank Bakker Tuinen
Garage Hilee
Garage Marc Mooij
Gewoon Boukje
Handelsonderneming Sijs 
Hand-Kaakfysiotherapie Obdam
Its your moment
Juwelier de Nijs
Kapsalon Elly
Kemasol 
Klaver Giant Groep

Langedijk en Partners
Loonbedrijf van Diepen
Nibo Handelsonderneming
Nibo Obdam
Notariskantoor Appel
Party Garden Catering
Pedicure Naila
Praktijk Rosekwarts
Profile Obdam “de  fietsspecialist”
Richmond Interiors
ROCA Foto
Sauna en B&B De Zoutbron
Schildersbedrijf Appel-Steltenpool
Schilderwerken de Boer
Schipper Tulips
Sheap Ass Winterport
Sint Victor Parochie
Sjon Bats AGF
Sociaal-Cultureel Centrum De Brink
Sportstudio de Boer
Squadra blu
Stalendeuren Meesters
Steltenpool Hondengedragstherapie en Meer!
Stichting Jeugdwerk Obdam
Stichting Sint Nicolaascomite Obdam
Sven Bouwmeester sportmasseur
t Brakenkerkje 
t is van Sis 
Timmerbedrijf Harry Konijn
V.o.f. Borst Flowers
Van Duin Installatie Management
Van ‘t Riet De-Makelaar
Vic Obdam Staalbouw Bv
Victor Gymsport Obdam
VoetreflexPlus Irene 
Vriend Flowers
Wijngaard De Jongens

Zonder sponsoren geen veiling

Via deze weg willen wij ook alle dorpsgenoten 
bedanken voor hun bijdrage.




