
Isala Benefietdiner
Veilinggids 2018 Grote veiling - Stille veiling - Loterij



GROTE 
VEILING

Veiling meester: Ivo de Lange



Déesse experience
Taxi service door dr. te Rijdt (KNO-arts) 
binnen een straal van 40 tot 50 kilometer in een 
klassieke godin (Déesse) van de weg.

Wijnproeverij 8-10 personen
Een wijnproeverij aangeboden door Schuttelaar 
Wijnen waarbij u tien wijnen kunt proeven met 
bijbehorende uitleg van een vinoloog.

Rondvaart Zwolle
Rondvaart voor 15 personen door de mooie 
grachten van onze hanzestad Zwolle met 
schipper.
Aangeboden door P. Bakker.



Diner bij u thuis voor 8 personen
Een heerlijk diner inclusief tafelaankleding 
voor 8 personen bij u thuis, bereid door dr. ter 
Schiphorst (KNO-arts) en drie vriendinnen 
waaronder een voormalig chef-kok. 

VrijMiBo voor 20 personen
Een geheel verzorgde vrijdagmiddagborrel voor 
20 personen in Brasserie Guuzs.
Aangeboden door Feest&Culinair.

Audi experience
Altijd al in een Audi A8 willen rijden? U heeft nu 
de kans een geheel weekend een Audi A8 tot 
uw beschikking te hebben, inclusief diner in 
restaurant Lindenhof in Giethoorn.
Aangeboden door Pouw.



Goochelshow door Nederlands 
kampioen
Laat u meenemen in verwondering tijdens een 
privé goochelshow op een door u gekozen locatie
aangeboden door Jeroen Schuitemaker.

Lumen Hotel
Tevreden over de locatie? Dan hebben wij voor u 
een overnachting + ontbijt bij Lumen Hotel(****) in 
de aanbieding.

Strippenkaart oppassen
Een keer geen oppas? Grijp uw kans en laat een 
co-assistent oppassen. Strippenkaart voor vijf keer 
oppas aan huis. 
Aangeboden door Amarins Brandsma en Justine 
de With.



Gesigneerd schaatspak Stefan 
Groothuis
Een gesigneerd schaatspak van de enige echte 
Stefan Groothuis die goud op de 1000m van de 
Olympische Spelen in Sotsji behaalde. 

Innovatieve bureaustoel
Als u van innovatie houdt, dan is HAG Capisco uw 
bureaustoel. 
Aangeboden door KVS project kantoorinrichtingen.



Beleef als gast van Team Roompot – 
Nederlandse Loterij een dag een tour
Altijd al een wieleretappe op het allerhoogste 
niveau met alle wereldtoppers van dichtbij willen 
meemaken? Dan is dit uw kans! Als gast zult u een 
dag lang deel uit maken van het team en zult u bij 
de ploegbus de hectiek van de voorbereidingen 
van de koers meemaken en kunt u de renners 
ontmoeten. Tevens zal de ploegleider, Michael 
Boogerd of Erik Breukink u vertellen over de 
koerstactiek, waarna u op pad gaat om de koers te 
volgen. Dit unieke veilingitem wordt mede mogelijk 
gemaakt door Advice reclame.

Landal Greenparks
Midweekje/weekendje weg in een bungalow voor 
6-8 personen in een Landal Greenparks in 
Nederland of Duitsland.



GROTE 
VEILING

Kunststukken
Aangeboden door IQ kunst-uitleen



 

Jochem de Graaf – Purple clouds 
120x50 cm – Olieverf op linnen 

 

Jean van Gent – People 
100x100 cm – Gemengde techniek op linnen 

 



 

Jochem de Graaf – Purple clouds 
120x50 cm – Olieverf op linnen 

 

Jean van Gent – People 
100x100 cm – Gemengde techniek op linnen 

 



 

Liz – Koeienduo 
60x60 – Acryl op linnen 

 

Nissim Men – Zwolle 
50x30 cm - Fotografie 



 

Liz – Koeienduo 
60x60 – Acryl op linnen 

 

Nissim Men – Zwolle 
50x30 cm - Fotografie 



 

Theo Broeren – Lekker knus 
80x60 cm – Acryl op linnen 



Herman Brood  Zeefdruk gesigneerd door Herman Brood uit 1994 
formaat 50 x 60 cm
Ter beschikking gesteld door Herman Brood Experience.  
Blijmarkt 21 te Zwolle.





STILLE 
VEILING



Uitdagende Kite clinic
Altijd al willen leren kiten? www.nederland-kite.nl biedt een 
introductiecursus voor twee personen aan.

Kookworkshop voor 2 personen
Werkplaats 13 biedt een kookworkshop voor twee personen 
aan t.w.v. €100,- 

Overnachting in de Pelsertoren
Overnachten voor 1-2 personen in een gerenoveerde 
middeleeuwse verdedigingstoren (ca. 1475–1500) gelegen 
aan de gracht in de binnenstad van Zwolle, inclusief ontbijt.

Familie fotoshoot
Een fotoshoot met het hele gezin aangeboden door
Stephan Jansen Fotografen inclusief een vakprint van 30x40 
cm t.w.v. €197,50.



Schilderij “Rode bloemen”
Prachtig schilderij aangeboden door Nende kunst. 
De afmetingen zijn 150x50 cm.

Schilderij “Witte bloem”
Prachtig schilderij aangeboden door Nende kunst. 
De afmetingen zijn 90x90 cm.

Schilderij “Gouden bloemen”
Prachtig schilderij aangeboden door Nende kunst. 
De afmetingen zijn 120x80 cm.

Kunstitem atelier Knikker
Schilderij aangeboden door atelier Knikker.
Schilderij volgt en zal getoond worden op de avond zelf



Prent “Sassenpoort”
Een mooie prent van de Sassenpoort 
aangeboden door Harrie van Helden Cartografie.

Jaarabonnement NtvG
Jaarabonnement aangeboden door NtvG, onmisbaar 
voor iedere (toekomstig) arts.

SUP experience
Stand Up Paddling door de Zwolse grachten voor 
2 personen aangeboden door Buitensport Zwolle.

Leren handtas
Travelbags biedt een leren tas aan t.w.v. €90,-.



High Tea
Luxe High Tea voor 4 personen met een glas bubbels 
aangeboden door Hotel Fidder.

Personal Tasting- en Whisky experience
Een persoonlijke whisky proeverij in voor 4 personen 
waarbij u zes bijzondere whisky’s mag proeven. 
Aangeboden door Hotel Fidder.

Lunch 
Hotel Pillows biedt een twee-gangen lunch voor twee 
personen aan inclusief Pane e Coperto en afsluitend 
koffie/thee met een assortiment zoetigheden. 

Waardebon Pogo Designshop 
Pogo Designshop biedt een waardebon t.w.v. €200,- aan. 
Hier vindt u een ruime collectie van design cadeaus/
woonaccessoires voor groot en klein.



Luxe barbiepop
Speeleiland biedt een luxe barbiepop aan t.w.v. €100,-

Compendium Geneeskunde
De volldige set van het compendium geneeskunde, het ideale 
medische overzicht voor elke student/arts.

Toegangskaarten PEC hoofdtribune
Twee keer twee hoofdtribune kaarten voor PEC Zwolle voor 
een wedstrijd naar keuze. 

Ergonomische kruk
Wilt u een vrolijke en actieve coassistent tijdens het 
spreekuur? Dan is deze kruk van het merk Interstuhl perfect 
voor u. Aangeboden door KVS kantoorinrichtingen.



Diner voor twee personen
Pestengasthuys biedt een drie-gangen diner inclusief 
binnenlands gedestilleerd voor 2 personen.

Serviesset (2x)
Onbijt serviesset van ‘Lose a Shoe’ bestaande uit 6 bekers 
(12.90ps), 6 borden (14.90ps) en 3 schalen (29.90ps). Met illus-
traties van Gurli Feilberg.

Voederhuisje
Een mooi houten voederhuisje voor vogels.

Oldtimer rit
Oldtimerbeleving biedt u de mogelijkheid aan één dagdeel in 
een Volkswagen Kever te rijden.



Boekenpakket NtvG
Bestaande uit:
* Kwakzalverij - Van Manen
* Van koloniale geneeskunde tot internationale gezondheidszorg - Leo van 
Bergen
* Aansprakelijkheid van artsen - Giard
* De geschiedenis van de oncologie - Wagener
* Gevaarlijke kennis - Kooijmans
* De doodskunstenaar - Kooijmans
* Invisible vision - Wildevuur

Modetheater waardebon t.w.v. 100 euro
Waardebon voor deze bijzondere damesmodezaak gevestigd in 
Zwolle en Hattem.

Gesigneerd Team Roompot-Nederlandse loterij shirt
Wielrenshirt met handtekeningen van Micheal Boogerd, Jean-
Paul van Poppel, Erik Breuking en Leontien van Moorsel.
Aangeboden door Advice reclame adviesbureau



4-gangen diner + wijnarrangement + kok
Feest&culinair biedt een luxe 4-ganger diner voor 6 personen 
aan, met bijpassende wijnen en een getrainde kok.

Lezing verzorgd door Maaike de Vries
Lezing van de schrijfster van het boek “Hoe word ik een super-
vetverbrander” inclusief een gesigneerd boek voor alle 
aanwezigen.



Instructies stille veiling

Zodra het Benefietdiner van start gegaan is, kunt u naar hartelust bieden op de items van 
de stille veiling.

U kunt uw bod op de door uw gewenste items uitbrengen op de bijgeleverde formulieren.

Na het hoofdgerecht zullen de formulieren van de stille veiling worden opgehaald.

Het veiling item zal gaan naar de persoon met het hoogste bod.

De uitslag van de stille veiling zal tijdens het dessert via de beamer bekend gemaakt 
worden.



LOTERIJ



Agnietenberg - Kadobon t.w.v. 50 euro
Aviodrome - Twee vrijkaarten
BaiYok - Dinerbon t.w.v. 50 euro
Bar en Brood - Lunchbon t.w.v. 30 euro
Brownies & Downies - Twee magnum wijnflessen
Brownies & Downies - Lunch voor twee personen incl. twee drankjes.
Groninger museum - Twee entreekaarten
Haarzorg Isala - Knipbeurt
Jett wonen (2x) - Geurolie branders (2x)
Kootuur- Kledingbon t.w.v. 35 euro
Librije -‘Kus van Thérèse’ wijnpakket
Lui jo - Parfum
Me-Doc - Magnum wijnfles
Museum de Fundatie (2x) - Twee vrijkaarten
Paleis ‘t Loo - Twee vrijkaarten
Patisserie Lindeboom - Waardebon voor een taart
Patisserie Lindeboom (10x) - cadeautasje met koekjes 
Proefiz - Waardebon
Rijksmuseum - Twee vrijkaarten
Rituals - Hammam pakket t.w.v. 29,50
Stadscafé Blij - Blijbon t.w.v. 25 euro
Strandpakket - Beach tennis setje plus een strandlaken
Sunday’s - Eenmalig gratis zonnebank
Travelbags - Leren portemonnee t.w.v. 39,90 euro
Welness Hair - Knipbeurt + Stylen + Hoofdmassage
Xenos - Waterkoker




