GROTE VEILING
1. Golfclinic 10-15 personen
Het perfecte uitje met collega’s
of vrienden! Sla jij het verste met de driver of ben je meer
een putter? Een twee uur durende
clinic die zelf is in te plannen
bij Golfclub Zwolle.
2. Dagje Groningen met overnachting
Ga een dagje naar het Hoge Noorden
en geniet van een high tea deluxe
bij Schimmelpenninck Huys,
bezoek het Groninger museum, beklim
de Martinitoren en sluit de dag
af met een overnachting in het Asgard Hotel. Voor twee personen.

3. Borrel & bite voor 15 personen
Een geheel verzorgde Borrel &
bite voor 15 personen, afgeleverd
bij uw gewenste locatie.
Aangeboden door Feest en Culinair
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4. Twee pieten
Verras de kinderen met een bezoek door twee pieten. Twee
coassistenten uit het bestuur
zullen zich helemaal optuigen
om de kinderen een spetterende
avond te geven.
5. Sloepvaart - 6 personen,
1 uur (17:00-18:00)
Luxe sloepvaart door de gracht
van Zwolle, inclusief borrel en
hapjes. Aangeboden door
E. Laurens (KNO-arts)

6. Schilderij van Heideveld
Een schilderij van de kunstenaar
Heideveld met alle kenmerkende
gebouwen van Zwolle. Afmeting
170x200 cm.
Aangeboden door Huis van Verhuur
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9. Schaatspak Thomas Krol
Uniek schaatspak Nederlands team van
langebaanschaatser Thomas Krol, gedragen tijdens de Europese Kampioenschappen in Callolbo, met rouwband ter
nagedachtenis aan Paulien van
Deutekom.
8. Vergaderarrangement op de Veluwe voor 10 personen
Een unieke vergadering of heisessie midden op de Veluwe, waar
u edelherten en zwijnen kunt
spotten, met aansluitend een culinair driegangendiner en borrel
bij zonsondergang. Aangeboden
door TeamTripper
9. Hockeykamp Bovelander &
Bovelander
Een week trainen, spelen en genieten op een hockeykamp naar
keuze van Bovelander en Bovelander, leeftijd 6 t/m 16 jaar.
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10. Personeel voor een borrel/
barbecue
Geniet op uw borrel of barbecue rustig van een drankje en
laat het serveren over aan drie
coassistenten uit het bestuur.

11. PEC Zwolle
Een ingelijst PEC shirt met handtekening van Jaap Stam. In 1997
Nederlands Voetballer van het Jaar.
Sinds januari 2019 is hij de
hoofdtrainer van PEC Zwolle.
Afmetingen: 85 x 65cm
12. Bootcamp met je maatschap
Laat je maten zien dat jij de
sportiefste bent bij een bootcamp die bestaat uit explosiviteit, kracht en cardio met voor
iedereen geschikte oefeningen,
uitgevoerd door Noortje Riedstra,
coassistent.
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13. Snurkconsult - 2 personen
Houdt uw partner u uit uw slaap?
En verwijt hij/zij u hetzelfde? Bied dan op dit snurkconsult
voor 2 personen. Aangeboden door
E. Laurens (KNO-arts)

14. Weekendje weg in pipowagen
Overnacht een weekend in een
pipowagen in het Groene Hart
van Zuid-Holland, een prachtig
landelijk gebied met volop mogelijkheden voor recreatie. Bij
Kampeerbosje Leerdam.
15. Trainingsmodule
“Teaching on the run”
Module “Teaching on the run”
naar eigen keuze voor 7-8 personen t.w.v. €200 per persoon,
bijvoorbeeld interactief onderwijs of effectief begeleiden
coassistenten.
Aangeboden door H. van Unen
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16. Week in 6-persoonshuis aan de Spaanse kust
Behoefte aan een vakantie? U heeft nu de kans
om dit appartement aan zee een week lang tot uw
beschikking te hebben. Op slechts 10 min van
het vliegveld in Alicante.
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DE VOLGENDE VEILINGITEMS ZIJN AANGEBODEN DOOR
IQ KUNSTUITLEEN
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17. Leon Bosboom – Rey
Acryl op papier 60x105 cm

18. Theo Broeren – De Jive
Acryl op linnen 80x120 cm

19. Kees Kooij – Bloeiende velden
Zeefdruk 80x80 cm
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20. Theo Koster – La Promesse
Zeefdruk 140x60 cm

21. Peter Meijer – Zucht naar het westen
Zeefdruk op paneel 130x60 cm
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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 u
gewenste items uitbrengen op de bijgeleverde
formulieren. Na het hoofdgerecht zullen de
formulieren van de stille veiling worden
opgehaald. Het veilingitem zal gaan naar de
hoogste bieder. Dus schroom niet en bieden
maar!
Straks gaat een ander ermee vandoor...
De uitslag van de stille veiling zal tijdens
het dessert via de beamer bekend gemaakt
worden.
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101. Pols Potten – Ananas wit
Porselein 32 cm hoog
IQ kunstuitleen

102. Ron van der Werf – Joy
Gemengde techniek 65x70 cm
IQ kunstuitleen

103. Mark Verdoes – Tree in Red
Zeefdruk 80x70 cm
IQ kunstuitleen
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104. Flyboarden voor twee
Beleef een ultieme kick met flyboarden, waarbij u het gevoel
krijgt dat u vliegt tot wel 15
meter boven het water.
Aangeboden door Eemhof
Watersport & Beachclub
105. Een complete (zonne)bril
Tijd voor een nieuw montuurtje?
Krijg een complete bril of zonnebril inclusief glazen (op sterkte)
bij Specsavers.

106. Zweefvliegtuig
Vlieg mee als passagier in een
zweefvliegtuig vanaf Leeuwarden
en kijk uit over het prachtige
Friesland tijdens deze onvergetelijke ervaring. Datum: 26
juni of 3 juli, in overleg andere
datum mogelijk.
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107. Originele zeefdruk
Kunstenaar onbekend, 55x45 cm
55555

108. Schilderij
93x78 cm

109. Schilderij
43x53 cm

DEZE DRIE WERKEN ZIJN
AANGEBODEN DOOR PROF. H. BILO
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110. Wijnproeverij Schuttelaar
wijnen
Wijnproeverij voor 8 personen
met 10 wijnen door vinoloog met
hapjes. Duur circa 2½ uur. Veilingwaarde minimaal €150.
111. IXXI 140/120cm
Wanddecoratie Salmon-crested
cockatoo van John Reeves
collectie national history
museum. IXXI bestaat uit losse
kaarten die gemakkelijk aan elkaar te klikken zijn met de
bijgevoegde koppelkruisjes.
Concertkaarten Hedon
Zin in een avondje meezingen met
een leuke artiest? Koop twee
kaartjes voor:
112. Trijntje Oosterhuis
113. De Dijk
114. Matt Simons
115. Van Dik Hout
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116. Schilderij gemaakt door
coassistent
De schilderkunsten van een
getalenteerde coassistent in uw
huis of wachtkamer? Vrije
keuze uit verschillende werken,
uitgevoerd door Marije Zwakman,
coassistent
117. Koksbuis en boek Jonnie Boer
Een door sterrenchef Jonnie Boer en
Thérèse gesigneerd boek met een gesigneerde koksbuis die van hemzelf
is geweest.
Aangeboden door de Librije

118. Bronzen beeldje
Een bronzen beeldje van ongeveer 20 cm hoog met afgebeeld
het lieftallige tafereel van een
moeder met kind. Aangeboden door
veilinghuis de Voorstraat
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119. Kookworkshop voor 2 personen
Geniet van een smakelijke
kookworkshop voor 2 personen
bij Werkplaats 13.

120. Schoudertas
Bruine leren schoudertas van het
merk Chesterfield brand.
Aangeboden door Travelbags

121. Rugzak
Donkerbruine rugtas van het merk
Rains.
Aangeboden door Travelbags
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122. Diner voor twee bij de
Agnietenberg
Geniet van een driegangendiner
inclusief consumpties voor twee
personen op een heerlijke
locatie in de natuur bij de
Agnietenberg

123. Fotoshoot met foto 40x40cm
Met het hele gezin op de foto.
Een fotoshoot voor 6 personen,
inclusief foto 40x40 cm.
Aangeboden door Ina Vrinssen

124. City shapes
De skyline van Zwolle met onder
andere de iconen: de Sassenpoort,
de Peperbus, de Grote kerk en de
IJsselbrug. 95 cm lang en uitgevoerd in populierenhout.
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125. Stadswandeling “Zwolle in
oorlog” 15 personen
Reis met een postbode van de PTT
via een interactieve rondleiding
terug in de tijd naar het Zwolle
van 1920 tot 1945.

126. Heavy Stuff oude kluis
Deze antieke kluisjes stonden in
de kelder van het oude ABN gebouw
en zijn bij de sloop in handen
gekomen van winkel Heavy stuff.
Formaat: 14x14x40cm

127. Botenverhuur Schoone
Reis met een gezelschap van 8
personen in een luxe elektrische
sloep een uur door de prachtige
grachten van Zwolle.
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128. Medicijnbal Sfeer.nl
Deze vintage medicijnbal deed
vroeger dienst als hulpmiddel
bij het uitvoeren van fysieke
oefeningen, maar leent zich nu
perfect als decoratie in huis.

129. Fotoshoot met foto 30x40cm
Door Stephan Jansen Fotografen is
een fotoshoot met het hele gezin
inclusief vakprint 30x40cm aangeboden.

130. Trainingspak en sporttas
Thomas krol
Trainingspak en sporttas van
langebaanschaatser Thomas
Krol, gebruikt tijdens de
Europese Kampioenschappen
in Callolbo.
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131. Green fee vouchers (2)
Wil je een extra balletje slaan
of de golfbaan in Zwolle eindelijk eens testen, dan zijn
deze twee vouchers voor een
greenfee perfect!

132. Jip en Janneke prent van
Waanders
Deze prent van Jip en Janneke
(52cmx42cm), bekend van de
verhalen van Annie M.G. Schmidt is
een aanwinst voor iedere
kinderkamer.

133. Wadlopen voor 2 personen
Ervaar wadlopen in alle rust.
Kies uit een van de prachtige
tochten die wadlopenmetkleinegroepen te bieden heeft.
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Loft bijzettafels
(2 losse veilingitems)
Dit klassieke houten bijzettafeltje met een moderne twist
in het zwart (134) of wit (135)
is een fantastische aanvulling
voor elke woonkamer.

136. Laserkliniek Zwolle
Maak jezelf zomer ready met
deze laserbehandeling
ter waarde van €175.

137. NTVG
Een jaarabonnement op het
bekende Nederlandse weekblad:
NTVG.
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138. Honkbal- en softbalhandschoen van sfeer.nl
Vintage honkbalhandschoenen. Te
gebruiken voor een spel maar ook
fantastisch als stoer accessoire
in huis.

139. High tea Proefiz
Geniet van een smakelijke
high tea voor twee personen
bij Proefiz Zwolle.

140. Spel “Bij de kinderarts”
Speelse voorbereiding op het
eerste bezoek aan de kinderarts.
Interactief spel voor kinderen
vanaf 2 jaar.
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141. The Great Escape
Beleef een fantastische escape
of virtual reality ervaring.
Ontsnap uit het oude
postsorteercentrum van Zwolle
of beleef avonturen op grote
hoogte.

142. Wielershirt Brian Kamstra
Een gesigneerd wielershirt maat XS
door Brian Kamstra, team Norvo Nordisk, met aerodynamische professionele fietsverlichting.

143. Fietshelm
Ook een snelheidsduivel? Bied op
deze fietshelm, geschikt voor
wielrennen en mountainbiken.
Aangeboden door Gait Rigter
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144. Cortine Berlin - Opvouwbaar
fietskrat
Dit vilten fietskrat schuif je
zo van je voordrager af voor de
boodschappen en neem je mee de
winkel in.
Aangeboden door Gait Rigter

145. Zeil of roeiclinic
Altijd al eens kennis willen maken
met roeien of zeilen? Dan is deze
roei- of zeilclinic, aangeboden
door de Zwolsche roei- en
zeilvereniging, echt iets voor jou.

146. Skin effects
Een heerlijke gezichtsbehandeling ter waarde van €75.
Inclusief een goodiebag met
producten die ook tijdens de
behandeling gebruikt zullen
worden.
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LOTERIJ
HOOFDPRIJZEN
•
•
•
•
•

Botenverhuur Schoone - sloeptocht 1 uur voor 8 personen
Hotel Zwartewater - dinerbon €100
Greving & Greving - cadeaubon €100 (2x)
Kootuur - waardebon €50
Baiyok - dinerbon €50

OVERIGE PRIJZEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Hedon - concertkaarten voor 2 personen voor Navarone;
Diggi Dex; Son Mieux; The Gathering; B KKers; Melanie;
Roxeanne Hazes of The Blue Birds
Rituals - Ritual of Sakura pakket
Gait Rigter - fietstassen Fast Rider; zadelhoes +
fietsbel + fietsslot; zadel + zadelhoes + elektrische
bel
Speurroutes Nederland - Speurroutes: “Mysterieuze
moordroute” (2x)
Yosemite - introductieles klimmen voor 2 personen
Bonbonnerie Borrel - doos bonbons ter waarde van €23
Kaldi - pakket Kaldi
FRANCK - pakket FRANCK (2x)

Vervolg z.o.z.
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LOTERIJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rebound World Zwolle - 2 waardebonnen voor 1 uur
springplezier (2x)
Wellness for Hair - waardebon voor wassen, knippen,
stylen
Sundays - waardebon zonnebank bezoek
De vrolijkheid - 5 vrijkaarten (4x); gezinsarrangement
(2x)
Groninger Museum - 2 vrijkaarten
Museum de Fundatie - 4 vrijkaarten
Paleis het Loo - 2 vrijkaarten
Rijksmuseum - 2 vrijkaarten
Martinitoren - 2 vrijkaarten
Koningin Julianatoren - 2 vrijkaarten
Dinoland - 4 vrijkaarten
Boekenhandel Westerhoff - boek Max Mania; 2 bidons
Henri Bloems Vinotheek - magnumfles wijn(2x)
MeDoc - magnumfles wijn
Jett Wonen - geurkaars
JoJo & Millows - zak lavendel zaden
Villa Mooi - arty Paper Bad Mouse; lantaarn
Hellendoorn - kortingsbonnen voor het hele gezin
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