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bij gelegenheid van het 100 jarig jubileum van ·
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BEZICHTIGEN GOEDEREN VANAF 18.00 UUR
gemeenschapshuis ”De Kleppenburg”, Europlein 4 te Oeffelt
Deze catalogus meebrengen a.u.b.

Oeffelt, maart 2018.
Beste dorpsgenoten,
Zoals u ongetwijfeld weet, bestaat onze voetbalvereniging ”De Zwaluw” dit jaar 100 jaar.
Dit jubileum wordt gevierd in het weekend van 7 tot en met 10 juni 2018.
Over het programma voor deze dagen wordt u te zijner tijd nog nader geïnformeerd.
Voorafgaand aan deze festiviteiten vindt er op zaterdag 10 maart a.s. een groots opgezette
veilingavond plaats in gemeenschapshuis “de Kleppenburg”.
Een unieke avond onder leiding van de veilingmeesters Peter Coenen, onze voorzitter en Willem
Menting, Prins Willem D’un Urste.
Een vereniging met maar liefst 400 leden moet kunnen beschikken over een eigentijdse kantine
met buitenterras.
Aan onze kantine zijn de laatste 30 jaar geen noemenswaardige veranderingen meer
aangebracht. En dus is het de hoogste tijd voor een grondige renovatie. Voor zo’n renovatie zijn
financiële middelen nodig.
Door middel van deze goederen- en dienstenveiling willen wij hiervoor geld bij elkaar brengen en
daarvoor hebben wij u nodig.
Voor u ligt de catalogus, waarin alle aangeboden goederen – en diensten zijn vermeld die zullen
worden geveild.
Ik raad u aan deze catalogus goed door te lezen, want er zal ongetwijfeld wel een kavel in staan
waarvan u zegt: “Dat zou ik wel graag willen hebben of van die dienst daar wil ik wel gebruik
maken“.
Kwalitatief en kwantitatief zijn wij uitermate tevreden over de aangeboden kavels.
Er zijn, zoals u in deze catalogus kunt lezen, leuke maar ook heel bijzondere items aangeboden.
Dus kom, bied en koop één of meerdere van de in deze catalogus vermelde goederen en/of
diensten.
U komt en wij zorgen voor een gezellige avond.
Rest mij nog al onze begunstigers in en buiten Oeffelt, die deze goederen en diensten
beschikbaar hebben gesteld, hartelijk te bedanken.
Een bijzonder woord van dank aan onze ambassadeurs. Zij hebben tijd noch moeite gespaard
om al deze goederen en diensten te verkrijgen.

Laten we er samen een geweldige happening van maken!
Dus tot 10 maart a.s.
Wij rekenen op u.
Voorzitter Jubileumcommissie,
Bas van den Boom

VEILINGVOORWAARDEN
1.

De veiling vindt plaats op zaterdag 10 maart 2018, aanvang 19.00 uur, in het
gemeenschapshuis ”De Kleppenburg”.
Vanaf 18.00 uur vindt op 10 maart 2018 voor belangstellenden bezichtiging van
alle
goederen plaats in het gemeenschapshuis.

2.

Vrijwel alle aangeboden goederen en diensten staan vermeld in het navolgende Register
van goederen en diensten.
Het is mogelijk dat er nog een aantal goederen en diensten bijkomen dat niet is vermeld
in dit register.

3.

De Veilingcommissie heeft de omschrijvingen in het Register van goederen en diensten
naar eer en geweten verwerkt, maar kan geen enkele verantwoordelijkheid
aanvaarden voor eventuele onjuistheden.
Bij binnenkomst ontvangen alle bezoekers een eigen nummer.
In een overzicht worden de gegevens van de bezoekers verwerkt. Na de veiling zal dit
overzicht worden vernietigd.

4.

5.

De veiling geschiedt uitsluitend bij opbod.

6.

De veilingmeester noemt per kavel het nummer en de omschrijving zoals vermeld in het
register en het inzetbedrag eventueel met een kleine toelichting.

7.

De koop komt tot stand als de veilingmeester de betreffende bieder aanwijst en
”verkocht” roept.

8.

De beslissing van alle toewijzingen berust bij de veilingmeester

9.

De gekochte diensten moeten ter plaatse contant of door gebruikmaking van een
automatisch pinapparaat van Voetbalvereniging ”de Zwaluw” worden voldaan.
Er kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
Iedere koper ontvangt na betaling een ”bewijs van koop”, waarin is opgenomen het
kavelnummer overeenkomstig het Register van goederen en diensten, de naam van de
koper en de overeengekomen prijs.

10.

Goederen en diensten zijn niet inwisselbaar tegen geld.

11.

Alle verkochte diensten worden volgens afspraak in onderling overleg tussen koper en
aanbieder uitgevoerd.
De diensten worden in principe binnen één jaar nà 10 maart 2018, zijnde de datum
waarop de veiling heeft plaatsgevonden, verricht, tenzij anders wordt overeengekomen.
Voetbalvereniging ”de Zwaluw” draagt geen verantwoordelijkheid voor de exacte
uitvoering van de dienst.
Gekochte goederen kunnen tegen het overleggen van een bewijs van betaling na het
einde van de veiling worden afgehaald of nadien in onderling overleg.

12.

Alle goederen en diensten zijn gratis ingebracht.
De opbrengst van de veiling komt volledig ten goede aan Voetbalvereniging ”de Zwaluw”
en zal worden aangewend voor de algehele renovatie van de kantine op het sportpark
aan de Hogehoek te Oeffelt.

13.

Alle diensten zijn verbonden aan een minimum verkoopbedrag. Indien het hoogste bod
het vooraf bepaalde minimumbedrag niet overtreft, wordt de dienst niet gegund. Alle
diensten vinden in principe plaats binnen een straal van 20 km. van Oeffelt.

14.

Uitvoering van diensten en/of koop van diensten vallen volledig buiten verantwoording
van
de Veilingcommissie.
Schade, risico’s, aansprakelijkheid en verzekeringen zijn voor risico van koper en
aanbieder.

15.

Mochten er situaties ontstaan waarin deze veilingvoorwaarden niet voorzien, dan
beslist de veilingmeester in overleg met de Veilingcommissie.

Kavelnummer: Omschrijving goederen/diensten:

Aangeboden door:

1.

VIP-arrangement ”de Kleppenburg” voor
2 personen. (a)

Stichting de Kleppenburg, Oeffelt.

2.

Pakket kaarsen, merk Bolsius.

Geert Thielen, Oeffelt.

3.

Onderhoudsbeurt, inclusief
Apk-keuring.

Autoservice VDB, Oeffelt.

4.

Bierpakket.

Bavaria, Lieshout.

5.

VIP-arrangement ”de Kleppenburg” voor
2 personen. (a)

Stichting de Kleppenburg, Oeffelt.

6.

1 uur ontspannen voetreflexmassage.

Voetreflexpraktijk Helmi Kersten, Oeffelt.

7.

Familiefotosessie.

Ed van Alem, Eurostraat Oeffelt.

8.

2 fruitbomen naar keuze

Botden & van Willegen Fruitboom- kwekerijen,
Sambeek.

9.

Dartclinic.

Geert Derks, Oeffelt.

10.

VIP-arrangement ”de Kleppenburg” voor
2 personen. (a)

Stichting de Kleppenburg, Oeffelt.

11.

Halve dag tuinonderhoud door 2
personen.

VOF CP Tuinen / Charly en Nick Prijs, Oeffelt.

12.

Volledige aircoservice.

Autoservice VDB, Oeffelt.

13.

Originele vuilniszak van voormalige
gemeente Oeffelt.

Jan Fransen, Oeffelt.

14.

1 uur ontspannen voetreflexmassage.

Voetreflexpraktijk Helmi Kersten, Oeffelt.

15.

1 stoel.

Frans Maassen, Oeffelt.

16.

Paradetrommel.

Excel Music Instruments, Oeffelt.

17.

Halve dag dak- en gootonderhoud.

Theunissen/Van Kempen, Ven-Zelderheide/Oeffelt.

18.

1 polijstbeurt inclusief mondhygiëne
instructie en 1 elektrische tanden –
borstel.

Tandartspraktijk Oeffelt /Lilian Reintjes.

19.

1 x hor voor een draai/kiepraam in
standaard kleur.

Thoonen Deuren Ramen Serres,
Sint Agatha.

20.

Apk-keuring.

Autobedrijf Jos Bongers,
Oeffelt.

21.

Moestuinbak van wilgentenen
(90 x 90 cm.)

Bindels Tuinen, Oeffelt.

22.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

23.

Halve dag t.b.v. tuinonderhoud door 2
personen (In totaal 8 uur).

F. Derks Aanleg en onderhoud tuinen & sier bestrating, Oeffelt.

24.

Pupil van de week bij het damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I tijdens de
thuiswedstrijd op 11 maart 2018 tegen
Vierlingsbeek/Volharding. (b)

Damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I.

25.

Excursie door Maasheggen -landschap
onder Oeffelt voor 10 tot maximaal
15 personen o.b.v. Marius Grutters.
Tijdens een pauze is er koffie/thee en de
vermaarde vlechterskoek.
Datum/tijdstip in onderling overleg
bepalen.

Marius en Toon Grutters, Oeffelt.

26.

Bierpakket.

Bavaria, Lieshout.

27.

2 uur algemene fiscale advisering.

Tom Jagers, Arnhem.

28.

Apk-keuring.

Autobedrijf Jos Bongers, Oeffelt.

29.

Familiefotosessie.

Ed van Alem, Oeffelt.

30.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

31.

Onderhoudsbeurt fiets ter waarde van
€ 49, -.

Giantstore / René Zegers, Milsbeek.

32.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

33.

24 uur film kijken met Stijn Jansen.

Stijn Jansen, Oeffelt.

34.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

35.

Fietstas, kleur grijs.

Giantstore / René Zegers, Milsbeek.

36.

Apk-keuring.

Autoservice VDB, Oeffelt.

37.

Toegangskaart voor VIP-tent tijdens
jubileumwedstrijd op 9 juni 2018.

Bavaria, Lieshout.

38.

Metabo schroefmachine.

Bouwbedrijf Twan Kerstens, Oeffelt.

39.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

40.

Pupil van de week bij het damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I tijdens de
thuiswedstrijd op 25 maart 2018 tegen
Sint Hubert/De Willy's. (b)

Damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I.

41.

Gesigneerde wedstrijdbal van Ajax.

Norbert Gooren, St. Petersburg.

42.

Flesjes wodka van voormalig café de
Nieuwe Wijngaard, Oeffelt.

Jan Fransen, Oeffelt.

43.

1 starterpakket bierbrouwen. (c)

Drank van de Meisjes, Haps.

44.

Familiefotosessie.

Margret Tijssen, Oeffelt.

45.

1 stoel.

Frans Maassen, Oeffelt.

46.

Clubembleem van Feyenoord, gemaakt
van kunststof.

ITB Climate, Boxmeer.

47.

Pakket heren en dames kapper benodigdheden inclusief een uitgebreide
knipbeurt.

Kapsalon Annemarie, Oeffelt.

48.

2 boeken met de titel ”Bevrijd Cuijk
onder vuur” en ”Standhouden10 mei
1940 (Het verhaal van 12 uren oorlog in
Katwijk, Cuijk, Sint Agatha en Oeffelt)

49.

Consult ontspanningsmassage en/of
behandeling van klachten.

Louis Manders, Oeffelt

50.

Halve dag dak- en gootonderhoud.

Theunissen Van Kempen, Ven-Zelderheide/Oeffelt.

51.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

52.

Moestuinbak van wilgentenen
(90 x 90 cm.)

Bindels Tuinen, Oeffelt

53.

Bij ROC de Leijgraaf te Cuijk (Op
vastgestelde onderwijstijden.)
3-gangenmenu, inclusief aperitief,
dranken tijdens het diner en digestief na,
voor 2 personen.

Daan Erps, ROC de Leijgraaf, Cuijk.

54.

3 cadeaubonnen, elk t.w.v. € 10, -.

Enorm Stevens, Cuijk.

55.

Antieke klok.

Nol Hooijmaijers, Oeffelt.

56.

Pupil van de week bij het dames –
voetbalelftal ”De Zwaluw” I tijdens de
thuiswedstrijd op 15 april 2018 tegen
Heijen/Olympia. (b)

Damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I.

57.

Apk-keuring.

Autobedrijf Jos Bongers, Oeffelt.

58.

Relatiepakket ter waarde van € 50, -.

Snellen Horeca Service, Heijen.

59.

1 stoel.

Frans Maassen, Oeffelt.

60.

7 laserbehandelingen voor de oksels ter
waarde van € 540, - voor 1 persoon.

Huidverzorgingpraktijk Evelien / Evelien Jilisen,
Oeffelt.

61.

1 vrachtauto voor een verhuizing op een
zaterdag in een straal van 40 km.
inclusief chauffeur, die zelf niet mee zal
verhuizen.

Willems Transport, Rijkevoort.

62.

Clubembleem van PSV, gemaakt van
kunststof.

ITB Climate, Boxmeer.

63.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

64.

1 stoel.

Frans Maassen, Oeffelt.

65.

Volledige Apk-keuring.

Hans van Gemert autoservice & banden, Cuijk.

66.

Fotosessie.

Jeff Meijs, Cuijk.

67.

Fietstas, kleur beige.

Giantstore / René Zegers, Milsbeek.

68.

Apk-keuring.

Autobedrijf Jos Bongers, Oeffelt.

69.

Paradetrommel.

Excel Music Instruments, Oeffelt.

70.

1 uur klussen W & W, Oeffelt.

Klussenbedrijf W & W, Oeffelt.

71.

1 week gebruik container, inclusief
plaatsen en wegbrengen, exclusief
stortkosten. Uitsluitend in de gemeenten
Cuijk en Boxmeer.

Van Elst Containerverhuur, St. Agatha.

72.

1 starterpakket bierbrouwen. (c)

Drank van de Meisjes, Haps.

73.

Paradetrommel

Excel Music Instruments, Oeffelt.

74.

2 stuks volledig zwarte zonnepanelen
van 305 Watt per stuk incl. montage.

Soltecs Zonnepanelen, Rinie en Patrick Raafs,
Oeffelt.

75.

1 stoel.

. Frans Maassen, Oeffelt.

76.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

77.

VIP-avond "racen bekijken inclusief
dranken" voor 2 personen.
Datum/tijdstip in onderling bepalen.

Rc d’n Urling / Twan Kerstens, Oeffelt.

78.

Onderhoudsbeurt fiets ter waarde van €
49, -.

Giantstore / René Zegers, Milsbeek.

79.

1 polijstbeurt inclusief mondhygiëne
instructie en 1 elektrische tanden borstel.

Tandartspraktijk Oeffelt /Lilian Reintjes.

80.

Tuinontwerp ter waarde van
€ 500, -.

Peter Graat Tuinontwerp en advies, Oeffelt.

81.

Gebruik stormbaan van 14 meter voor
kinderen in de leeftijd van 5 tot en met
12 jaar voor 8 uur. (Gebruik in onderling
overleg regelen.).

Fun-Pro Springkussens- en attractieverhuur,
Beugen.

82.

1 x hor voor een draai/kiepraam in
standaard kleur.

Thoonen Deuren Ramen Serres, Sint Agatha

83.

1 rolluik elektrisch maken met
schakelaar inclusief montage.

Thoonen Deuren Ramen Serres, Sint Agatha.

84.

Populaire Hahebo schoolbus, te
gebruiken voor één dag, inclusief
chauffeur en brandstof, binnen
Nederland. Datum in onderling overleg
bepalen.

Hahebo, Beugen.

85.

Sneak Preview. (d)

Café-restaurant ”het Veerhuis”, Oeffelt.

86.

Wijnpakket.

Vino Vero, Oeffelt.

87.

Fles wijn met het etiket van “An Druup”
uit Oeffelt/St. Agatha.

Jan Fransen, Oeffelt.

88.

Halve dag tuinonderhoud door 2
personen.

VOF CP Tuinen / Charly en Nick Prijs, Oeffelt.

89.

Gesigneerde wedstrijdbal van PSV.

Norbert Gooren, St. Petersburg

90.

1 paar voetbalschoenen van Jasper
Cillessen met FC Barcelona -posters.

Jasper Cillessen, Barcelona.

91.

Overnachting voor 2 persoenen,
inclusief ontbijt.

Guesthouse de Heide, Oeffelt.

92.

Lucifersdoosjes met afbeelding van Piet
Buijssen.

Jan Fransen, Oeffelt.

93.

Clubembleem van Ajax, gemaakt van
kunststof.

ITB Climate, Boxmeer.

94.

Pronkzitting VIP-arrangement voor 2
personen. (e)

CV De Leemknèjers, Oeffelt.

95.

Toegangskaart voor VIP-tent tijdens
jubileumwedstrijd op 9 juni 2018.

Bavaria, Lieshout.

96.

Outline buitenmat, kleur blauw.

Hofmans at Home, Cuijk

97.

Relatiepakket ter waarde van € 50, -.

Snellen Horeca Service, Heijen.

98.

1 stoel.

Frans Maassen, Oeffelt.

99.

Ingelijst en gesigneerd voetbal -shirt
door huidige selectie van N.E.C.

N.E.C., Nijmegen.

100.

Bekijk Oeffelt en het Land van Cuijk
vanuit de lucht tijdens een
helikoptervlucht van 20 minuten voor 1
persoon.

Kersten Assurantiën, Oeffelt.

101.

1 paar keeperhandschoenen van Jasper
Cillessen met FC Barcelonaposters..

Jasper Cillessen, Barcelona.

102.

26 weken om de week een bosje
bloemen t.w.v. € 10, -. (Dus in totaal 13
bossen.) Het verdient aanbeveling dit
item om de week als een herhaalde
reminder vast te leggen in de agenda
van de mobiele telefoon.

Spar Boere, Oeffelt.

103.

Indische rijsttafel voor 4 personen.
Datum/tijdstip in onderling overleg
bepalen.

Max en Coby van Rhoon, Cuijk
(Buren van Raymond Pichel).

104.

Skybox voor 15 personen, inclusief toe gangskaarten voor jubileumwedstrijd. (f)

Bavaria, Lieshout.

105.

WK voetbal van Russia.

Sport 2000 van Neerven, Boxmeer.

106.

1 week gebruik container, incl. plaatsen
en wegbrengen, excl. stortkosten.
Uitsluitend in de gemeenten Cuijk en
Boxmeer.

Van Elst Containerverhuur, St. Agatha.

107.

1 week rijden in een nieuwe Toyota
personenauto naar keuze, uitgezonderd
de "exoten"- modellen zoals de HiLux en
de Land Cruiser. De auto wordt met
volle tank geleverd, kan leeg worden
teruggebracht en is allrisk verzekerd met
een eigen risico van € 250, -.
Bekeuring(en) moet(en) zelf worden
betaald.

Oostendorp Auto/ Toyota, Cuijk.

108.

Brandblusser met het oude logo van
Ajax

Deelparochie Oeffelt.

109.

Moestuinbak van wilgentenen
(90 x 90 cm.)

Bindels Tuinen, Oeffelt.

110.

Bij ROC de Leijgraaf te Cuijk (Op
vastgestelde onderwijstijden.) 3gangenmenu, inclusief aperitief, dranken
tijdens het diner en digestief na, voor 2
personen.

Daan Erps, ROC de Leijgraaf, Cuijk.

111.

Door oud-internationals gesigneerd
voetbalshirt

Oud-internationals van het Nederlands elftal.

112.

Metabo schroefmachine.

Bouwbedrijf Twan Kerstens, Oeffelt.

113.

Gesigneerd voetbalshirt van Jesse
Lingard, nr.14 van Manchester United.

114.

Fietstas, kleur zwart

Giantstore / René Zegers, Milsbeek.

115.

2 stoelen.

Wilmar Antiek, Oeffelt.
.

116.

2 fruitbomen naar keuze.

Botden & van Willegen Fruitboomkwekerijen,
Sambeek.

117.

Zwaluw-jack uit de jaren 80/90.

Tim Hendriks, Oeffelt

118.

1 paar keeperhandschoenen van Jasper
Cillessen met FC Barcelonaposters.

Jasper Cillessen, Barcelona.

119.

Gratis badmintontraining voor 4
personen.

Badmintonvereniging BC Veerkracht, Oeffelt.

120.

2 kaartjes voor thuiswedstrijd PSV Feyenoord, seizoen 2018 – 2019.

Briljant Optiek, Boxmeer, Cuijk, Gennep.

121.

Reis voor 2 personen naar Barcelona
van 19 tot en met 21 mei 2018 met 2
toegangskaarten voor de thuiswedstrijd
FC Barcelona, inclusief 2 vliegtickets en
verblijf in een in het centrum gelegen 4
sterrenhotel met 2 overnachtingen (2
persoonskamer).



122.

Tent van 5 meter bij 5 meter, inclusief
inrichting. Plaatsing in overleg met JoJo
Tentenverhuur.

JoJo Tentenverhuur, Oeffelt.

123.

3 m³ houtsnippers (Door koper zelf op te
halen bij Arie Arts Boom -verzorging te
Sint Agatha)

Arie Arts Boomverzorging VOF te Sint Agatha.

124.

Trainingsshirt van en gesigneerd door
Lieke Martens.

Lieke Martens, Barcelona.

125.

Pupil van de week bij het damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I tijdens de
thuiswedstrijd op en 27 mei 2018 St.
Anthonis/DSV. (b)

Damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I.

126.

BBQ voor 10 personen met alles erop
en eraan. (Datum BBQ in onderling
overleg.)

Frans Maassen, Oeffelt.

127.

Kruisboogschieten voor circa 15
personen.

Gilde Salvator Mundi, Oeffelt.

128.

Cursusochtend Maasheggen vlechten
op een zaterdagochtend
tijdens de winterperiode 2018/2019.
Hierbij zal koffie/thee worden
aangeboden en een cursusboek

Gertjan Coenen, Oeffelt

129.

Bijwonen van een thuiswedstrijd van de
Zwaluw 5 als VIP-gast (2 personen). (g)

Voetbalelftal ”De Zwaluw 5””.

Internationaal Transportbedrijf Nillezen B.V.,
Oeffelt.
 Marni Fruit B.V., Barendrecht.
 Rens en Willie Hendriks, Oeffelt.
 Interclima Airconditioning & Luchtbehandeling
B.V., Oeffelt

130.

Apk-keuring.

Autobedrijf Jos Bongers, Oeffelt.

131.

Waardebon van 40 entreekaarten en 40
koppen koffie voor een bezoek aan de
Vrije Markt, Cuijk.

Vrije Markt, Cuijk

132.

Consult ontspanningsmassage en/of
behandeling van klachten.

Louis Manders, Oeffelt.

Buurtmarkt Bredeweg / Jarno Kosman, Boxmeer.

133.
1 x een luxe lunch voor 4 personen.

134.

1 uur gratis voetballen in Sporthal de
Meercamp.

Stichting Sporthal Meercamp, Oeffelt.

135.

24 flessen Code Oranje gebrouwen in
Gennep samen met een antraciet polo
van brouwerij d'Ooijevaar te Gennep.

. Voetbalelftal ”De Zwaluw 4”.

136.

1 x een luxe lunch voor 4 personen.

Buurtmarkt Bredeweg / Jarno Kosman, Boxmeer

137.

1 TITAN sporttas met een verrassende
inhoud die dagelijks van pas komt.

Printmarkt eu – Gennep.

138.

3 ”Van Haasteren puzzels” van 1.000
stuks.

139.

Een door Twan Poels gesigneerd
wielershirt met rugnummer waarmee hij
in 1991 de Tour de France heeft
gereden.

Jan Franssen, Oeffelt.

140.

Metalen speelgoedhijskraan
(In bedrijfskleuren Van Gelder, Oeffelt).

Wiel Cuppen, Oeffelt.

141.

2 ”Van Haasteren puzzels” en 1
”Ravensburger puzzel”, elk van 1.000
stuks.

Toelichting ten aanzien van een aantal hiervoor vermelde kavels.
(a)

VIP-arrangement ”de Kleppenburg” voor 2 personen
Direct bij aanvang van de veiling zal dit bijzondere arrangement worden geveild. Het arrangement
voor 2 personen zal worden gegund aan degene die het hoogste bod heeft uitgebracht.
2 personen zullen vervolgens op een speciale plaats in de zaal worden gepositioneerd, zodat zij
het verloop van de veiling goed kunnen volgen. Aan de inwendige mens zal bijzondere aandacht
worden besteed. Aan drank en versnaperingen zal het niet ontbreken. Dit wordt voor hen een
onvergetelijke avond!

(b)

”Pupil van de week” bij het damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I.
Degene die op deze kavel biedt en deze koopt heeft dezelfde faciliteiten als de pupil van de week
bij het damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I.
Dus hij/zij mag bij de wedstrijdbespreking aanwezig zijn, krijgt een bal met de handtekeningen van
de dames van ”De Zwaluw” I, loopt warm met het elftal, loopt met de aanvoerster het veld op,
bekijkt de wedstrijd vanuit de dug-out en krijgt na afloop een broodje frikandel/kroket. Het grote
verschil tussen deze ”pupil van de week” en degene die normaliter pupil van de week is, is dat
aan dit item geen leeftijd is gekoppeld.
Deze bijzondere bijdrage heeft betrekking op de komende 4 thuiswedstrijden van het
damesvoetbalelftal ”De Zwaluw” I, die worden gespeeld op 11 maart 2018 tegen Vierlingsbeek/
Volharding, 25 maart 2018 tegen Sint Hubert/De Willy's, 15 april 2018 tegen Heijen/Olympia en 27
mei 2018 tegen St. Anthonis/DSV.
Vandaar dat sprake is van 4 afzonderlijke kavels.

(c)

Starterspakket bierbrouwen
Het betreft een starterspakket bierbrouwen om zelf thuis bier te brouwen. Keuze uit Blond,
Tripel of IPA.

(d)

"Sneak Preview” café -restaurant het Veerhuis, Oeffelt voor 2 personen
Degene die het hoogste bod op de "Sneak Preview" heeft uitgebracht mag vanaf het moment dat
café-restaurant het Veerhuis open gaat, samen met iemand van zijn of haar keuze komen
genieten van een proeverij. Zonder verdere onverhoopte verhindering zal de opening naar
verwachting in de loop van de maand april kunnen plaatsvinden. Niet alleen hebben zij hierdoor
de mogelijkheid om het lekkers van de kaart van het Veerhuis eens uit te proberen, maar ook
hoeven zij in het vervolg alleen nog maar te genieten van het zonnetje op het terras aan de
Maas en hoeven zij niet meer na te denken over wat ze zouden moeten bestellen!

(e)

”Pronkzitting VIP-arrangement” voor 2 personen op een Pronkzittingsavond naar keuze in
2019 omvat:

je wordt met z'n tweetjes opgehaald en thuisgebracht door Jan van Gelder, binnen een
straal van 5km in en rondom Oeffelt;

samen met CV De Leemknèjers de zaal binnentrekken mag, maar is niet verplicht;

kaartjes met zitplaatsen langs de Hofhouding 2019, achter in de zaal;

inclusief drankjes voor de gehele avond;

een bezoekje onderin de kelder bij de artiesten;

de worstenbroodjes mogen uiteraard ook niet ontbreken;

de verrichting van de loterij op 't podium, samen met de Prins van 2019;

aanwezig bij de afsluiting op zondag na de seniorenzitting met CV de Leemknèjers, de
Borrelnootjes, de artiesten en medewerkers van de Pronkzitting & Kleppenburg, om samen
de 2 geslaagde weekenden af te sluiten met een etentje en een drankje.

(f)

Skybox Bavaria, Lieshout
Vanuit de skybox kan op zaterdag 9 juni 2018 met 15 personen de jubileumwedstrijd van het
eerste elftal van Vv De Zwaluw tegen de ex-internationals worden bekeken.

(g)

Bijwonen thuiswedstrijd van voetbalelftal ”De Zwaluw 5” als VIP-gast.
Vanaf een VIP-plaats kan door degene die dit item koopt een thuiswedstrijd van voetbalelftal ”De
Zwaluw 5” worden gevolgd en na afloop kan kosteloos worden deelgenomen aan de befaamde
3e helft.
Koper wordt opgehaald en weer thuisgebracht door Jan van Gelder binnen een straal van 5 km.
Betreffende kavel is geldig voor 2 personen voor een in overleg te bepalen wedstrijd.

Toelichting ten aanzien van kavels, welke hiervoor niet zijn vermeld.
(Verkoop van deze kavels vindt eveneens tijdens de veiling plaats.)
Ruiterjasjes van Sheila de Vries
Door Handelsonderneming Van Keijsteren B.V., Beugen circa 240 mooie ruiterjasjes van Sheila de
Vries aangeboden. De jasjes, in diverse maten, kleuren en modellen, zijn te koop voor € 20, per jasje.
en kunnen vóór aanvang van de veiling worden bezichtigd in het aanwezige
kraampje.
Stoelen van Wilmar Antiek, Oeffelt
Door Wilmar Antiek zijn 18 stoelen aangeboden, te bezichtigen in de directe nabijheid van het
kraampje. Deze stoelen worden per stuk of per set verkocht.

