
Loterij 

  

 

• Prijslijst Loten: 

• 1 lot   €3,- 

• 2 loten  €5,- 

• 5 loten  €10,- 

• 10 loten  €15,- 

• 20 loten  €20,- 
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Campagne Veiling Kavelboek 
2 februari 2018 

 



Veilingbel 

• Originele debatbel 

• Onmisbaar instrument 
voor debat of 
vergadering  

• Siert elke receptie 

• Openingsbod € 5,- 

 

 
Aangeboden door  
Annemarie Hoog Antink 
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Voetbalwedstrijd FC Den Bosch 

• Datum in overleg te bepalen 

 

 

• Wedstrijd FC Den Bosch in 
seizoen 2017-2018 

• Op de hoofdtribune 

• Incl pauzedrankje en snack 

• Openingsbod € 15 

 

 

 

• Aangeboden door  
Thijs van Rens 
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Boetels 

 

• Oeteldonkse laarzen 

• Maat 41 

• Met embleem 

• Openingsbod €13 

 

 

 

 

• Aangeboden door Sabine de Lange 
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Rondleiding & lunch in de Tweede Kamer 

  

• Kamerlid Rens Raemakers leidt je rond door 
het Tweede Kamer gebouw 

• Inclusief lunch met Kamerleden 

• Max. 2 pers. 

• Startbod €20 

 

 
• Aangeboden door  

Rens Raemakers 
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Houten Schilderstrap 

• Gevoel beleven oude Franse zolder? 
 

• Bied dan op deze Houten Schilderstrap 
 

• Curiosa en nagenoeg authentiek 
 

• Siert elke bibliotheek, serre of schuur  
 

• Openingsbod €7,50 

 
Aanbod door Birgit Cordes 
inclusief bezorging  



Lunch voor drie personen 

  

 

• Wil je graag een keer met Mike van der Geld 
praten over ‘s-Hertogenbosch?  

• Dat kan gewoon tijdens een 
verzorgde lunch (max. 3 personen) 

• Openingsbod € 5 
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Rondleiding ‘Nul-op-de-Meter’ monument 

Nieuwsgierig? Kijk dan alvast op www.huisvanwaalre.nl 

 

• Enige rijksmonument 
Nul-op-de-Meter in 
Nederland 

• Rondleiding incl lunch 
voor max. 3 personen 

• Openingsbod €25,- 

 

 

• Aangeboden door  
René van den Kerkhof 

• Locatie Gemeentehuis Waalre 
(recent geopend) 
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http://www.huisvanwaalre.nl/


Museumbezoek met Jessica van Eijs 
 

  

• Bezoek aan Philips Museum Eindhoven met 
rondgang Tweede Kamerlid Jessica van Eijs  

• Incl. drankjes en entree 

• Openingsbod €15,- 

 

 

 
• Aangeboden door Jessica van Eijs 

• Deelname max. 1 persoon 

• Locatie Eindhoven 10 
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Pauze 

  



Boek ‘De Cirkel’ (verfilmd) 
 

  

Stel je een wereld voor waarin misdaad en ziektes in de kiem worden 
gesmoord voordat ze zichtbaar worden, waarin de overheid volledig 
transparant is, waarin alle kennis wordt gedeeld en beschikbaar is.  
Dilemma: alles wordt geregistreerd en opgeslagen in de Cloud én beschikbaar. 
Privacy is diefstal, ‘sharing is caring’!  

• Boek van Dave Eggers is verfilmd 
als ‘The Circle’ (2017) met 
Tom Hanks en Emma Watson  

• Openingsbod € 3,- 

 
 

• Aangeboden door René van den Kerkhof 
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Boek ‘Ons feilbare denken’ 
 

  

• Boek van Nobelprijswinnaar 
Daniel Kahneman (2011) 10e druk 

• Moderne klassieker over ‘het 
waarom van verkeerde 
inschattingen maken mét tips’ 

• Startbod € 5,- 

 

 

 

• Aangeboden door René vd Kerkhof 

13 



Boek ‘Koning Burger’ incl 2 extra boekjes 
 

• Startbod €5 

• Van der Lans gaat op zoek naar nieuwe vormen van 
publiek leiderschap. Niet door Grote Leiders, maar 
door kleine helden. Nieuwstaat (2015)  

• 2 extra boekjes ‘Dromen van Democratie en Bestuur’ 
(2010) en ‘De boel bij elkaar houden’ (2006) 

• Startbod € 5,- 

 

 

• Aangeboden door 
René van den Kerkhof 
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Rondleiding Bossche hofje met lunch 

  

• Lunch in Bleekerhuis bij Inge Visschedijk 

• Incl. rondleiding door bijzondere 
Tilmanshofje 

• Max. 3 pers. 

• Startbod €10 
 

 

 

 

• Aangeboden door  
Inge Visschedijk 15 



Snelcursus Staatsrecht 
 

Staatsrecht droge stof?  
Niet als student juriste Patricia van Dongen kandidaten 
en raadsleden meeneemt op korte introductie 
 

-    Wat zijn rechten & plichten voor raad- en commissieleden 
- In Sneltreinvaart door de gemeentewet  
- Openingsbod €15 
 

 

Aangeboden door 
*Patricia van Dongen  
*1 lesuur 
*Tot 8 personen 
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Gezellig diner met wijn en vervoer 
 

  

• Culinair 4-gangen diner voor twee personen 

• Bijpassend wijnarrangement 

• Ongedwongen sfeer en dito  
gezelschap 

• Keuze uit vlees, vis of vega 

• Inclusief halen en brengen 

• Openingsbod €30 

 

 

• Aangeboden door  
Petra van Dooren-Lansdorp 
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VIP entreebewijs voor Indoor Brabant   
 

  

• VIP kaart voor 9 maart aanvang 19.00u 

• Grootste Indoor-sportevenement in  
Brabanthallen, intern. concours hippique  

• Springen Intern. om grote prijs Den Bosch 

• Openingsbod € 30,- 

 

 
     Aangeboden door Bilal Kaya 

     Inclusief drankjes  

     Met B&W, Raad, GS, PS 
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Klassieke muziek Live in Grote Kerk 
 
 

  

• Gereserveerde plaats (1 persoon) in de 
Grote Kerk met Annemarie Hoog Antink 

• Hohe Messe van Bach tijdens Bach Cantate 

• Zaterdag 6 oktober (tijdstip volgt later) 

• Openingsbod €15,- 

 

 

 

 

• Aangeboden door Annemarie Hoog Antink 
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20-delige boekenserie ‘Wereld Architecten’ 
 

  Openingsbod € 20,- 

 

 
 

• WERELD ARCHITECTEN  

• Compleet nr 1 t/m 20 
uitg. De Volkskrant / 
TASCHEN.  

• Nieuwprijs € 125,- 

• Gebonden, hardcover 

 

 

• Aangeboden door  
René van den Kerkhof 
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Pauze 

  



Dag meelopen met fractie Provinciale Staten 

  

• Kijk jij graag een dagje mee in D66 politieke 
keuken van Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch? 

• Max. 5 personen 

• Inclusief lunch 

• Startbod € 15,- 

 

 
• Aangeboden door D66 

PS fractie 
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Boek (klassieker) ‘Henk, Ingrid en Alexander’ 
 

  

 

• Gesigneerd door Alexander Pechtold 

• In nieuwstaat 

• Openingsbod €3 

 

 

 

 

 

• Aangeboden door Thijs van Rens 
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Rondleiding & lunch in de Tweede Kamer 

  

• Kamerlid Rens Raemakers leidt je rond door 
het Tweede Kamer gebouw 

• Inclusief lunch met Kamerleden 

• Max. 2 pers. 

• Startbod €20 

 

 
• Aangeboden door  

Rens Raemakers 
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Privé rondleiding Stadhuis 

  

• Wethouder Eric Logister neemt je mee op een privé 
rondleiding door Stadhuis. Vraag Eric de hemd van 
het lijf over zijn ervaringen en bied mee! 

• Ontvangst met koffie/thee 

• Lunch in De  

• Raadskelder 

• Startbod €7,50 

 
• Aangeboden door 

Eric Logister  
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Dag meelopen met Gedeputeerde Spierings 

Wil je een dag meelopen met Anne-Marie 
Spierings, D66 gedeputeerde bij de provincie 
Noord-Brabant? 

- Incl. lunch 

- Startbod € 5,- 
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Tafel 

  

• Stevige tafel voor zes 
personen 

• In nieuwstaat 

• Openingsbod €35,- 

 

 

 

 

 

• Aangeboden door Wim Pelgrim 

• Af te halen in Maaspoort 
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Koffiedate 

• Opening €5,- 
Max. 2 personen per bod 

• Ga mee naar een van de 
favoriete koffietentjes 
van Geert 

• Goed gesprek 

• Lekkere koffie met 
lekkers 

• Aangeboden door  
Geert Verbruggen 
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Schaal  

  

 

• Keramieken schaal  

• Ontworpen door  
designer Cor Unum 

• Openingsbod € 17,50 

 

 

 

 

• Aangeboden door Annemarie Hoog Antink 
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Theater met lijsttrekker Mike 

  

 

• Ga jij ‘n avondje uit met Mike?  

• Bezoek een theatervoorstelling  
naar keuze 

• Openingsbod € 25 

 

 
• Aangeboden door Mike van der Geld 

• Locatie Den Bosch 
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Pauze 

  



Cricket Clinic 
 

  

• Altijd al het verschil willen weten tussen cricket 
crockett? Waarom wereldwijd Cricket de 2e sport 
is? Het spel willen begrijpen? En spelen? 

• Bied dan mee op 2-uur durende cricket clinic  

• Voor 10 personen  

• Openingsbod €50 

 
• Aangeboden door  

Kees Groenendijk 

• Locatie in overleg 

32 



Kinderboeken van Jan Terlouw 

  

• Twee boeken in één koop 

• Een Spaanse dag en Argentijnse nachten (passende muziek 
CD bijgeleverd) 

• Pjotr 

• Openingsbod €4,- 

 

 

 

• Aangeboden door  
Ineke Griens 
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Kinderfeestje 

• Geheel verzorgde middag waarde ca. €150 

• Vrije keuze voor thema bijv. Lente of Spyparty 

• Voor Jarige Job met 8 feestvriend(innet)jes 

• Openingsbod €50 

Aangeboden door Birgit Cordes 
Locatie Vught 



Rondleiding Bossche hofje met lunch 

  

• Lunch in Bleekerhuis bij Inge Visschedijk 

• Incl. rondleiding door bijzondere 
Tilmanshofje 

• Max. 3 pers. 

• Startbod €10 
 

 

 

• Aangeboden door  
Inge Visschedijk 
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Klassieke muziekcollectie 

• Op te halen in Empel 

• Uitgebreide klassieke 
cd(box)verzameling.  

• Aangeboden door 
Kees van Dongen 
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Sneeuwkettingen 

• Voor carnaval op te halen 
in Empel 

• 2 ongebruikte 
sneeuwkettingen (de 
bandmaten staan op de 
doos).  

• Aangeboden door 
Kees van Dongen 
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Dagje meelopen in het EP in Brussel 

• Datum in overleg te bepalen 

• Aangeboden door  
Matthijs van Miltenburg 

 

 

• Bezoek Brussel en leer in een 
dag de ins en out van het 
Europees Parlement 

• Maak kennis met Matthijs’ 
office-team en laat je 
onderdompelen in het 
Europa 

• Lunch inbegrepen 

• Startbod € 5,- 
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Bootcamp  

• Startbod €66 

• Voor een persoon of meerdere 
gezinsleden 

 

 

• Voor de verkiezingen de 
Kerst én Carnavals kilo’s 
er af! 

• Een maand lang iedere 
zondagmorgen buiten 
trainen in je eigen buurt. 

 

 

 

• Aangeboden door  
David Biersteker  
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Verzoencursus 

• Openingsbod € 50  

• Gesprek 1,5 uur (max.) op 
kantoor VerHeldring Den Bosch 

• Zit je met je handen in het 
haar omdat je een conflict 
hebt dat je niet kunt 
oplossen? Wil je iemand 
vergeven maar je weet niet 
hoe? Wil je vergiffenis vragen 
en je durft de eerste stap niet 
te zetten? Dan kan ik je 
helpen als sparringspartner.  

• Aangeboden: Dorine Heldring 
www.VerHeldring.nl 
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Diner door thuiskok Stefan 

• Met gerechten van Topchef Yotam Ottolenghi  
zorgt Stefan voor een onvergetelijke avond  

• Hoog culinair viergangen diner  

• Inclusief wijnarrangement 

• Openingsbod €40/per couvert 

 

 

• Aangeboden door Stefan Schuwer 

• Dit kavel koop je voor min. 6 en max. 10 personen 

• Datum en tijd in overleg 
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Pauze 

  



Bierproeverij in Thornbridge 

• Bijzondere complimenterende Bieren (vier)  

• Uitleg door Daan Peters 

• Plus bittergarnituur 

• Openingsbod € 20,- 

 

 
 

 

Aangeboden door Daan Peters 

Voor maximaal 4 personen 
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Kant en Klare Pubquiz 

• De zoon van Ineke is ‘n vervend pubquiz speler/organiser 
en Stefan wil voor jou een pubquiz opstellen. Sport, 
geschiedenis, muziek, alles komt aan bod 

• Stefan levert een kant en klare pubquiz naar jouw wensen 

• Voor een onvergetelijke avond  

• Openingsbod €40 

 

 

• Aangeboden door Stefan Griens 

• Dit kavel koop je voor minimaal drie team van zo’n 5 pers. 

• Inhoud in overleg 
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Meelopen Schapendrijver  

• Loop mee met de schapendrijvers en de schapen 

• Leer de tips en tricks in de praktijk door een paar 
uur mee te lopen met Roger en zijn hond 

• Leerzaam en gezond! 

• Openingsbod € 20,- 

 

 
 

Aangeboden door Roger Derksen 

Locatie Dijken bij Gewande 

Voor maximaal 2 personen 
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Loop mee met een bijenimker 

• Verblijf een paar uur in juni/juli bij de imker en 
haar bijenvolk (voor 1 persoon) 

• Leer de tips en tricks die  
hierbij komen kijken 

• Uitleg door Fanne Pauw 

• Openingsbod € 20,- 

 

 
 

Aangeboden door Fanne Pouw 
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Klushulp 

 

• Professionele klusser aan huis 

• 4 uur specialistische klushulp 

• Voor ideeën in en rond huis kijk op: 

http://klusbedrijfnieuwebestemming.vpweb.nl/?prefix=
www 

• Openingsbod €33 

 

• Aangeboden door Hans van Veen’s Klusbedrijf Nieuwe Bestemming 

• Locatie en tijd in overleg 

 47 

http://klusbedrijfnieuwebestemming.vpweb.nl/?prefix=www
http://klusbedrijfnieuwebestemming.vpweb.nl/?prefix=www
http://klusbedrijfnieuwebestemming.vpweb.nl/?prefix=www
http://klusbedrijfnieuwebestemming.vpweb.nl/?prefix=www


Politieke stadswandeling 

* Vind uit over politieke bekenden en wetenswaardigheden in de 
Bossche Binnenstad onder leiding van Jan Smit  

* Koffie/thee onderweg   

* Openingsbod € 5,- 

 

 

 

 

 

• Aangeboden door Jan Smit 

• Locatie en tijd in overleg 
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Historisch onderzoek 

  

 

• Historisch naslagwerk Noord-Brabant door tientallen promovendi 
Prof. Harrie van den Eerenbeemt (Tilburg University)  

• In linnen gebonden proefschriften uitg Zuidelijk Historisch Contact 

• 40 exemplaren in zeer goede staat 

• Openingsbod € 1 

 

 

 

• Aangeboden en  
af te halen bij  
Jan van Berkom 
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Veilingbel 

• Originele debatbel 

• Onmisbaar instrument 
voor debat of 
vergadering  

• Siert elke receptie 

• Openingsbod € 5,- 

 

 
Aangeboden door  
Annemarie Hoog Antink 

50 



Loterij 

  



Loterij prijzen 

Bossche honing (home made) 

Zelfgemaakte vijgenjam 

Pakket kinderspellen 

Cappucinoglazen 

Wijnkoelers 

D66 poster 

 



  

  


