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• De veiling wordt gehouden ten overstaan van notaris Herman Beens 
• De veiling gaat per opbod, alle objecten worden zonder limiet 

aangehouden en zijn belangeloos ter beschikking gesteld 
• Biedstappen: 

• €0-100   10  
• €100-200   20  
• €200-500   20-50-80-100 
• €500-1000  50-100 
• €1000-2000                100 
• €2000-5000                200-500-800-1000 
• €5000-10.000 500-1000 
• €10.000 >  1000 

• Lot wordt toegeslagen aan de hoogste bieder, een ‘runner’ neemt uw 
gegevens op 

• Betaling kan per per pin of contant en dient op de avond zelf te worden 
voldaan 

• Volledige opbrengst komt geheel NETTO ten goede aan De Onthaasting 
• Lionsclub Amersfoort heeft een ANBI-status, op verzoek kan een factuur 

worden toegestuurd 
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Bedrijfsnaam Gever Herman Krikhaar Foundation 
(www.hermankrikhaar.com) 

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

De stichting promoot getalenteerde 
onbekende kunstenaars en zorgt voor de 
kunstwerken en verzameling van Herman 
Krikhaar.

Omschrijving Dienst/
Object

Vier litho's op handgeschept papier uit de 
serie 'L'Amour Pour” van de hand van Herman 
Krikhaar (1930-2010) en een boek over de 
boeiende galerietijd van deze bijzondere 
schilder, galeriehouder en verzamelaar, die 
een 'krik onder de kunst' zette met 
spectaculaire openingen en vele belangrijke 
kunstenaars die hij naar Nederland haalde. 
Het meest bekend werd hij met de vele 
expositie's van CoBra-kunstenaars, Pas na het 
sluiten van de galerie in 1988 kwam hij naar 
buiten als schilder. Deze ode aan de liefde is 
daar een mooi voorbeeld van. 

Waarde: € 600

Contactpersoon Helena Krikhaar

Contactgegevens info@hermankrikhaar.com

Specifieke condities
Voor levering graag contact opnemen met 
Ben Euving: beuving@sallfort.com of 
06-46862866

4 Zeefdrukken Herman Krikhaar 
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Naam Gever Jos de Beer

Omschrijving Dienst/
Object

Schitterend 4 kamer appartement voorzien 
van alle faciliteiten in Hardelot Plage, Nord-
pas de Calais, Frankrijk Een heerlijk ruim, 
licht en fijn ingericht appartement aan zee 
op vier uur rijden van Amsterdam!  
Hardelot is een gemoedelijk Frans dorpje 
onder Boulogne-sur-Mer op 2,5 uur rijden van 
Parijs. Hardelot staat bekend om zijn 
prachtige uitgestrekte zandstrand, maar ook 
om 2 populaire golfbanen.In de omgeving kan 
je lekker wandelen en fietsen en natuurlijk in 
de zomer op het strand liggen en in de 
Noordzee zwemmen! Alle gewenste 
faciliteiten zijn op loopafstand en op 
ongeveer 10 minuten bevindt zich een grote 
supermarkt. In het dorp is een fietsen –en 
skelterverhuur.

Waarde: € 300 - € 700

Contactpersoon Jos de Beer

Mailadres josfdebeer@gmail.com

Specifieke condities Datum en tijd in overleg

Week vakantiechalet Frankrijk

mailto:josfdebeer@gmail.com
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Naam Gever Niek de Jong, Johan Grote, Henk Thiadens

Omschrijving Dienst/
Object

Tafeldiner voor 10 gezellige dames met 
verrassende muzikale omlijsting in de 
Onthaasting. Diner wordt door de gevers zelf 
bereid en uitgeserveerd.

Waarde: € 500

Contactpersoon Niek de Jong

Mailadres niekdejong2@gmail.com

Specifieke condities Datum 10 november

Tafeldiner voor 10 dames

Reeds verkocht

mailto:niekdejong2@gmail.com
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Bedrijfsnaam Gever FC Utrecht

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

FC Utrecht is een Nederlandse 
betaaldvoetbalclub, die uitkomt in de 
Eredivisie. Thuisbasis van de club, die in 
1970 werd opgericht uit een fusie tussen 
Elinkwijk, DOS en Velox, is het Stadion 
Galgenwaard. 

Omschrijving Dienst/
Object

2 business seats op de hoofdtribune met 
toegang tot de Wed & Waard Lounge en 
een P3 parkeerkaart voor een wedstrijd 
naar keuze, met uitzondering van de 
wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en PSV.

Waarde: € 400

Contactpersoon Jacques van Ek

Mailadres secretariaat@fcutrecht.nl

Specifieke condities

U kunt hiervoor minimaal 2 weken van te 
voren contact opnemen met het 
directiesecretariaat van FC Utrecht, 
bereikbaar op 030-8885511 of per mail via 
secretariaat@fcutrecht.nl

VIP arrangement FC Utrecht

mailto:secretariaat@fcutrecht.nl
mailto:secretariaat@fcutrecht.nl
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Masterclass 18 holes door pro Maarten Bosch
Bedrijfsnaam 
Gever Maarten Bosch

Korte 
omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Vanaf januari 2014 gaat Maarten 
als professioneel golfer door het 
leven en speelt op de Pro Golf 
Tour. Winnaar Bochum Sparkasse 
Open 2016 (-16) en KLM open 
deelnemer 2016.

Omschrijving 
Dienst/Object

Masterclass 18 holes voor 3-4 
deelnemers. Maarten geeft 
tijdens de 18 holes ongevraagd - 
en gevraagd advies over 
golftechniek en baan- 
management. Bij biedingen >     
€ 2.100 spelen op The Dutch

Waarde: € 1.500

Contactpersoon Maarten Bosch

Mailadres maarten_bosch@live.nl

Specifieke 
condities Datum en golfbaan in overleg

mailto:maarten_bosch@live.nl
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Bourbon Street Six Jazzband Naam Gever Bourbon Street Six Jazzband

Omschrijving Dienst/
Object

Oude stijl dixieland muziek. Bezetting: 
trompet, clarinet, trombone, banjo, bas, 
slagwerk. 
Recente optredens: Koningsdag 2016 
Doorn, Café Restaurant Vliegveld 
Hilversum, Orangerie Landgoed 
Vollenhove, Zeist, Privéfeest Loosdrecht. 
Een optreden van 3 uur.

Waarde: € 450

Contactpersoon Kees Nije

Mailadres knije@wxs.nl

Specifieke condities Datum in overleg

6 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING
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Rondrit met Jeep uit 1943 Naam Gever Ferdinand Renger

Omschrijving Dienst/
Object

In de periode 1941 tot einde van de oorlog in 
1945 werden in Amerika 634.569 Jeeps 
gebouwd. Op alle slagvelden heeft hij dienst 
gedaan als trouwe hulp van de geallieerde 
soldaat. De Jeep werd gebouwd in de 
fabrieken van Ford, Willys en Bantam. Is 
voorzien van een 2 liter zijklepmotor, 
inschakelbare 4-wiel aandrijving en hoge / 
lage gearing. Gewicht: iets meer dan 1000 
kilo. De Vereniging Keep Them Rolling 
verenigt de liefhebbers van rollend 
oorlogsmaterieel uit de tweede wereldoorlog.

Waarde: € 150

Contactpersoon Ferdinand Renger

Mailadres ferd.renger@ziggo.nl

Specifieke condities

Eén van deze leden biedt aan om samen met 
u en maximaal nog twee anderen een tour te 
maken in de ruime omgeving van Amersfoort. 
Duur: een middag.

7 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING
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Bedrijfsnaam Gever Terminus De Onthaasting

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Onbeperkt Onthaasten vlakbij het station. Je zou het 
in alle haast bijna vergeten: even bijpraten of 
bijkomen onder het genot van iets lekkers. Bij 
Terminus de Onthaasting zijn de mogelijkheden 
onbeperkt. Nou ja, bijna onbeperkt. In deze 
allerleukste lunchroom van Amersfoort werken 
namelijk mensen met een verstandelijke beperking. 
Ze hebben in De Onthaasting een geweldige plek 
gevonden als dagbesteding. Van het opnemen van de 
bestelling tot serveren en van koken tot aan 
schoonmaken; u bent in bijzonder(e) gastvrije 
handen.

Omschrijving 
Dienst/Object

Een culinaire lunch voor 8 personen!  
Twee gerechtjes per persoon, te beginnen met een 
soepje en daarna één keuze uit onze 
Onthaastingsbroodjes, salades en warme gerechten, 
waarbij de Onthaasting zo 'eerlijk' mogelijke 
(streek)producten gebruikt. 
U proost met een glaasje Prosecco en u kunt daarna 
een keuze maken uit onze diverse drankjes van koffie 
of Eko thee tot onze biologische wijn Esprit uit 
Frankrijk.

Waarde: € 150

Contactpersoon Mandy de Jong

Mailadres info@terminusdeonthaasting.nl

Specifieke condities Reserveren in overleg met De Onthaasting.

De Onthaasting Lunch voor 8 personen

8 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING
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Bedrijfsnaam 
Gever Jans Pakhuys

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Jans Pakhuys is een cadeauwinkel, galerie en 
atelier ineen. Kleurrijke kunst siert de 
wanden van de galerie. Boven de winkel zijn 
de kunstenaars van Amerpoort aan het werk. 
Mensen met een licht tot matig 
verstandelijke beperking maken en verkopen 
hier kunst en bijzondere geschenken. Dit 
doen zij samen met andere kustenaars, 
medewerkers en vrijwilligers. De activiteiten 
variëren van creatief en artistiek tot 
dienstverlenend en administratief. Jans 
Pakhuys is een inspirerende en leerzame 
werkplek, in het centrum van Amersfoort.

Omschrijving 
Dienst/Object

Schilderij “de blauwe  traan “ 
van Piet Schopping  70 x 90   

Waarde: € 350

Contactpersoon Malou de Wijs / Jans Pakhuys

Mailadres janspakhuys@amerpoort.nl

Schilderij ‘de blauwe traan’

9A Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING
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Bedrijfsnaam 
Gever Jans Pakhuys

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Jans Pakhuys is een cadeauwinkel, galerie en 
atelier ineen. Kleurrijke kunst siert de 
wanden van de galerie. Boven de winkel zijn 
de kunstenaars van Amerpoort aan het werk. 
Mensen met een licht tot matig 
verstandelijke beperking maken en verkopen 
hier kunst en bijzondere geschenken. Dit 
doen zij samen met andere kustenaars, 
medewerkers en vrijwilligers. De activiteiten 
variëren van creatief en artistiek tot 
dienstverlenend en administratief. Jans 
Pakhuys is een inspirerende en leerzame 
werkplek, in het centrum van Amersfoort.

Omschrijving 
Dienst/Object

Schilderij “Oosterse Man “  
van Piet schopping  50 x 70   

Waarde: € 195

Contactpersoon Malou de Wijs / Jans Pakhuys

Mailadres janspakhuys@amerpoort.nl

9B Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING
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Bedrijfsnaam 
Gever Jans Pakhuys

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Jans Pakhuys is een cadeauwinkel, galerie en 
atelier ineen. Kleurrijke kunst siert de 
wanden van de galerie. Boven de winkel zijn 
de kunstenaars van Amerpoort aan het werk. 
Mensen met een licht tot matig 
verstandelijke beperking maken en verkopen 
hier kunst en bijzondere geschenken. Dit 
doen zij samen met andere kustenaars, 
medewerkers en vrijwilligers. De activiteiten 
variëren van creatief en artistiek tot 
dienstverlenend en administratief. Jans 
Pakhuys is een inspirerende en leerzame 
werkplek, in het centrum van Amersfoort.

Omschrijving 
Dienst/Object

Schilderij ‘We gaan uit’  van  Stijn 
Zeelenberg  60 x 70 

Waarde: € 195

Contactpersoon Malou de Wijs / Jans Pakhuys

Mailadres janspakhuys@amerpoort.nl

Schilderij ‘We gaan uit’
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Bedrijfsnaam Gever Studio WA!

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Al jarenlang zijn wij - als architect- een 
bekende adviseur in Amersfoort en 
omstreken. Vroeger onder de naam ' Wentink 
Architekten' , nu onder de naam Studio WA!. 
In Amersfoort zijn er veel huizen onder onze 
begeleiding gerestaureerd, verbouwd of 
gebouwd. Sinds 4 jaar zijn  wij gevestigd in 
het voormalige GYMNASIUM aan de Groen van 
Prinstererlaan 33 te Amersfoort. De recente 
aanpassingen aan het rijksmonument -wat het 
GYMNASIUM is-  en de tuinen zijn ' van onze 
hand',  waarbij voor de tuinen is 
samengewerkt met Jorn Copijn.

Omschrijving Dienst/
Object

Een schetsrolsessie geeft de bieder een idee 
van de kansen en mogelijkheden voor een 
verbouwing, innovatieve interieuraanpassing 
of bouw van een pand. De bieder wordt 
ontvangen op het GYMNASIUM, nadat op een 
eerder moment ' het object van verkenning'  
is bezocht.

Waarde: € 400

Contactpersoon Johan Koopman

Mailadres johan@studiowa.nl

Specifieke condities Datum en tijd in overleg

Schetsrolsessie met Studio WA 

10 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING
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Bedrijfsnaam Gever Fountainheads (www.fountainheads.nl)

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Trendverkenners - Innovatieversnellers - 
Inspirerende sprekers. De inmiddels fameuze 
Wake-Up Call geeft inzicht in de komende 
trends en een niet alledaagse kijk in de 
toekomst. Het resultaat; prettig ongerust 
met veel verwondering. 

Omschrijving Dienst/
Object Trend- en Innovatiesessie van Fountainheads

Waarde: € 2.500,- (exclusief btw)

Contactpersoon Wim van Rooijen

Mailadres wim@fountainheads.nl

Specifieke condities

Minimaal 25 deelnemers aanwezig ten tijde 
van de 'oplevering’. De datum voor de 
presentatie in onderling overleg bepaald. 
Aanbieding geldt tot maximaal 6 maanden na 
de datum van de veiling. Fountainheads komt 
met 1 of 2 sprekers.

Trend- en Innovatiesessie! 

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam Gever ID&T (www.id-t.com)

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Wereldwijde organisator van dance-
evenementen. Bekende evenementen 
zijn Sensation, Mysteryland en 
Tomorrowland

Omschrijving Dienst/
Object

4 VIP kaarten voor Sensation op 1 juli 
2017

Waarde: € 700

Contactpersoon Marcel Elbertse

Mailadres marcel@id-t.com

Specifieke condities - Be part of the night, dress in WHITE 
- Exclusief parkeren en drankjes

Als VIP naar een onvergetelijk Dance feest!

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam Gever Kapsalon Rene Benoit

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Al jarenlang heeft Rene Benoit zijn kapsalon aan 
de Grote Sint Jansstraat in Amersfoort voor de 
verzorging van uw haar. In een prettige sfeer, 
waarin de klant zich op zijn gemak voelt.

Omschrijving Dienst/
Object

Sinds 1999 neemt Rene Benoit geen nieuwe 
klanten meer aan. Grijp nu je kans om klant 
te worden, te starten met een volledige 
metamorfose voor man en vrouw. Unieke kans 
dus! Inclusief bijbehorend kleuradvies.

Waarde: € 200

Contactpersoon Rene Benoit

Mailadres bel 033-4721365 voor een afspraak

Specifieke condities Datum en tijd in overleg

13 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING
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Bedrijfsnaam Gever Liberty Lifestyle 

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Kleding, interieur en accessoires. Ontdek 
en beleef de veelal Nederlandse en 
Scandinavische merken onder het genot 
van een lekkere cappuccino. Met shop-
in-shop van 10DAYS.

Omschrijving Dienst/
Object

Kledingset incl. kledingadvies voor 
gehele kledingset

Waarde: € 250

Contactpersoon Martine van den Berg 

Mailadres martine@libertylifestyle.nl 

Dames Kledingset

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam Gever Your Tailor (www.yourtailor.nl)

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Wij brengen mannen en vrouwen 
maatwerk in de 21e eeuw. We combineren 
moderne technieken met het traditionele 
kostuum maken

Omschrijving Dienst/
Object

Maatpak voor heren. Advies, opmeten, 
productie, aflevering.

Waarde: € 750

Contactpersoon Robin Schmidt

Mailadres Robin@yourtailor.nl

Specifieke condities Data voor passen en oplevering wordt in 
onderling overleg bepaald. 

Exclusief heren maatpak!

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam Gever
Tandheelkundig Centrum  Amersfoort 
Vathorst 

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Tandheelkundig Centrum Amersfoort 
Vathorst stelt goede tandheelkundige zorg 
voor elke individuele patiënt centraal. 
Onze visie is duidelijk: het gaat ons om 
een optimale kwaliteit met een 
persoonlijke benadering, want een mooi 
en gezond gebit moet wel een heel leven 
meegaan.

Omschrijving Dienst/
Object

Geheel verzorgde bleekbehandeling 

Waarde: € 345

Contactpersoon Remco Scheringa

Mailadres amersfoortvathorst@tcgroep.eu 

Specifieke condities Afspraak in overleg

Bleekbehandeling

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam Gever Anno Velo (www.fietsfitting.nl ) ism 
Mechanieker (www.mechanieker.nl) 

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Stel dat u op zoek bent naar een nieuwe 
fiets. U duikt in de markt van talloze merken 
en modellen om uw keuze te bepalen. De 
belangrijkste vraag is dan ‘Welk model is het 
beste voor mijn lichaam, welk frame en maat 
moet het hebben?’ Om hier een antwoord op 
te krijgen adviseer ik u een fietshouding 
analyse (of: bike fitting) te laten uitvoeren. 
Het doel van bike fitting is om elke sportieve 
fietser – van recreant tot professional – met 
een optimale houding op de fiets te zetten. 

Omschrijving Dienst/
Object

Door het uitvoeren van een uitgebreide 
dynamische fietsanalyse kan ik zien wat de 
diverse hoeken van uw lichaam op de fiets 
zijn en hoe de interactie is als u 
daadwerkelijk fietst. Aandachtspunten zijn 
de verhouding van pedaal-zadel-stuur, de 
houding en het zadel. Tevens advies wat de 
beste fiets voor u is.

Waarde: € 175

Contactpersoon Anno Pieterse 06-53372273

Mailadres info@fietsfitting.nl

Specifieke condities Fitting op afspraak

Fietsfitting i.s.m. Mechanieker 

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam 
Gever Bikeshop Amersfoort

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Onderhoudsclinic voor uw race/
mountainbike/trekking voor max. 12 
personen

Omschrijving 
Dienst/Object

Tijdens deze avond kom je alles te weten 
over het onderhouden van jouw 
mountainbike, racefiets of trekkingfiets. Je 
leert hoe je zelf eenvoudig en verantwoord 
je fiets kunt schoonmaken, beschermen en 
smeren na een vieze rit. Je leert wat je zelf 
aan periodiek onderhoud kunt doen en we 
staan stil bij pech onderweg.  
De clinics worden 's avonds gegeven van 
19.30 uur tot 21.30 uur. Er wordt gewerkt 
met voorbeeld fietsen. Er is ruimte voor 
"eigen" vraagstukken. 

Waarde: € 150

Contactpersoon Eugen Uppelschoten

Mailadres Info@bikeshop.nl

Specifieke 
condities

Optie; de winnaar mag ook kiezen om deze 
voucher in te ruilen voor een 
onderhoudsbeurt  voor twee fietsen 
(eventueel te gebruiken materialen 
uitgesloten).

Onderhoudsclinic voor uw fietsen

18 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING



27 oktober 2016

Lionsclub Amersfoort

19 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING

Bedrijfsnaam Gever Blom Fietsen uit Hoogland

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

De fietsenwinkel Blom Hoogland is al meer 
dan 100 jaar een vertrouwd adres in 
Hoogland en omstreken. Bij het 
aanschaffen van een nieuwe fiets kun je 
rekenen op een professioneel advies wat 
betreft maat, onderhoud en overige zaken.

Omschrijving Dienst/
Object

Cortina transportfiets  met 3 
versnellingen. De Cortina is de hit onder 
de jeugd

Waarde: € 579

Contactpersoon Colette

Mailadres blomhoogland@gmail.com

Specifieke condities U kunt zelf de maat en kleur kiezen, heren 
of dames! 

Cortina transportfiets

mailto:blomhoogland@gmail.com
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Bedrijfsnaam 
Gever

Horecagroothandel Scheerder en Weldam 
Wines

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Drankengroothandel Scheerder uit Amersfoort 
bedient als drankengroothandel verscheidene 
cafés, restaurants en andere 
horecagelegenheden in het midden van het 
land. Weldam Wines heeft een breed 
assortiment wijnen opgebouwd waarmee 
vooral de wijn(groot)handel, 
Drankengroothandel, horeca- en de zakelijke 
markt wordt bediend.

Omschrijving 
Dienst/Object

Een wijnproeverij op maat voor 8 - 10 
personen onder leiding van een kundig en 
gepassioneerd vinoloog. 
Tevens een pakket mooie wijnen. 

Waarde: € 400

Contactpersoon Emil Scheerder

Mailadres niels@weldamwines.nl

Specifieke 
condities Datum in te plannen in overleg.

Wijnproeverij voor 8-10 personen  
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Naam Gever Eric en Elles Steeghs

Omschrijving 
Dienst/Object

Verblijf in exclusieve 
vakantievilla in Lamporecchio 
voor 2-8 personen. Voorzien 
van alle faciliteiten, een 
heerlijke tuin, olijfgaard met 
fruitbomen, privé terras en 
een prachtig zwembad met 
jacuzzi. Perfect startpunt voor 
trips naar Florence, Lucca, 
Pisa, het strand en natuurlijk 
de Chianti streek.

Waarde: € 1.500

Contactpersoon Elles Steeghs

Mailadres elles.steeghs@xs4all.nl

Specifieke 
condities

Datum in onderling overleg, 
buiten de schoolvakanties. 
Geldig t/m 2017.

Week vakantievilla Toscane
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Bedrijfsnaam 
Gever Henri & Herman 

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Henri & Herman is de nieuwe naam van de 
gefuseerde autobedrijven Stam en Nefkens, 
beide een begrip in Amersfoort en omgeving. 
Een nieuw autobedrijf, met focus op het 
merk Opel. Henri & Herman biedt een 
compleet pakket aan diensten als verkoop, 
onderhoud, reparatie en service. 

Omschrijving 
Dienst/Object

Middag varen met een Riva Aquarama voor 
6-8 personen. Inclusief (alcoholische) 
versnapering en borrelhapjes onderweg. Riva 
staat voor uitstraling en élégance, sublieme 
bouw en afwerking en zeer goede 
vaareigenschappen. Sportboten gebouwd 
voor koningshuizen, beroemde acteurs en 
actrices en andere rijken der aarde.

Waarde: € 2.000,-

Contactpersoon Adriaan de Vries

Mailadres Adriaan@henriherman.nl 

Specifieke 
condities

Opstappen in Naarden, vaargebied IJsselmeer 
met evt. uitstap naar de Vecht of 
Amsterdam, zelf varen onder begeleiding, 
incl. brandstof. Datum in onderling overleg, 
het moet wel mooi weer zijn ☺

Middag varen in een exclusieve Riva
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Bedrijfsnaam Gever Foto-groep Amersfoort (www.foto-
groep.nl)

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Groep van fotovakspecialisten. Advies en 
verkoop van camera’s objectieven, 
afdrukken en digitaliseren. 

Omschrijving Dienst/
Object

Digitaliseren van uw hele privéarchief: 
Dia’s, Negatieven, Video. Uw dierbare 
privé herinneringen op makkelijke en 
deskundige wijze veiliggesteld voor de 
toekomst!

Waarde: € 650 (voor een gemiddeld archief)

Contactpersoon Marcel Scheltinga

Mailadres amersfoort@fotogroep.nl

Specifieke condities • Geen Super 8 filmspoelen 
• Maximaal 1 privé archief

Digitaliseren van uw privé foto- en beeldarchief!

23 Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING



27 oktober 2016

Lionsclub Amersfoort

Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING

Bedrijfsnaam Gever Kubus Sports

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Kubus Sports is importeur van bekende 
sportmerken en verkoopt en levert 
hockey, water-, winter- en 
funsportproducten aan dealers in de 
Benelux. 

Omschrijving Dienst/
Object

Brabo MP-17 Olympic Edition stick + tas. 
Gesigneerd door Maartje Paumen, 
strafcornerkanon van het Nederlands 
dameselftal hockey; meervoudig lands-, 
olympisch- en wereldkampioen'.Brabo 
Hockey heeft met Maartje Paumen haar 
eigen MP17 collectie ontworpen. 
Gewicht, stijfheid, gevoel en balans zijn 
nauwkeurig op elkaar afgestemd. De 
maximale stijfheid geeft deze stick 
extreem veel power. De Brabo Hockey 
MP17 shoulderbag is een hippe en 
kwalitief sterke schoudertas. Je kunt je 
hockeystick handig meenemen, dankzij 
de ‘hockeyslurf’ in de schoudertas.

Waarde: € 300

Contactpersoon Nikki Wester

Mailadres nikki@kubussports.nl

Hockey stick en tas Maartje Paumen
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Naam Gever Floortje Engels

Omschrijving Dienst/
Object

Floortje Engels is begonnen bij hockeyclub 
Amersfoort, waar ze als keepster al snel in dames 1 
speelde. Floortje maakte de overstap naar Stichtse, 
SCHC en daarna Amsterdam waarmee ze in 2009 
Nederlands Kampioen werd. In dat seizoen werd zij 
ook uitgeroepen tot beste speelster van het 
seizoen. Van 2004 tot 2012 maakte Floortje 
onderdeel uit van het Nederlands Elftal, waarmee 
ze meerdere Champions Trophy's won, Europees 
Kampioen werd en als reserve deel uit maakte van 
het Olympische team dat in Beijing en Londen goud 
won. In haar laatste seizoen vorig jaar werd 
Floortje nog Europees Kampioen na het stoppen van 
beslissende shootouts. 
Speciaal voor de Onthaasting is ze bereid een clinic 
te verzorgen van anderhalf uur op uw club. De 
invulling van de clinic is bespreekbaar 
(teamtraining, individuele keeperstraining,  
specialisten training voor strafcorner of shootouts, 
etc.). En natuurlijk zal Floortje dan ook 
handtekeningen uitdelen aan alle deelnemers!!

Waarde: € 1000

Contactpersoon Floortje Engels

Mailadres floortjeengels@gmail.com

Specifieke condities datum in overleg

Hockey clinic door Floortje Engels
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Bedrijfsnaam Gever Bowling Overhees

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Bij Bowling Overhees in Soest kunt u op 6 
banen met volledig automatische 
computerscore naar hartenlust bowlen en de 
sportieve strijd aangaan. Met uw familie, 
vrienden, kinderen, collega’s of zakenrelaties.

Omschrijving Dienst/
Object

Bowlingarrangement voor 10 personen bij 
Bowling Overhees bestaande uit 1 uur bowlen 
met 3 warme hapjes (gemengd 
bittergarnituur). Na afloop Tafelgrill pakket 
bestaande uit stokbrood met kruidenboter, 
heerlijk mals vlees (biefstuk, varkensfilet, 
kipfilet, biefstukreepjes, 
varkenshaasmedaillon, hamburger), 3 koude 
sauzen (mayonaise, knoflooksaus, 
cocktailsaus), satésaus, huzarensalade, vers 
fruit, patat, ui, appelcompote, courgette, 
champignons en paprika, dessert (dame 
blanche, gemengd ijs, koffie of thee) en incl. 
onbeperkt Hollands gedestilleerd 
drankarrangement voor 3,5 uur.

Waarde: € 525

Contactpersoon Wilco Wernsen

Mailadres info@bowlingoverhees.nl

Specifieke condities datum en tijd in overleg

Bowlingarrangement voor 10 personen

mailto:info@bowlingoverhees.nl
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Naam gever Patrick Huurdeman 

Korte omschrijving 
omgeving

Het  chalet bevindt zich op 1850 meter 
in Les Crosets in het Zwitserse Portes 
du Soleil. 

Omschrijving Dienst/
Object

Gezellig chalet met 3 slaapkamers en 
een grote slaapzolder. Uitzicht op de 
piste. Vanuit de tuin ski je zo naar de 
lift. Ook buiten het skiseizoen een 
perfecte uitvalsbasis voor prachtige 
wandelingen.

Waarde: € 2.000

Contactpersoon Patrick Huurdeman

Contactgegevens p.huurdeman@hetnet.nl / 06-29038585

Specifieke condities

-Alleen bij beschikbaarheid in overleg 
met  eigenaar 
-Te gebruiken vóór 1 november 2017 
-Exclusief extra kosten zoals 
schoonmaak, gas, electra etc. 

Familie Chalet voor 6 personen  
in het Zwitserse skigebied “Portes du Soleil”

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam Gever Soesterduinen (www.soesterduinen.nl)

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

De Soester Duinen is een unieke locatie in 
het hart van Nederland voor vergaderingen, 
bruiloften, catering of heerlijk dineren.

Omschrijving Dienst/
Object

Bij het Magic Cabaret Diner wordt u de hele 
avond in de watten gelegd. Tijdens deze 
compleet verzorgde avond uit wordt u 
verrast door bijzonder acts van Rob en 
Emiel. Hun veelbesproken shows zijn het 
beste te omschrijven als een originele 
combinatie van cabaret, magic, comedy en 
mentalisme.  
U geniet in alle rust van onze overheerlijke 
gerechten, terwijl magie en hilariteit u 
tijdens de show zal verbazen. Bekend van 
TV o.a. DWDD, Pauw en Witteman en eigen 
TV programma Street Magic.

Waarde: € 400

Contactpersoon Thijs Duijndam

Mailadres thijs@soesterduinen.nl

Specifieke condities
De shows zijn op 11 november 2016 en op 9 
februari, 21 maart, 2 mei, 15 juni en 26 
september 2017.

Cabaret Theater Diner voor 4 personen 

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam 
Gever Kreijne

Korte 
omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Autodealer van de merken Suzuki, 
Daihatsu en Mazda. Zowel 
verkoop als verhuur. Zie ook de 
webshop www.kreijneshop.nl

Omschrijving 
Dienst/Object Complete car make-over 

Waarde: € 500

Contactpersoon Kees Kreijne

Mailadres k.kreijne@kreijne.nl

Complete car make-over

http://www.kreijneshop.nl
mailto:k.kreijne@kreijne.nl
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Bedrijfsnaam Gever
Firma Eijkelboom te Apeldoorn 
hoveniers en groenvoorzieningsbedrijf 

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Eijkelboom bv richt zich op het inrichten 
en onderhouden van de buitenruimte zoals  
tuinonderhoud, boomverzorging, dak- en 
gevelbegroening. Daarnaast verrichten wij 
infradiensten en hulp bij calamiteiten.  

Omschrijving Dienst/
Object

5 bigbags (1 m3) met gezaagd, gekloofd en 
gedroogd haardhout 

Waarde: € 450

Contactpersoon Dhr. Erik Punt

Mailadres e.punt@eijkelboom.nl 

Specifieke condities Aflevering in overleg

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam Gever Bryan Roesselbaks

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Bryan Roesselbaks is een CIOS afgestudeerde 
Sport- en Fitnesstrainer met een passie voor 
kickboxen. In zijn trainingen leert hij met 
zijn enthousiasme en positiviteit jong en oud 
de eigen fysieke grenzen kennen en 
verleggen.

Omschrijving Dienst/
Object

3 proeflessen kickboxen voor 2 personen. De 
lessen bestaan uit een combinatie van 
conditie- en krachttraining en techniek. Deze 
lessen zijn ook zeer leuk om samen met uw 
partner, zoon of dochter te doen!  

Waarde: €150,=

Contactpersoon Bryan Roesselbaks

Contactgegevens 06-18882605

Specifieke condities

De proeflessen worden in overleg met Bryan 
ingedeeld, tezamen met reguliere trainingen. 
Trainingen vinden meestal plaats in kleine 
groepen op diverse niveau’s. 

3 Proeflessen Kickboxen 

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam 
Gever Mannenkwartet QuatreMen

Korte 
omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Het acapella mannenkwartet QuatreMen 
zingt sinds 2010 en treedt enkele malen 
per jaar op bij diverse gelegenheden.

Omschrijving 
Dienst/Object

Huiskamerkerstconcert op zaterdagavond 
17 december van ongeveer een uur. Bij 
iemand thuis of in een zaaltje.

Waarde: € 200

Contactpersoon Peter Dorhout

Mailadres p.dorhout@gmail.com

Specifieke 
condities Datum concert 17 december 

Huiskamerconcert Mannenkwartet  QuatreMen
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Wijnpakket Schola Sarmenti
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Bedrijfsnaam 
Gever Henri Bloem Leusderweg

Korte 
omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Klaar staan voor de klanten is bij Henri 
Bloem nooit een moeite teveel. De 
ontvangst, de passie voor het vak én voor 
de klant, de affiniteit voor het product, de 
sfeervolle winkel, de snelheid van 
afhandeling en de teamspirit zorgen er 
voor dat verwachtingen van klanten 
voortdurend worden overtroffen. Henri 
Bloem staat voor service! 

Omschrijving 
Dienst/Object

4 mooie flessen van het wijnhuis Schola 
Sarmenti. Het wijnhuis is opgericht door 
een aantal kwaliteitsbewuste producenten 
in het uiterste zuiden van Italië, het 
schiereiland Salento, met het specifieke 
doel: het behouden en verder uitbouwen 
van de culturele en technische nalaten-
schap van generaties wijnmakers in 
Salento. Het wijngoed bestaat uit 
authentieke wijngaarden die deskundige 
bewerkt en beschermd zijn gedurende ca. 
80 jaar.

Waarde: € 50
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-- 

Bedrijfsnaam Gever Ribs & Lobster

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Ribs & Lobster is een cateringbedrijf gerund 
door Sjors Lans en Bas Mosmans, wat zich 
specialiseert in luxe catering. BBQ, 
maaltijden, hapjes en borrels. Breed van 
culinair tot authentiek Amerikaans. Sjors zijn 
specialisme is de klassiek georiënteerde 
keuken met nieuwe en verrassende 
elementen. 

Omschrijving Dienst/
Object

Bas Mosmans zijn specialisme is het low & 
slow barbecueën van het vlees, volgens 
Amerikaanse traditie.  Bas geeft een 
authentiek Amerikaanse BBQ workshop, waar 
u zelf actief in meedoet om er vervolgens 
met zijn allen van te genieten. Voor 8 
personen.

Waarde: € 400

Contactpersoon Bas Mosmans

Mailadres amicitiahoreca@gmail.com

Specifieke condities Datum en locatie  in overleg

Authentieke Amerikaanse BBQ workshop
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Bedrijfsnaam 
Gever Tollius Restaurant & Catering

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Liefde voor de gastronomie, de franse keuken 
en internationale invloeden komen samen in 
het shared dining concept. De stijl is 
herkenbaar aan de spannende combinaties, 
pure smaken en balans in de gerechten. Ook 
catering is een passie. Van een borrel tot een 
walking diner voor 300 personen. 

Omschrijving 
Dienst/Object

Ontvangst met koffie en uitleg over de te 
koken gerechten (incl. recepten map). 
Een blok van 2 uur mice en place 
(voorbereidingen) waar we met groepen van 
2 personen werken, iedere groep kookt een 
gang. Daarna een 4 gangen lunch met de zelf 
bereide gerechten met een bijpassend glas 
wijn. Afsluiting van de lunch met een kop 
koffie met verse madeleines.

Waarde: € 520

Contactpersoon Barry Hamstra

Mailadres Info@tollius.nl

Specifieke 
condities

Datum in te plannen in overleg. 
Alleen niet mogelijk in december.

Kookworkshop voor 8 personen bij Tollius 
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Loterij objecten 
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Bedrijfsnaam Gever Wijnbar Zuster Margaux

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Goed bewaard plekje met heerlijk terras. 
Minstens 40 open wijnen en dagverse 
streekproducten. Gelegen tussen de muren 
van stadsklooster de Mariënhof is hier alle 
rust en ruimte voor fijn proeven. 

Omschrijving Dienst/
Object Een High Wine voor 4 personen

Waarde: € 154

Contactpersoon Eline Groenendijk

Mailadres zustermargaux@marienhof.nl

Specifieke condities Van tevoren reserveren verplicht op 
bovenstaand e-mailadres. 

Heerlijke High Wine!

Lionsclub Amersfoort
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5 mooie wijnflessen en 1 champagne
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Bedrijfsnaam Gever Wijnkoperij Walrave

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Ben je op zoek naar wijnen voor je 
bedrijf, serviceclub, jouw horeca 
onderneming of een feest; we 
adviseren je graag en vinden het 
ook erg leuk je te vertellen over de 
mogelijkheden over heerlijke wijn-
spijscombinaties! 

Omschrijving 
Dienst/Object

5 mooie flessen wijn en 1 
champagne, welke per stuk worden 
verloot

Waarde: totaal € 75

Mailadres www.wijnkoperijwalrave.nl

http://www.wijnkoperijwalrave.nl
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Bedrijfsnaam 
Gever Scharrelslagerij Jochem Diekerhof

Omschrijving 
Dienst/Object

Wij zijn een ambachtelijk slagersbedrijf en 
maken veel van onze producten zelf. Op deze 
manier onderscheiden wij ons en bieden een 
product aan dat naast onderscheidend zeer 
smaakvol is!

Waarde: € 50

Contactpersoon Jochem Diekerhof

Mailadres Info@diekerhofonline.nl

Vleescheque van Jochem Diekerhof  

aanbieding  
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Barbeque
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Style Expedition; Kookstel
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Kookstel incl. grilplaat op gas, butagas patroon niet bijgevoegd, voor het bakken en grillen op de camping of thuis.
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Princess Dressing Mixer 

Snoerloze mixer op batterijen voor het maken van heerlijke dressings.
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Bedrijfsnaam 
Gever Kapsalon Ans - Soest

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Bij kapsalon Ans (Koninginnelaan 22 in  Soest) 
kun je altijd terecht voor een persoonlijk 
advies,  een deskundige behandeling en een 
gezellige tijd. Het is gewoon een feestje om 
bij Ans je haar te laten behandelen. 

Omschrijving 
Dienst/Object

4 x een losse behandeling (knippen/drogen 
beurt)  ter waarde van 30 euro of een 
haarproduct van hetzelfde bedrag bij haar 
kapsalon. Worden per stuk verloot.

Waarde: € 120

Contactpersoon Ans Bartels

Mailadres ansr@xs4all.nl

Specifieke 
condities

Er kan gekozen worden voor een knippen/
drogen beurt of voor een haarproduct.

4 kappersbehandelingen bij Kapsalon Ans 
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Goldwell Haarverzorgingspakket

Benefietveiling HAAST U VOOR DE ONTHAASTING47

Bedrijfsnaam 
Gever Haarschneider

Omschrijving 
Dienst/Object

Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres in 
Amersfoort voor de verzorging van uw haar 
en huid. In een prettige, huiselijke ambiance 
ontstaan creatieve mogelijkheden die het 
beschikbare gegeven van het haar met de 
klantwens verbindt. 

Ruim 30 jaar ambachtelijke ervaring. De 
individuele behandeling en een altijd 
persoonlijke benadering maken het verschil. 

Waarde: € 50

Contactpersoon Korinna Filusch

Mailadres www.dehaarschneider.nl

http://www.dehaarschneider.nl
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Bedrijfsnaam 
Gever Dutch Balooning

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Gaat u mee op avontuur? 
Een ballonvaart is een onvergetelijke 
ervaring. Spannend, kriebels in uw buik, 
maar ook een adembenemend uitzicht, rust, 
ruimte, letterlijk even los van alles. En 
natuurlijk een geweldig verhaal voor bij de 
borrel! Stapt u ook aan boord? Onze piloten 
heten u van harte welkom!

Omschrijving 
Dienst/Object

Gaat u mee op avontuur? 
Een ballonvaart voor 1 persoon bij Dutch 
Balooning in Amersfoort vanaf eigen 
opstijglocatie in Amersfoort. 

Waarde: € 150,-

Contactpersoon Judith den Hartog

Mailadres judith@dutchbiz.nl

Specifieke 
condities Datum in te plannen in overleg.

Ballonvaart van Dutch ballooning 
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Twee greenfees De Hoge Kleij
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Nike Golftas
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Nike golftas
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Bedrijfsnaam 
Gever Patrick Siemons Fotografie

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Reclame, mode- en FineArtfotograaf 
gevestigd in Nijkerkerveen, onderscheidt zich 
in zijn werkwijze. Hij gaat gemakkelijk met 
iedereen om en mensen voelen zich snel bij 
hem op het gemak. Hij denkt actief met de 
opdrachtgever mee en werkt professioneel en 
vlot. 

Omschrijving 
Dienst/Object

Een (linkedin) portret bon 
portretsessie 30 minuten met 4 bewerkte 
portretfoto’s. 

Je profielfoto is het eerste waar mensen online naar 
kijken. Het is de eerste indruk die anderen van je 
krijgen. Die kan dus maar beter goed zijn! 

Waarde: € 150

Contactpersoon Patrick Siemons

Mailadres Info@siemons.nl

Specifieke 
condities Datum in te plannen in overleg.

Fotoshoot Patrick Siemons Fotografie
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Bedrijfsnaam 
Gever Office1

Korte omschrijving 
object

Office1 biedt online een breed assortiment 
aan kantoorartikelen en 
kantoorbenodigdheden aan; van ordners, 
toners, 3D-printing tot kantoormeubilair en 
beveiligingsproducten.

Omschrijving 
Dienst/Object

De DCS-930L Wireless N Home 
netwerkcamera, is een veelzijdige 
bewakingsoplossing voor uw huis of kantoor. 
Met de meegeleverde mydlink software biedt 
deze camera de eenvoudigste oplossing om 
uw camerabeelden te bekijken en te beheren 
via uw computer of een app op uw iPhone, 
Android of tablet.

Waarde: € 49

Contactpersoon Harry Settels

Mailadres harry@office1.nl

Draadloze wifi-camera
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Tweetal secrids voor creditcard
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Bedrijfsnaam Gever Stichting Dias Latinos

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Dias Latinos, het vrolijkste festival van 
Amersfoort, komt terug! In de 
oorspronkelijke opzet: in de historische 
binnenstad, op een vast tijdstip, het eerste 
weekeinde van juli en laagdrempelig, dus 
gratis.  
Dias Latinos beleeft een voorproefje in de 
Flint op 17 december met Dias in concert - 
Powered by Dias Latinos. Dan worden de 
plannen van het nieuwe bestuur bekend 
gemaakt evenals de nieuwe festivaldirecteur, 
een bekende Nederlander. 

Omschrijving Dienst/
Object

2 x 2 kaarten (worden per set van 2 kaarten 
verloot) voor Dias in Concert in Flint Theater, 
evenementen en congressen (niet Dias 
Latinos) op 17 decemeber 2017, https://
www.flint.nl/#modal=/programma/3429/
dias_in_concert/powered_by_dias_latinos/?
maand=2016-12

Waarde: totaal € 100

Contactpersoon Harold Warmelink

Mailadres harold.warmelink@deflint.nl

2 x 2 kaarten Dias Latinos
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Tweetal Krups Koffiemachine Dolce Gusto
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Nestle chocoladepakket
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6 schilderijen van Amerpoort Schilders worden per stuk verloot

Aangeboden door Horecagroothandel  
Scheerder en Weldam Wines
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Bedrijfsnaam Gever Johan Bed & Breakfast

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Johan Bed and Breakfast bevindt zich in 
het historisch centrum van Amersfoort  
en is gesitueerd in een uiterst charmant 
rijksmonument uit omstreeks 1750. 

Omschrijving Dienst/
Object

1 overnachting voor 2 personen 
Inclusief ontbijt en parkeerplek

Waarde: € 115

Contactpersoon Ingrid Winterink

Mailadres info@johanbedandbreakfast.nl

Specifieke condities Voorkeur doordeweekse-dag, 
 datum in overleg

Slapen in de historische binnenstad van Amersfoort

Lionsclub Amersfoort
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Bedrijfsnaam 
Gever RuVis in Leusden

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Culinaire visliefhebbers in Leusden en 
omgeving hebben al meer dan 20 jaar een 
favoriete stek: Ru-Vis in Winkelcentrum De 
Hamershof. In onze winkel op 't Plein worden 
de klanten altijd met een lach begroet en 
geholpen. We presenteren ons assortiment 
verse vis, visschotels en kant-en-klare 
visgerechten in schitterende koelvitrines. 
Wilt u op uw gemak van uw vis genieten? 
Neem dan plaats op één van onze zitjes. 
Ru-Vis is er voor verse vis, maar ook voor al 
uw vis-, hapjes- en saladeschotels.

Omschrijving 
Dienst/Object

Een tweetal geschenkdozen met 1 kilo 
getrancheerde gerookte zalm en een mooie 
fles witte wijn (worden per stuk verloot).

Waarde: € 60

Contactpersoon Ruud van Diermen 06-25066837

Mailadres info@ruvis.nl

Specifieke 
condities

Geschenkdoos kan in de winkel worden 
opgehaald.

1 kilo gerookte zalm met fles wijn

mailto:info@ruvis.nl
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Bedrijfsnaam 
Gever Amersfoort Jeugd Orkest

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) is een 
jeugdorkest dat speelt in 
volledig symfonische bezetting. Het orkest 
telt circa zeventig jonge musici 
uit Amersfoort en omstreken, in de leeftijd 
van dertien tot vierentwintig jaar. De musici 
zijn merendeels middelbare scholieren 
en studenten. Het orkest repeteert iedere 
vrijdagavond in de St. Franciscus 
Xaveriuskerk te Amersfoort. Deze repetitie is 
openbaar toegankelijk. Wie wil komen 
luisteren, is welkom!

Omschrijving 
Dienst/Object

AJO-nieuwjaarsconcert  
op zondagmiddag 15 januari 2017 om 14.30u 
in de Sint Fransiscus Xaveriuskerk te 
Amersfoort

Waarde: € 15 / kaart

Contactpersoon Dhr. Hans Kattemolle

Mailadres Voorzitter@ajo-amersfoort.nl

Specifieke 
condities Raadzaam om tijdig plaatsen te resereren

2 tickets voor Nieuwjaarsconcert AJO
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Bedrijfsnaam 
Gever AJO Amersfoort Jeugd Orkest

Korte omschrijving 
bedrijfsactiviteit

Het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) is een 
jeugdorkest dat speelt in 
volledig symfonische bezetting. Het orkest 
telt circa zeventig jonge musici 
uit Amersfoort en omstreken, in de leeftijd 
van dertien tot vierentwintig jaar. De musici 
zijn merendeels middelbare scholieren 
en studenten. Het orkest repeteert iedere 
vrijdagavond in de St. Franciscus 
Xaveriuskerk te Amersfoort. Deze repetitie is 
openbaar toegankelijk. Wie wil komen 
luisteren, is welkom!

Omschrijving 
Dienst/Object

Rabobank Zomerconcert 
Op zaterdagavond 1 of 8 juli 2017 o 20.00u in 
de Flint te Amersfoort.

Waarde: € 15 / kaart

Contactpersoon Dhr. Hans Kattemolle

Mailadres Voorzitter@ajo-amersfoort.nl

Specifieke 
condities Raadzaam om tijdig plaatsen te reserveren

4 tickets voor Zomerconcert AJO
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Bloembollen pakket
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