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     Gemeenschap  

     San Salvator                                       

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
   Dienstenveiling 2019 
 

 

Vrijdag 8 november 
Tussen 17.30 en 21:00 uur 

17:15 uur: Inschrijven als bieder mogelijk voor hen 
die dat nog niet van tevoren hebben gedaan. 

Start veiling 18:00 uur precies. 
Soep, koffie, thee en broodjes beschikbaar.   

 
    Veilingmeester: Leo Soeters 

    Notaris: Yvonne Cox-Vleeshouwers 
    
    Locatie: Dagcentrum Cello Eygenweg,  

        van der Eygenweg 1, 5231 PA Den Bosch 
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Loterij 
Uit het grote aanbod van diensten hebben we 10 prijzen geselecteerd die 
tijdens de veiling verloot worden:  
 
1. Fles Italiaanse Rode Wijn Valpolicella DOC 2016 

 
2. 1 pot jam 
    Aangeboden door: Jeanne Bernsen 
 
3. 1 pot jam 
    Aangeboden door: Jeanne Bernsen 
 
4. Wijnproefavond Zuid-Afrikaanse wijnen, voor 1 persoon. 
    Aangeboden door: Ard Nieuwenbroek 
 
5. 1 Fles Spaanse Rode Rioja Wijn Muriel Reserva 2011 
 
6. Cena Española: Tapas, Pinchos y Picasso, voor 1 persoon 
    Aangeboden door Rosalie de Ridder 
 
7. Bakker Bart ontbijtbon voor 2 personen 
     Aangeboden door: Bakker Bart 
 
8. Diner “Chez Les Chevaliers” incl. wijn-drank arrangement, voor 1 persoon 
    Aangeboden door Rosalie de Ridder 
 
9. 1 Fles Franse wijn: Marquis d’Alban 2015 
 
10. Schaal van “Ambacht Haalderen”  
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Alle verdere kavels die geveild worden vindt u op de volgende pagina’s 
 
 
Vooraf bieden bij verhindering 
Als u verhinderd bent om naar de veiling te komen op 8 november en u bent 
wel geïnteresseerd in een van de aangeboden kavels, dan kunt u voorafgaand 
aan de veiling een bod doen. 
 
Stuur een mail met uw maximale bod onder vermelding van kavelnummer en 
omschrijving naar dienstenveiling@outlook.com of stuur een brief met dezelfde 
informatie naar Rosalie de Ridder, Valkeniersingel 66, 5241 JB Rosmalen. 
 
Er wordt gestart met een lager bedrag dan het door u ingebrachte bod.  
Wordt het door u geboden bedrag overschreden, dan gaat de kavel naar de 
hoogstbiedende. U krijgt daarvan bericht. Stoppen de biedingen op een lager 
niveau, dan geldt de lagere prijs ook voor u. De kavel is dan voor u en wij nemen 
na de veiling contact met u op. 
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Kavel 1 
Bakker Bart ontbijtbon voor 2 personen: voor 4 kopers   
Aangeboden door: Bakker Bart 
 
Kavel 2 
Workshop Schilderen: van Fragment naar Heelbeeld:         Min. € 25,- p.p. 
Voor minimaal 4 tot max 8 deelnemers. 
Deze workshop Schilderen zit vol verrassingen. Met enkele voorgegeven 
fragmenten naar een eigen geheel schilderen levert een verrassende middag 
interessante ontdekkingen op. Het schilderen met aquarelverf wordt een reis, 
waarvan alleen het begin bekend is en de rest door je zelf al schilderend wordt 
aangebracht tot een geheel. De fragmenten worden opgenomen in het geheel 
dus ze zijn wel je inspiratiebron. 
Je hoeft geen speciale teken- of schildervaardigheid te 
bezitten, want deze manier van schilderen gebeurt 
zomaar op je gevoel voor kleur en improvisatie en vanuit 
je hart. Het activeert je creativiteit, het verrast je voortdurend en het ontspant 
je naar lichaam en geest. Wat wil je nog meer? Het wordt een kleurrijke en 
inspirerende middag! 
Waar: De workshop vindt plaats in Ordune  
Datum: in overleg met de deelnemers in een van de eerste maanden van 2020.  
Aangeboden door: Frits Bakker 
 
Kavel 3 
“Mosselen met patatten en gesmolten boter” (op zijn Belgisch):  
1x maaltijd voor 3 personen 
Datum in overleg. 
Aangeboden door: Iet Bakx  
 
Kavel 4 
Voetreflexmassage: voor 2 kopers aan te bieden                   Min. € 25,- p.p. 
Aangeboden door: Ineke Donker      
 
Kavel 5 
Bezoek aan museum De Pont in Tilburg: 1x voor 2 personen 
Vervoer, entree en lunch. 
Aangeboden door: Annemarie Jochems 
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Kavel 6 
Vervoer met de auto naar Hoek van Holland voor een dagje Strand:           
1x voor 2 personen                Min € 50,- p.p. 
incl. kop koffie         
Aangeboden door: Hans Moerman 
 
Kavel 7 
Literaire lunch: voor 5 personen                    Min € 20,- p.p. 
Aan mijn tafel kunnen vijf mensen aanschuiven. Breng je enkele gedichten mee 
die je zelf mooi vindt? Ik zorg voor soep, salades, broodjes met beleg en een 
zálig toetje! Tussen de verschillende gangen door krijgt iedereen de tijd om in 
alle rust de meegebrachte gedichten voor te lezen. Je hebt gegarandeerd goede 
luisteraars om je heen! De afgelopen jaren ontstonden er boeiende gesprekken 
n.a.v. wat er voorgelezen werd. En af en toe viel er ook een respectvolle stilte. 
Want het zijn altijd gesprekken die echt ‘ergens over gáán’. 
Aangeboden door: Toos Verdonk 
 
Kavel 8 
Overheerlijke taart             Min € 12,50 p.p. 
Met alle liefde en plezier bak ik ook dit jaar een taart voor de dienstenveiling. 
Er zijn verschillende soorten taart mogelijk.  
De datum kan in overleg. Meestal kan ik vervoer ook wel regelen. 
Aangeboden door: Yvette van Hoeckel 
 
Kavel 9 
Ontspanningsmassage van 1,5 uur incl. lekkere thee           Min € 40,- p.p. 
Voor 7 kopers aan te bieden. 
Respectvolle, aandachtige, intuitieve ontspanningsmassage.  
Pure verwennerij voor jezelf, je gaat ontspannen en herboren weer naar huis. 
Aangeboden door: Jeanne Bernsen 
 
Kavel 10                
Heerlijke, echte Belgische wafels eten: max. 6 personen          Min € 5,- p.p. 
Op een namiddag bij mij thuis:  
rechtstreeks van het wafelijzer op je bord! 
Aangeboden door: An Willems-Vanwormhoudt 
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Kavel 11 
Rondleiding in ontmoetingscentrum “De Petrus”:          Min. € 10,- p.p. 
Voor 6 personen 
Het centrum bestaat o.a. uit:   
Een prachtig gerestaureerde kerk, een bibliotheek, het 
Vughts Museum, de wereldwinkel en het VVV info punt. 
Inclusief koffie en gebak na afloop. 
Datum: zaterdagmorgen 30-11-2019 om 11.00u  
Waar: “De Petrus” bevindt zich op Heuvel 2 in Vught 
 Aangeboden door: Corry en Frits Maréchal 
 
Kavel 12 
Excursie naar Natura 2000, gebied Westelijke Langstraat:  Max. 6 personen 
(Dit ligt tussen Waalwijk en Sprang-Capelle) 
Info te vinden via: Google op: Wikipedia Westelijke Langstraat. 
We beginnen met koffie en halverwege de excursie een picknick.  
Voor vervoer wordt gezorgd. Laarzen meenemen. 
Datum: Zaterdag 9 mei 2020. Tijd nog af te spreken 
Aangeboden door: Ineke Rood en Hans Waegemakers 
 
Kavel 13 
Kledingreparatie voor max plm. 3u werk: voor 2 kopers          Min € 20,- p.p. 
Aangeboden door: Hannie Teunissen  
 
 
Kavel 14 
Cupcakes maken en versieren:           Min. € 4,- p.p. 
Voor plm. 5 kinderen 
Julia Ooms (onze kleindochter van 10 bijna 11) wil graag met vijf kinderen 
cupcakes maken en versieren. Natuurlijk is er een drankje bij en toezicht/hulp.   
Een minimale inzet van € 4,- p.p. is wat Julia graag wil dat de kavel moet 
opbrengen.  
Wanneer: op een donderdag- of vrijdagmiddag tussen 15.00 - 17.00 uur.  
Datum: via datumprikker 
Waar: Thuis bij Ans Martens en Cees van Hoof 
Aangeboden door: Julia Ooms 
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Kavel 15 
Een Meergangen verrassingsdiner:  
1x voor 4 personen 
Datum in overleg.  
Aangeboden door: Ine en Ed Andriessen 
 
Kavel 16           
Workshop “Meditatief schilderen”     Voor 8 deelnemers        Min. € 10,- p.p. 

Aan de hand van een geleide meditatie 
 
Toelichting:  
Je hoeft geen speciale schildervaardigheid te 

hebben, maar wel een soort nieuwsgierigheid naar een ervaring van meditatief 
schilderen waarbij het accent niet ligt op een mooi resultaat maar op beleving 
en verdieping.  
Tijd: op een middag, datum in overleg met de deelnemers 
Plaats: in Ordunen 
Aangeboden door: Forra van Reijswoud 
 
Kavel 17 
Avondtaxi incl. brandstof            Min € 30,- per avond 
Voor 3 kopers (= 3 avonden) aan te bieden 
Voor degenen die niet graag meer in het donker rijden of graag een glaasje 
geestrijk vocht tot zich nemen bij een bepaalde gelegenheid, bied ik mezelf  
aan als avondtaxi voor een retour naar een bestemming binnen Nederland. 
Maximaal 3 passagiers per rit. Rond 24:00 uur graag weer thuis. 
Data in overleg met koper. 
Aangeboden door Dorine Broekmeulen-van Tilburg 
 
Kavel 18 
Een rondleiding door de Eendenkooi in de Noorderplas,          Min € 7,50 p.p. 
Een uniek cultuurhistorisch natuurmonument.  
1x aan te bieden voor 13 personen. 
Op zaterdag 18 april 2020, start om 10.00uur. Duur: 1 á 1,5 uur.   
De rondleiding wordt verzorgd door een van de vrijwilligers daar. 
Koffie/thee met iets lekkers na afloop. 
Aangeboden door: Corrie Dansen 
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Kavel 19 
Workshop Kerststukjes maken: 1x voor 6 deelnemers           Min € 15,- p.p. 
Al jaren een groot succes! 
Een middag met takken, groen, gezelligheid op weg naar Kerst! 
Je hoeft niet handig te zijn met snoeischaar of groen, we helpen en 
inspireren elkaar, dat maakt het zo bijzonder! 
Samen in de Kerstsfeer komen en een origineel persoonlijk kerststuk maken 
onder het genot van koffie en thee. Je gaat naar huis met een Kerststuk, voor 
jezelf of je verrast er een ander mee! 
Voor kerstgroen en accessoires wordt gezorgd.  
Wanneer? >  Op zaterdagmiddag 14 december 2019 
Aangeboden door: Annemiek van Gemeren,  
 
Kavel 20 
Wijnproefavond Zuid-Afrikaanse wijnen:                      Min € 50,- p.p. 
voor 5 deelnemers           
Deze avond proeven we heerlijke Zuid-Afrikaanse wijnen. 
Witte, ‘blanc de noir’ en rode. Er worden topwijnen 
geschonken, allemaal met tenminste vier sterren bekroond 
door de Platter Wineguide. Ard Nieuwenbroek vertelt tijdens 
de proeverij over de wijnen, de wijngaarden en zijn avonturen in Zuid-Afrika. Op 
het eind van de avond is er het traditionele Zuid-Afrikaanse gerecht: Bobotie. 
Aangeboden door: Ard Nieuwenbroek  
 
Kavel 21 
ROGGEKOEKCAKE bereid met vruchten en noten:     Min € 9,- per cake 
Voor 3 kopers 
Voor de cake worden ingrediënten gebruikt van biologische herkomst. 
Aangeboden door Maria Vermeer 
          
Kavel 22  
KOM ZINGEN BIJ HELENA: 1x 2x voor max 8 6 deelnemers         
We zingen een aantal mooie Engelstalige songs van o.a. 
Leonard Cohen, Kris Kristofferson, Don Williams, Simon en Garfunkel,  
Bob Dylan, Neil Diamond 
Ik zorg voor de teksten en de inwendige mens. 
Aangeboden door: Helena Dekker 
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Kavel 23 
Het adviseren over en het opstellen van één testament of voor een (echt)paar 
twee gelijkluidende testamenten.  Voor 1 koper               Min € 250,- 
Bespreking (ongeveer drie kwartier/een uur), maken van 
concepten en toelichting en passeren (ondertekenen). 
Aangeboden door: Hoffspoor Notarissen 
 
 
Kavel 24 
Asperges eten in de Aspergetijd, met alles wat daarbij hoort: 
maaltijd voor 6 personen 
Aangeboden door: Iet Bakx 
 
 
Kavel 25 
Wat ervaar, beleef jij bij kunstvoorwerpen en schilderijen?          Min € 25,- p.p. 
Voor 6 kunstliefhebbers: 1 avond van 1,5-2uur  
Periode: maart- begin april 
Plaats: bij Jos-Rosalie de Ridder thuis 
Incl koffie/thee, drankje, enkele hapjes 
 
Kunst geeft het leven betekenis.  
Kunst inspireert, geeft energie en leidt tot nieuwe ideeën. 
Kunst van vroeger en nu vertelt ons verhalen. Verhalen die zijn 
weergegeven zoals uit de Bijbel, uit de mythologie of andere geschiedenissen. Verhalen 
over de maker en over het moment in de geschiedenis waarin het werk is ontstaan. 
Verhalen over ons zelf: hoe we naar het werk kijken, wat we erbij denken en voelen. 
 

Naar aanleiding van een zelf meegebracht werk (of een afbeelding ervan) spreken we 
met elkaar over wat het werk zo al bij ons oproept en teweeg brengt. Hoe kunnen  
we verbindingen leggen met ander werk en met andere tijden maar ook met elkaar.  
 

We doen dit in een groep van maximaal 6 personen, waarbij iedereen een werk inbrengt.  
Als kunsthistoricus zal ik het gesprek leiden en met aanvullende vragen en informatie 
komen. 
Eigen inbreng: een afbeelding of object uit de beeldende kunst. Het werk is voor jou 
bijzonder omdat je het waardeert of omdat het je ontroerd of juist omdat het vragen 
oproept. 

 
Aangeboden door: Mieke Döbken 
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Kavel 26 
Hulp bij sjouwen, verhuizen, afvoeren naar de stort….  
2x aanbieden voor 1 koper. 
Ik stel mijn auto, kleine aanhanger en mijn kracht beschikbaar. 
Datum in overleg (weekend, schoolvakantie). 
Aangeboden door Yvette van Hoeckel 
 
Kavel 27 
Twee minder mobiele personen ophalen en thuisbrengen         Min € 7,50 p.p. 
voor de gezamenlijke vieringen in 2020 in de Grote Kerk  
(Mits in Den Bosch of directe omgeving wonend): 
2x per jaar is er een mooie gezamenlijke viering  
In de Grote Kerk in de binnenstad. Jammer om die te missen! 
Dat hoeft niet, want ik kom u graag thuis ophalen en weer terugbrengen.  
Aangeboden door: Netty van der Put 
 
Kavel 28 
Rondleiding in de Dahliatuin “Rosa van Lima” voor 7 deelnemers 
Esscheweg 207, Vught 
Behalve Dahlia’s worden er ook vele andere  
soorten bloemen, kruiden en groenten gekweekt. 
Bovendien is er een bijenstand met bijenweide.  
(Een dagdonatie voor de vereniging is 3 euro) 
De bezoeker gaat met een fraaie bos bloemen naar huis. 
 Tijd: een ochtend of middag in de laatste twee weken van augustus  
          of eerste week van september. 
Aangeboden door: Maria Werner 
 
Kavel 29  

Exclusief Diner “Chez Les Chevaliers“                      Min € 50,- p.p. 

8 smaakvolle Gerechten incl. Wijnarrangement 
Voor 6 gasten 
 
Bij ons thuis 
Aangeboden door: Rosalie de Ridder 
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Kavel 30 
Mooie wandeling of fietstocht langs de IJzeren Man       Min € 17,50 p.p. 
1x aan te bieden voor max. 4 personen.   
Afsluitend een kopje koffie/thee met iets lekkers bij het Strandpaviljoen  
in Vught.  
Datum af te spreken in overleg. 
Aangeboden door: Ria van Engelen 
 
 
PAUZE 
 
 
Kavel 31 
Reikibehandeling van plm. 1,5 uur, incl. lekkere thee           Min € 20,- p.p. 
Voor 7 kopers aan te bieden. 
Je ligt met kleren aan op het massagebed, onder een deken, zodat je lekker 
warm blijft. Ik stem mij af op de Onvoorwaardelijke Liefde en laat die door mijn 
handen naar jou stromen door mijn handen steeds op een volgende plaats te 
leggen. Het stimuleert en versterkt je eigen geneeskracht en levenskracht. 
Aangeboden door: Jeanne Bernsen 
 
Kavel 32 
Een Avondrondvaart over de Binnendieze  
Voor een groep van max 16 personen.  
Te kopen door 1 persoon 
In overleg met schipper Ruud wordt de datum en  
de tijd vastgesteld (niet in het weekend en voorkeur start is na 18.30u) 
Aangeboden door: Ruud Bokeloh 
 
Kavel 33 
Vervoer binnen Nederland om op visite te gaan:             Min € 40,- p.p. 
2x voor 1 koper    
Heb je - ergens in Nederland - iemand wonen die je graag zou  
willen opzoeken en zie je er tegenop om dat met het openbaar  
vervoer te doen, dan mag je mij inschakelen: ik breng je overal  
met mijn auto naar toe. 
 Aangeboden door: Charles Verhoeven 
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Kavel 34 
Grondige poetsbeurt, van binnen en van buiten voor een personenauto 
Voor 2 kopers aan te bieden.              Min € 15,- p.p. 
De auto wordt bij ons thuis voorgereden. Daar gaat het dan gebeuren:  
stofzuigen, oude chipszakken, plakkende dropjes en boterhamresten 
verwijderen, dashboard en interieur poetsen, matten kloppen, ramen 
schoonmaken. Van buiten soppen en spoelen we de auto helemaal af.  
Je kunt er op wachten onder genot van een lekker kopje koffie.  
En daarna weer glimmend de weg op.  
Het poetsmoment is nader af te stemmen met de kopers van de kavels. 
Aangeboden door: Annette en Garry Zuidland 
 
Kavel 35 
Een Theaterbezoek: 1x voor 2 kopers          Min € 25,- p.p. 
Brunch & Opera Theater a/d Parade  
(in samenwerking met solisten IVC) 
Samen met Netty en Bert, zonodig word je opgehaald en thuisgebracht. 
Zondag 26 januari 2019 10.30 uur 
Aangeboden door Netty van der Put 
 
Kavel 36 

Cena Española:                   Min € 40,- p.p. 

Tapas, Pinchos y Picasso               Datum: zaterdag 

Casa de los Caballeros         18 januari 2020 
 

Voor 8 gasten: Bij ons thuis 
Aangeboden door: Rosalie de Ridder 
 
Kavel 37 
Een verblijf van 1 week in mijn huis “ Lareculade” in Frankrijk:  
voor 1 groep van max 4 pers.           (inzet veilingmeester: 150 euro) 
40 km ten noordwesten van Limoges, in de Haute Vienne. Periode in overleg.  
Info: www.lareculade.nl 
Gebruikersnaam: bezoeker, wachtwoord: dag&n8@ease  
Aangeboden door: Hans Waegemakers  

http://www.lareculade.nl/


 

12 

 

Kavel 38 
Lezing ‘Het overstemde IK’: voor max 15 personen           Min € 10,- p.p. 
Het beroep dat heden ten dage op het ‘ik’ wordt gedaan, is langzamerhand 
zo groot, dat het op diverse terreinen zichzelf lijkt te overschreeuwen.  
In deze lezing ga ik na, waar de wortels van ons bestaan liggen, hoe die  
feitelijk genegeerd blijken te worden en wat de maatschappelijke impact 
daarvan is. 
De lezing wordt ondersteund met een PowerPointpresentatie.  
Er wordt uitgegaan van interruptie, zodat de dialoog gevoerd wordt en er  
is een nabespreking. 
Datum en plaats: in overleg met de deelnemers 
Aangeboden door: Roel Stemmer 
 
Kavel 39 
Onderhoudsbeurt voor een gewone fiets: voor 2 kopers  Min € 30,- per fiets 
Aangeboden door: Wim van Engelen 
 
Kavel 40 
Onderhoudsbeurt voor een elektrische fiets: voor 1 koper      Min € 40,- per fiets 
Aangeboden door: Wim van Engelen 
 
Kavel 41 
“Kookworkshop Italiaans: Samen koken, samen eten”          Min. € 25,- p.p. 
1x voor max 8 personen                
Italië het land van genieten! 
De smaken van deze gerechten zijn overheerlijk! 
De workshop vindt plaats bij Vera en Leon thuis in Gemert 
Datum: in overleg. 
Aangeboden door: Vera en Leon van de Rijt- van Dijck 
 
Kavel 42 
Rondleiding in Jeroen Bosch Art Center           Min. € 10,- p.p. 
Voor een groep van min. 5-6 max. 12 personen 
De gids leidt u langs alle schilderijen (replica’s, zoals u weet) en vertelt u 
enthousiast alle bijzonderheden over Jeroen Bosch en zijn schilderijen.  
Datum: via datumprikker in maart-april-mei, (liefst op zaterdag, andere dag kan ook). 

Aangeboden door: JBAC-gids Tonne van Deventer, contact via Rosalie de Ridder 
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Kavel 43  
Shiatsubehandeling: voor 2 kopers               Min € 30,- p.p. 
Aangeboden door: Monique van de Rijt-Maas  
 
Kavel 44 
Bezoek Museum Lieveheersbeestjes             Min € 15,- p.p. 
1. 1x voor 5 kopers 
Daarna koffie of thee met gebak bij mij thuis. 
Datum en tijdstip: Zaterdag 18 januari van 14.00-16.30u 
Aangeboden door Zr. Theresiënne Berendsen 
 
Kavel 45 
Bezoek Museum Lieveheersbeestjes             Min € 15,- p.p. 
2. 1x voor 5 kopers 
Daarna koffie of thee met gebak bij mij thuis. 
Datum en tijdstip: Zondag 19 januari van 14.00-16.30u 
Aangeboden door Zr. Theresiënne Berendsen 
 
Kavel 46 
Een zelfgemaakte high tea bij mij thuis: 1x voor 6 personen         Min. € 20,- p.p. 
(Zie bijgaande foto) 
Tijdens de high tea word je verwend met verschillende 
zoete en hartige hapjes, gemaakt door mijn dochter en mij. 
Hierbij krijg je onbeperkt thee in verschillende smaken  
(of koffie of eventueel fris). 
Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met dieet- 
wensen (b.v. vegetarisch) 
Let op: deze high tea kan worden gezien als een maaltijd! 
De datum wordt in overleg vastgelegd. 
Aangeboden door: Ingrid van Kappel 
 
Kavel 47 
1. Een avondje met Troubadour Jan: voor 8 personen                   Min € 10,- p.p. 
Lekker meezingen en luisteren naar liedjes  
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Woensdag 15 januari: Vanaf 19.30 uur  
Aangeboden door: Jan Wijgers  
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Kavel 48 
2. Een middagje met Troubadour Jan: voor 8 personen           Min € 10,- p.p. 
Lekker meezingen en luisteren naar liedjes  
onder het genot van een hapje en een drankje.  
Donderdag 23 januari: Vanaf 14.00 uur  
Aangeboden door: Jan Wijgers  
 
Kavel 49 
Hoor het vogelkoor                       Min € 10,- p.p. 
1x aanbieden voor max. 15 personen 
Op zondag 29 maart gaan wij 's morgens vroeg luisteren naar de 
vogels die wakker worden in de Wamberg.  
We vertrekken om 6:20 uur - een uur voor zonsopkomst-  
vanaf de ingang van de Wamberg. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 
Aangeboden door: Machteld Terlingen en Ferd Sauter 
 
Kavel 50 
Een veelzijdige bierproeverij: voor 7 deelnemers           Min € 10,- p.p. 
Wat bevalt je, welke smaken onderscheid je?  
Soms gaan we zelfs blind proeven: wat en/of welke herken je:  
zwaar of licht, donker of blond; Trappist of Zoete Moeder; Zot of Zundert; 
Karmeliet of ‘gewoon’ Pater? 
Datum: 5 of 6 februari 2020 
Aangeboden door: Marcel van der Maeden 
 
Kavel 51 
Korte vogelgeluidencursus voor uitslapers:              Min € 20,- p.p. 

1x aanbieden voor max. 10 deelnemers            
Geen zin om op 29 maart zo vroeg je bed uit te komen? 
Of wil je de vogels liever apart horen dan in het koor? 

Schrijf je dan in voor een korte cursus! 
Deze wordt gegeven op 3 woensdagochtenden:  
11, 18 en 25 maart, elke keer in een ander natuurgebiedje. 
We starten elke keer om 10 uur, wandelen anderhalf uur, en na afloop 
is er vast wel ergens koffie… 
Aangeboden door: Machteld Terlingen en Ferd Sauter 
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Kavel 52 
Een sessie paardencoaching: 3x voor 1 koper            Min € 40,- p.p. 
Voor iedereen die zich eens op een verrassende wijze wil verdiepen in      
zichzelf of ten opzichte van zijn/haar relaties en /of familie.  
Na een kort introductie gesprekje wordt aanvullend met een paard verder 
gewerkt. Het paard is een prachtig ‘instrument’ om aanwijzingen te krijgen - 
gespiegeld te worden. Ze zijn altijd eerlijk en laten op wonderlijke wijze 
zien wat mogelijk speelt. Voorbeelden te over! 
Een uitdaging voor jezelf of ken je iemand  
die deze sessie verdient? 
Aangeboden door: Marleen Postma 
 
Kavel 53 
Spelletjesavond (Hartenjagen, Rikken, Kolonisten van Katan, …)  Min € 5,- p.p. 
1x aanbieden voor 4 personen  
We beginnen om acht uur ‘s avonds, met een kopje koffie en iets lekkers. 
Waarna we tot een uur of 11-half 12, onder het genot van  
nog wat andere versnaperingen, stug doorspelen. 
Datum: op zaterdagavond 18 januari, bij mij thuis in Den Bosch. 
Aangeboden door: Gonnie van Osta 
 
Kavel 54  
“Mosselen met sausjes en frietjes” (op zijn Hollands):  
1x maaltijd voor 3 personen 
Datum in overleg 
Aangeboden door: Iet Bakx 
 
Kavel 55 
Toegangsbewijs voor:                Min € 10,- p.p. 
Midzomer-concert van ’t Vocaal Ensemble Markant en  
Kamerorkest Concerto Brabant, Incl. een drankje na afloop. 
1x aanbieden voor 2 kopers.                
Programma o.a.: Liederen van Edward Elgar en  
Cantata Misericordium van Benjamin Britten 
Datum: zondag 28 juni, aanvang 15.00u 
Plaats: in de Grote Kerk, Den Bosch 
Aangeboden door: Gonnie van Osta 
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Kavel 56 
Welke ‘stapstenen’ houden ons gaande in ons leven?          Min € 20,- p.p. 
Voor 3 deelnemers. 

Een leven van alleen maar vrolijkheid moet nog uitgevonden worden. 
Iedereen kent goede en slechte tijden. Heb je- al doende- steunpunten 
gevonden in je leven als het allemaal tegen lijkt te zitten? 

Misschien is het goed om daar in een kleine groep met anderen over te 
praten en van elkaar te horen hoe het lukte om weer vaste grond te vinden 
zodat je veilig de volgende stap kon zetten? 

Ik wil graag naar jullie luisteren en een -discreet- verslag maken van wat er 
uitgewisseld wordt aan inzichten die je zelf verworven hebt. Om terug te lezen 
op momenten dat ze je weer verder kunnen helpen. 

Aangeboden door: Toos Verdonk 
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Veilingvoorwaarden: 
1. De diensten of producten worden per opbod geveild en toegewezen aan de  
 hoogste bieder. 
2. De te veilen diensten of producten worden op de site gepubliceerd, uitgedeeld  
 tijdens de weekendvieringen en op de avond zelf op papier aan alle bezoekers
 uitgereikt. Het is mogelijk dat er diensten door de organisatie op het laatste 
  moment nog worden toegevoegd of verwijderd. 
3. Bij vergissing heeft de veilingmeester altijd het recht zich te herstellen.  
 Bij verschil van mening tussen veilingmeesters en koper en/of andere bieders,  
 beslist de aanwezige notaris. 
4. Biedingen worden gedaan door middel van het opsteken van je nummer. 
5. De gekochte dienst moet op dezelfde avond worden betaald. Dit is mogelijk 
 door contante betaling of het afgeven van een ondertekende, eenmalige  
 schuldbekentenis. Hiervoor is een formulier ter plaatse beschikbaar.  
6. De koper ontvangt als bewijs van aankoop een formulier waarop de  
 overeenkomst tussen aanbieder en koper is vastgelegd. 
7. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van 
 de diensten en levering van producten.  
8. De producten en diensten zijn volledig gratis beschikbaar gesteld en de  
 opbrengst komt geheel ten goede aan San Salvator in Beweging (SSIB).  
9. De organisatie behoudt zicht het recht voor om diensten samen te voegen  
 en/of te splitsen; zonder opgaaf van reden personen als bieder of koper te 
 weigeren; bij weigering van betaling of onmacht de betreffende koop  
 onmiddellijk te herveilen; goederen te herveilen indien de koper ter plaatse 
 weigert contactgegevens bekend te maken aan de organisatie; kopen waarin 
 een verschil in is ontstaan, opnieuw te veilen. 
10. De deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze 
 veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de deelnemer zelf te 
 hanteren voorwaarden. 
11. Niemand zal zich kunnen beroepen op onbekendheid van deze veiling- 
 voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen dan ook nooit aanleiding geven tot  
 verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als 
 reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om goederen 
 tot zich te nemen en te betalen.  
12. Eenieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor 
 betaling der kooppenningen, zonder zich op een lastgever of een meester te  
 kunnen beroepen. 
13. Mochten er situaties ontstaan waarin de veilingvoorwaarden niet voorzien, dan 
 beslist de notaris.  


