Live veiling
1. De geroemde Royal Afternoon Tea van het Amstel Hotel
De high tea geserveerd in de Amstel Lounge is een begrip. Bezoekers
van de high tea kunnen rekenen op een culinair festijn dat wordt
omlijst door een selectie van vier uitgelezen theeën en vier
begeleidende gangen die beginnen met hartig en eindigen met zoet.
Alle lekkernijen worden vers bereid door onze eigen patissier en
worden gecombineerd met een thee die de smaak van elk gerecht
complementeert.
Het ervaren team deelt haar kennis van elk gerecht en zorgvuldig
geselecteerde thee met u. Zij zien er op toe dat het u aan niets
ontbreekt zodat u onbekommerd kunt genieten van de
heerlijkheden terwijl u bijpraat met uw vrienden of iets viert met uw
familie of geliefde. De prachtige locatie van de Amstel Lounge met
het schitterende uitzicht over de rivier draagt bij aan deze
bijzondere ervaring. De high tea wordt dagelijks geserveerd van
12:30 tot 14:30 uur en van 16:00 tot 18:00 uur.

2. Luxe schoenenpoetskist Saphir Plus
Deze luxe Schoenpoestkist van de exclusieve schoenenwinkel
Distinctly Different. Het onderhoud van uw schoenen is nog nooit
zo eenvoudig geweest als met deze uitgebreide schoenpoetsset
van het exclusieve merk Saphir. De set bestaat uit alle
noodzakelijke middelen om uw schoenen in optimale conditie te
houden.
2x Insmeerborstels van 100% paardenhaar (1x donker, 1x licht)
2x Uitpoetsborstels van 100% paardenhaar (1x donker, 1x licht)
1x Luxe uitpoetsdoek van 100% katoen
2x Saphir Médaille d'Or Pate de Luxe schoenwas (50ml)
2x Saphir Médaille d'Or Pommadier schoencreme
1x Saphir Médaille d'Or Lotion (125ml)

3. Fotograaf van Quickvision voor een feest of evenement inclusief
bewerken van de foto's

Wilt u uw feest of evenement professioneel laten vastleggen?
Fotograaf Gilles Hagen van het bedrijf QuickVision fotografeert 5
uur lang op uw feest of evenement inclusief bewerken van de
foto's. Datum beschikbaarheid in overleg. Voor meer informatie
zie quickvisionphotography.com of op Instagram:
@quickvisionphotography

4. Een overnachting in Bed & Breakfast De Nachtdijk voor twee personen
Een overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt (alleen doordeweeks) in deze Bed & Breakfast midden in
de prachtige Kromme Rijnstreek, tussen Wijk bij Duurstede, Utrecht en Nationaal Park de Heuvelrug. De oude
schuur naast de boerderij is verbouwd tot duurzame, comfortabele en stijlvolle gastenkamers waar u heerlijk
kunt genieten van rust en ruimte.
Voor meer informatie, zie:
http://www.denachtdijk.nl/wp/

5. Schilderij Laura Hersee inclusief lijst
De Amsterdamse Laura Hersée studeerde Beeldende Kunsten aan de
Rietveld Academie en Fashion & Design aan het Amsterdam Fashion
Institute. Daarnaast studeerde ze Art Direction aan de Junior Academie
voor Advertising. Tekenen is voor haar de ultieme vorm van meditatie.
Door te tekenen ervaart ze een bepaald gevoel, een hogere golflengte,
die ze op de toeschouwer probeert over te brengen. Het gaat niet om
het perfect natekenen van bijvoorbeeld een gezicht maar om één lijn die
eerlijk is en die voorkomt uit het vertrouwen tussen pen en oog.
Momenteel oriënteert Laura zich met haar collectie op de galleriemarkt
in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt zij als Art Director en Designer
voor diverse projecten. Voor meer informatie over Laura en haar werk,
kijk op www.laurahersee.com

6. Op 21 juni een dag mee met het Nuna Solar Team inclusief
wereldrecordpoging
Sinds 2001 bouwt het Nuon Solar Team van de TU Delft zonnewagens
op circuit in Lelystad
en racet daar vervolgens mee in Australië tegen andere
studententeams. De combinatie van high-end technologie, duurzame
energie en de spanning van de race geeft de visie van het Nuon Solar
Team perfect weer: tijdens de race pushen we de limiet van de techniek
om te inspireren tot een duurzame toekomst waarin energie op de
meest efficiënte manier gebruikt wordt. Dit jaar willen we onze race
ook naar Nederland halen. Op 21 juni zullen we op het RDW in Lelystad
een volledige racedag simuleren en daarbij willen we ook wereldrecord
zetten. We zullen jullie meenemen in het verhaal van de race in
Australië en laten zien wat we aan de andere kant van de wereld
allemaal gaan doen. Voor Run for Human Rights Watch 2017 stellen wij
graag 2 kaarten beschikbaar om op 21 juni vanaf 14:00 bij deze
recordpoging aanwezig te zijn. Hierbij krijgen jullie een exclusief kijkje
achter de schermen, zien jullie Nuna8 rijden en krijgen jullie uitleg over
de race, afgesloten met een borrel met het team.

7. Lidmaatschap Young Collectors Circle
De Young Collectors Circle ontsluit de kunstwereld voor
kunstliefhebbers met verzamelambities. Ontmoet andere
startende verzamelaars, en ontwikkel je eigen smaak en stijl!
Want hoe start je nou eigenlijk een verzameling? De Young
Collectors Circle is er om deze vragen te beantwoorden, met
een groep gelijkgestemde liefhebbers die met dezelfde vragen
zitten. De antwoorden vind je online in onze artikelen, en
wanneer we in gesprek gaan met jonge verzamelaars,
kunstenaars, curatoren en dealers, en tijdens onze events
waarbij we op bezoek gaan bij plekken waar kunst wordt
gemaakt, getoond en verkocht. De Young Collectors Circle
brengt kunstliefhebbers met verzamelambities samen en
opent deuren die anders gesloten blijven. Naast deelname
aan onze salons, events en masterclasses, ontvang je bij je
lidmaatschap alles wat je nodig hebt om te beginnen met
verzamelen, inclusief heuse art handling handschoenen!

8. 2x2 uur (visieontwikkeling) door coach Tom Elffers
Visie-Ontwikkeling (2x2 uur). Voor iedereen met interesse in zichzelf.
Een visie-ontwikkeling is een persoonlijk onderzoek naar waar je van
tot leven komt. Visie betekent in mijn werk je kijk op jezelf, je leven
en de wereld om je heen. Wat is eigenlijk jouw waarheid? En wat kun
je eigenlijk nu al? (vaak heel veel) Een visie biedt inzicht en
ondersteunt bij het vinden van richting in je leven: in de zoektocht
naar een studie, werk of in je dagelijks leven. Men noemt mij een
holist en ervaringsdeskundige. Holisme betekent interesse,
tegenover dualisme waar er een goed en fout is. En
ervaringsdeskundige wil zeggen dat ik zelf mijn levensloop deel als
het nodig is. Dit alles maakt een visie-ontwikkeling 2x2 uur oprechte
interesse en begeleiding bij het ontdekken van al jouw gedachten,
dromen, beelden en verlangens. Tot een overzichtelijk geheel
ontstaat. Voor meer informatie vind je op www.tomelffers.nl.

9. 2,5 uur Rondvaart op de elektrische sloepjes van Adam’s Boats
Adam’s Boats biedt een middag kapitein zijn van je
eigen elektrische sloep in de grachten van Amsterdam
of de mooie Hollandse natuur. Deze fraaie eco-friendly
sloepen bieden plek voor zeven mensen en mogen
zonder vaarbewijs worden bestuurd. Dit kan de hele
week behalve zaterdagmiddag en speciale feestdagen.

10. Een Delftse fietsenmaker voor 1-2 uur
Een lekke band? Tijd voor een nieuwe ketting? Maak nu gebruik van
deze gezellige Delftse fietsenmaker en geef je fiets een opknapbeurt!

11. 4 uur verzorgde tocht in Amsterdam in luxe
sloep

Een geheel verzorgde boottocht inclusief hapjes
en drankjes in de Amsterdamse grachten. In een
luxe sloep voor max 14 personen. Wanneer?
Voor 1 september.

12. Vakantiehuisje Wedde
Een midweek in een heerlijk vakantiehuisje in
Wedde, een half uur van Groningen. Exacte
data is te bepalen in overleg met de eigenaar.
Het huisje beschikt over een sauna en een
zonnebank. Er is slaapmogelijkheid voor 5
personen.

13. Vier vouchers* voor een dagje wellness

Vier vouchers* voor een dagje wellness. Te gebruiken voor:
Zwaluwhoeve, SpaWell, SpaPuur, Thermen Holiday. Geldig t/m 3009-2017. *exclusief €4,95 reserveringskosten

14. Koop wijnstok en rondleiding vineyard Frankrijk
Villebois-Fournier biedt de naamgeving - naar eigen keuze - van een
Sancerre wijnstok aan op het fraaiste Franse stuk wijnland in de Loire
streek: Sancerre, welke wijngaarden de Loire rivier domineren vanuit
hun heuveltoppen. Dit pakket bestaat uit de naamgeving en
champagnedoop met de wijnboer van wijnstok in de wijngaard welke
als vanzelfsprekend voortaan de naam gegeven door de koper zal
dragen. Verder omvat het: de overhandiging van de oorkonde,
wijnproeverij en lunch met de eigenaar in Sancerre (Frankrijk), een
rondleiding door de 'winery' en natuurlijk 24 flessen van de mooie
Sancerre 2016. Droomt u van een romantisch leven als wijnboer of
bent u geïnteresseerd in een leuke wijnreis naar Sancerre, op slechts
2 uur rijden onder Parijs? Of misschien als motiverend cadeau aan uw
wijngekke partner of vriend(in) die al sinds jaar en dag van dergelijke
mogelijkheid droomt? Deze aankoop en privé rondgang kan een
eerste stap zijn naar een hele hoop meer!

15. 3-gangen all-in lunch bij Roberto's (in Hilton Amsterdam)
Heerlijke 3 gangen all-in lunch bij Roberto's
in het Hilton in Amsterdam (Zuid) voor twee
personen (inclusief parkeren). Geldig tot 1
november 2018.

Hilton Amsterdam heeft het genoegen
dit certificaat aan te bieden aan:
Hilton Amsterdam is pleased to present this certificate to:
De eigenaar van dit certificaat heeft recht op:
The holder of this certificate is entitled to:

Run for Human Rights Watch
Benefietveiling

Een 3-gangen
lunch voor 2 personen
16. Pakkend made to measure
maatpak
in Roberto’s Restaurant

incl. wijn, mineraal water, koffie/thee
en parkeren
Voucher no.:
2183
Verwen uzelf met een
nieuw
maatpak
van Pakkend Made-toGeldig tot 1 november 2018
Measure. Kies uit de zeer ruime stoffencollectie van onze Italiaanse
Roberto Payer
Cluster General
partner Fratelli Talia di Delfino
enManager
customize het maatwerkitem
geheel naar eigen stijl en smaak. Pakkend (est. 2006) is
maatwerkspecialist en biedt tevens ready-to-wear items, casuals,
knitwear en accessoires. Ook leveren wij vanuit Pakkend Zakelijk;
maatwerk bij u op elke gewenste locatie. Bekijk ons enorme
lookbook op www.pakkend.nl en laat je inspireren.
T’s & C’s
Dit certificaat is niet overdraagbaar. / This certificate is non-transferable.
Een certificaat voor overnachting is exclusief eten en drinken, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Room-certificates do not include food and beverages, unless stated differently.
Reserveringen zijn op basis van beschikbaarheid (excl. alle feestdagen). /Reservations are subject to availability (excl. public holidays)
Voor reserveringen, bel ons Executive Office: +31 (0) 20 710 6098 / For reservations, please call our Executive Office at +31 (0) 20 710 6098

17. Drie uur advies van Van Zijl Accountancy & Advies BV
Drie uur advies op het gebied van accountancy,
bedrijfsovernames,
interimmanagement,
commissariaat of belastingadvies. Van Zijl Accountancy
& Advies BV adviseert en begeleidt ondernemers vanuit
een persoonlijke en deskundige benadering en
betrokkenheid op breed financieel vlak.
Voor meer informatie, zie:
http://www.vanzijlaccountancy.nl/

18. Schilderij – Run for Our planet
Dit schilderij van Ahdy Adelaar is door hem speciaal
in het thema van Run for Human Rights Watch 2017:
'Run for Our Planet' gemaakt. De runner is op weg
naar New York, de stad die zich aan de horizon
bevindt, met onder zich het vuur dat hem/haar de
kracht geeft om deze prestatie neer te zetten. In dit
prachtige en exclusieve exemplaar is onze wereldbol
verwerkt en staat in het klein 'Run for Our Planet'
vermeld. (circa 75 cm)

19. Hele dag varen in een sloep op het Sneekermeer (7 personen)

Een dag varen in een sloep (Maril 625) op de Friese
meren met als ligplaats Sneek.

20. Weekendje woonboot op het Zuidlaardermeer
Zin om even een weekendje lekker te relaxen en uit te
waaien. Maak dan kennis met het prachtige
Zuidlaardermeer. Dit is de uitgelezen plek om te genieten
van de prachtige natuur van het Drentse landschap, een
ontspannen sfeer en het gevoel alleen op de wereld te zijn.
De woonboot is alleen met een bootje te bereiken,
eenmaal op het schip, kan je genieten van de rust, een boek
lezen, surfen of barbecueën. De woonboot biedt ruimte
voor zes personen en beschikt over drie slaapkamers (1
slaapkamer met een tweepersoons bed en twee
slaapkamers met een stapelbed). De datum van uw verblijf
is in overleg met de eigenaar.

21. Horloge

Rosefield combineert een ingetogen en minimalistisch Dutch design met de
fashionable aesthetics die zo typerend zijn voor New York. Het resultaat is een mooi
horloge met een eigentijdse look.

22. Toegangskaarten voor de openingsfilm of een andere film naar
keuze en een ontmoeting met een Human Rights Watch
onderzoeker tijdens Human Rights Weekend 2018
Vrijdag 2 t/m zondag 4 februari 2018 vindt de zesde editie van
het Human Rights Weekend plaats. Het Human Rights
Weekend is een toegankelijk en aangrijpend driedaags publiek
evenement over mensenrechten in De Balie te Amsterdam
met films, discussies, masterclasses en andere vormen van
kunst zoals theater, fotografie en muziek.
Als veilingstuk biedt Human Rights Watch het volgende aan:
Twee toegangskaarten voor de openingsfilm of een andere
film naar keuze en een ontmoeting met een Human Rights
Watch onderzoeker tijdens Human Rights Weekend 2018.*
*in overleg met het kantoor van Human Rights Watch in
Amsterdam.

23. Weekendhuur racefiets maat 58

Geschikt voor lengte 1.78-1.85. Bij veel interesse evt. meerdere
keren.

24. 4 kaarten voor Chef’Special in Ziggo dome + meet & greet

Chef’Special is een Nederlandse band uit Haarlem. De band werd
in 2008 gevormd door de vijf muzikale vrienden. Hun muziekstijl
is een combinatie van verschillende genres, zoals funk, rap en
pop, met rock en een beetje reggae en ska.

25. 1 dag zweefvliegen vanaf vliegbasis De Peel (3 vluchten van 10-30 min)
Aangezien het thema 'Run for Our Planet' is, hebben we een duurzame activiteit in de aanbieding: Zweefvliegen!
Wil je eens ervaren hoe het is om in de lucht te hangen in een
ongemotoriseerd vliegtuig? Om te genieten van de rust en het uitzicht?
Of ken je iemand die dit altijd al eens heeft willen doen? Pak dan nu je
kans en bied op deze unieke activiteit! We veilen twee losse dagen
zweefvliegen, waarbij je per dag 3 vluchten kunt maken. Je kunt er dus
voor kiezen om zelf drie keer de lucht in te gaan, of om met twee
anderen ieder één vlucht te maken. Een gemiddelde vlucht duurt
ongeveer 10-20 minuten, maar is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Algemeen
Aantal: 3 vluchten per dag
Locatie: Vliegbasis De Peel (richting Eindhoven)
Datum: in overleg
*Bieden vanaf 200 euro per dag (= 3 vluchten) & bij biedingen vanaf 250 euro zit er een looping bij!

26. Uur advies bij van Buttingha Wichers Notarissen (notaris Kielstra)
Een gesprek van één uur met mondeling advies op het
gebied van familierecht bij Notaris Mr. J.R.E. Kielstra,
kantoor Van Buttingha Wichers Notarissen op onderstaand
adres.

27. Pokerclinic van 2 uur voor 6-8 personen verzorgd door winnaar European
Poker Tour 2016 Jasper Meijer van Putten
Speel je wel eens poker met vrienden of online? Zou je de tips & tricks van
poker willen leren? Dan heb je nu de exclusieve kans om een workshop te
volgen met de laatste European Poker Tour Champion: Jasper Meijer van
Putten. Als goede vriend van twee van de runners en voor Human Rights
Watch, wil hij voor één keer een clinic geven. Dit is dus een unieke kans
om van een EPT winnaar te leren; zorg dat je erbij bent!
Algemeen
Duur: 2.5 uur
Max. 8 personen
Locatie: Amsterdam/Utrecht
Datum: in overleg
*Bieden vanaf 500 euro.

28. RIO Polycarbonaat koffercollectie
Reis als een echte atleet naar de plaats van bestemming met deze set van 3 koffers.
Dit is dezelfde kofferset waarmee het Nederlands elftal afreisde naar Rio en waar
O’G3NE mee afreisde naar het Eurovisie songfestival.

29. Soldaat van Oranje – 2 eersterangs entree kaarten (voor de dinsdag,
woensdag of donderdag) inclusief goodiebag
Het beroemde boek Soldaat van Oranje is nu op vernieuwende wijze te zien als musical
in de Theaterhangaar op Vliegveld Valkenburg in Katwijk en een van de meest
succesvolle shows aller tijde. De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van
één van de grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis: Erik Hazelhoff
Roelfzema. Dit theaterspektakel moet je gezien hebben!

30. The Bodyguard de Musical – 2 eersterangs entree kaarten
De swingende show gebaseerd op de gelijknamige film, met in de
hoofdrol o.a. Romy Monteiro en Dave Mantel. The Bodyguard vertelt
het spannende verhaal van een verboden, onmogelijk liefde tussen een
superster en haar bodyguard. Pak deze laatste kans om te genieten van
alle wereldhits van Whitney Houston waaronder 'I will always love you'
en 'I wanna dance with somebody'. De musical draait tot 16 juli 2017,
dus grijp je kans and feel the heat with somebody!

31. Een verblijf van 3 overnachtingen in een 5-persoons appartement in een
fantastisch vakantiehuis in Russbach am Pass Gschütt, Oostenrijk
Een verblijf van 3 overnachtingen in een 5-persoons
appartement in een fantastisch vakantiehuis in Russbach am
Pass Gschütt, Oostenrijk, in familievriendelijke skiregio
Dachstein-West op basis van beschikbaarheid (m.u.v. 16
december 2017 tot en met 5 januari 2018 en 27 januari 2018 tot
en met 9 maart 2018). Ook heerlijk in de zomer! Met een 9,6
beoordeeld op booking.com. Op maximaal 4 aansluitende
overnachtingen nog eens 10% korting. Geldig tot en met 15
december 2018. Zie voor meer info www.hausvanderleij.com

32. Week lang Bed & Breakfast private cabin in Marbella voor 2 personen

Our Mediterranean Chalet "MarbellaBB" is a little oasis of tranquility in Atalaya
Park. A cosy one-bedroom & living room Chalet, perfect for a romantic couple
or small family. There is air-conditioning in each room, and the Chalet has a
private entrance as well as a private garden and pool. Breakfast is included,
and the beach is just a 2 minute walk away.

33. Portret uit Leiden
Dr. Louis le Rütte, psychiater en geneesheer-directeur van het
psychiatrische ziekenhuis Brinkgreve in Deventer. Hij voerde
arbeidstherapie in in Nederland. Het ene - dat niet gaat zonder het andere
- stelt een vijvertafreel met eenden in een bos voor. Maar het andere twee
skiffeurs van Njord op het Galgenwater in Leiden. Node afgestaan door
een oud-Njordlid.

34. 1 lamp Hide Lights by Eva Verheul

Eva Verheul is een Amsterdamse designer en illustrator. De serie Hide Lights is het
resultaat van haar zoektocht naar een geschikte plant voor een donkere gang. De
lampen worden materiaal besparend met een laser uit robuust, plantaardig gelooid
leer gesneden. En vervolgens met de hand op traditionele wijze gevormd en in elkaar
gezet. Het model Pothos komt met een snoer van drie meter en een dimbare,
(brandveilige) warm licht led-lamp. Genoeg snoer om de lamp over een kast te
draperen of om een balk of bed heen te wikkelen. www.evaverheul.nl.

35. Schilderij serie bladgoud by Sophie Wartenbergh 21x30
Sophie Floor Wartenbergh werkt als interieur- en meubelontwerper. Naast
commissiewerk onderzoekt Sophie welke invloed de gebouwde omgeving heeft op
ons gedrag en hoe zij deze als vormgever kan verbeteren. In de serie Taped wordt de
schoonheid van alledaagse details benadrukt. De overblijfselen van een van de muur
getrokken stuk ducktape zijn vaak een ergernis, maar nu worden ze gebruikt als
startpunt. Het patroon is nauwkeurig nagemaakt met bladgoud. Een herontdekt
materiaal met een prachtige reflectie waardoor er bij elk licht een nieuwe compositie
ontstaat.
www.studiowartenbergh.nl

36. 1 x personal training en persoonlijk advies Atletic Club

The Athletic Club is in 2012 opgericht door Mo Achahboun en in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in
Amsterdam. De chique health club combineert een gym met authentieke methoden en de beste trainers met
luxe van het hoogste niveau en persoonlijke aandacht. Er is geen mooiere omgeving fitness te beoefenen dan
The Athletic Club in Amsterdam. In een klassieke roaring twenties sfeer vindt u nog de authentieke training tools
van vroeger, en de successen die hierbij hoorden. Uw personal fitness trainer laat u hiermee resultaten behalen
zoals vroegere kampioenen dit ook deden: met klimrekken, touwen, ringen en andere relevante middelen. Een
effectieve én gezonde manier.

37. Weekendje naar Zwier aan de Vinkeveense plassen voor 2 personen
Weekendje naar Zwier aan de Vinkeveense plassen voor 2 personen (inclusief
Zwier tent voor 2 personen, ontbijt, yoga, kanoën en suppen). Zwier jezelf
weer helemaal op! https://zwier.nl

38.Schilderij
Een schilderij uit Royan (Frankrijk).

39. Ochtend/Middag prive zeilles van tweevoudige Olympische zeilster
Gehele ochtend of middag privé zeilles van ex-olympisch zeilster Philipine van
Aanholt.

40. Delight Yoga – yoga lessen 10-ritten Delight Card,
geldig gedurende 3 maanden
Delight Yoga makes authentic yoga, meditation and healing
accessible to everyone. We offer silent spaces to reconnect with
yourself and find peace within. When you rediscover your true
nature, you experience the sheer joy of being alive. This is the
delight of being conscious. This is the Delight of Being.
We are dedicated to making your time at Delight Yoga a delightful
one. We create spaces where you can feel safe, relax and be at
peace. We love creating an experience that is authentic and
meaningful. Welcome. 10-ritten kaart te gebruiken op alle
locaties in Amsterdam en Den Haag.

41.

Professionele familiefoto + afdruk

Familieportret/fotoshoot van fotograaf Marlous Dirks, tevens bekend als actrice in
Voetbalvrouwen!

42. Tas O My Bag - Madame Rose Camel
O My Bag maakt tijdloze tassen en accessoires die je er niet alleen goed
uit doen zien, maar die je ook goed doen voelen! De collecties worden op
een duurzame manier en onder eerlijke werkomstandigheden gemaakt in
Calcutta, India. Ook investeert het merk jaarlijks een vast deel van de
opbrengsten in sociale projecten in het productieland.

43. Gloednieuwe Dita hockeystick, gesigneerd door Constantijn Jonker

Dita CarboTec C75, gesigneerd
door Constantijn Jonker - oud
international en huidige spits van
landskampioen Kampong.

44. Philips Masticating Slowjuicer (Avance collection)
Gezond genieten in een handomdraai! Met deze slowjuicer
maak je sap van al je favoriete ingrediënten. De speciale
technologie haalt tot 90% van de voedingsstoffen uit groenten
en fruit. Met afneembaar sapreservoir en vaatwasserbestendig.

45. Middag tuinwerk door 2 personen

Volledig vrij in te vullen tuinwerk door 2 personen voor een middag (geen
half werk, dus tot het af is).

46. Vier kaarten voor skybox Feyenoord
Een waanzinnige ervaring voor u om een wedstrijd van
Feyenoord bij te wonen in een business unit ter hoogte
van de middenlijn met alles erop en eraan.
U kunt genieten van een arrangement volledig voorzien
van eten, onbeperkt drank en borrelhapjes.
NOTE: Wedstrijd wordt bepaald als de planning van
seizoen 17/18 bekend is.

47. Weekend (2 nachten) Bed & Breakfast voor maximaal 6 pers. in Landhuis
Molenbosch in Burgh-Haamstede
U heeft de perfecte locatie gevonden voor een heerlijk verblijf op Schouwen
Duiveland in Zeeland. Nabij kilometers lang zandstrand, aan de rand van een
beschermd natuurgebied, ligt landhuis Molenbosch in het gezellig dorp
Burgh-Haamstede. Het uitzicht vanuit de tuin over het natuurgebied met
daarachter de vuurtoren is adembenemend.
Vanuit het landhuis kunt u op uw gemak de provincie Zeeland ontdekken
(bijv. Neeltje Jans) of heerlijk uitrusten in de tuin met verwarmd buiten
zwembad en twee sauna’s. Geniet van de natuur, het strand, de zee, de
duinen en al het moois dat Molenbosch en de omgeving u te bieden heeft.
Het arrangement bestaat uit een weekend (vrij-zon: 2 nachten) Bed &
Breakfast voor maximaal 6 personen (3 x 2-persoons slaapkamers). U kunt in
overleg met de eigenaren een weekend (ook gedurende de zomerperiode)
plannen.

48. 1 jaar lang gratis L'Oreal Paris make-up
De droom van iedere vrouw… een jaar lang gratis make-up van
L'Oréal Paris. Bestaande uit: 4x MASCARA, 4x EYELINER, 4x
BROW, 4x FOUNDATION, 4x POEDER, 1x BRONZEN, 1x
LIPPALLETTE, 1x EYEPALETTE. Exacte kleuren zijn persoonlijk af
te stemmen.

49. Wijnproeverij voor 20 personen op gewenste locatie (2-3 uur)

Op een ontspannen manier meer te weten komen over wijn? Dat
kan tijdens onze wijnproeverij, gegeven door een wijnspecialist,
met top wijnen én bij jou thuis!
*Datum en locatie in overleg en volgens beschikbaarheid

50. Vakantie in Portugal
Een week in de zonnige Algarve. Tussen Faro en Albufeira ligt hotel en
appartementencomplex Balaia. Aan u de keuze tussen een 7-daags
verblijf in een 2-persoons hotelkamer in een 3-sterren hotel of een week
een fijn appartement voor 4 personen. Beide op loopafstand van de
Portugese kust en zwembaden zijn uiteraard aanwezig. Data zijn
afhankelijk van beschikbaarheid en worden overleg bepaald. Helaas is
zomer 2017 al volgeboekt dus is oktober de beste tijd.

