Veilingreglement
1. De veiling zal plaatsvinden op vrijdag 5 april in zaal Thekes.
2. De veiling zal worden verdeeld in 3 blokken, te weten:
Blok 1 : 20.00 – 21.30 uur
Blok 2 : 22.00 – 23.30 uur
Blok 3 : 23.45 – 1.00 uur
3. De aangeboden goederen en diensten zijn opgenomen in het
veilingboekje.
4. Alle goederen en diensten zijn gratis aangeboden en de opbrengst van de
veiling komt geheel ten goede aan Stichting Carnaval Herpen voor de
organisatie van carnaval in het Bônneland.

11. De gekochte goederen en diensten dienen ter plekke te worden
afgerekend. Dit is alleen mogelijk per contant. Bedragen boven de € 150,dienen in overleg met de organisatie te worden voldaan.
12. De uitvoering / levering van een dienst of de goederen zal plaatsvinden
op initiatief van de koper. Bij een aantal kavels is aangeven op welke datum
dit plaats gaat vinden. Alle overige diensten dienen in overleg tussen
aanbieder en koper overeen gekomen te worden. De geldigheidsduur staat
vermeldt op de overeenkomst.
13. Er kan alleen geboden worden door natuurlijke personen die ook
aanwezig zijn. Telefonische biedingen worden niet geaccepteerd.
14. Mochten er situaties ontstaan waarin dit reglement niet voorziet dan
beslist de veilingcommissie.

5. De organisatie heeft de omschrijvingen in de kavellijst naar beste weten
verwerkt. De organisatie kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden bij
onjuistheden.
6. Bij het uitbrengen van een bod geeft de veilingbezoeker aan dat hij kennis
heeft genomen van de veilingvoorwaarden.
7. Onze veilingmeesters noemen per kavel het nummer en de omschrijving
met daarbij eventueel een toelichting en eventueel een startbod. Tevens
noemt de veilingmeester het bedrag waarmee wordt opgeboden.
8. Het opbieden gebeurt in stappen volgens onderstaand schema:
a. Tussen de 0 en 100 euro : 5 euro
b. Tussen de 100 en 200 euro : 10 euro
c. Tussen de 200 en 500 euro : 25 euro
Tevens kan een ieder een vrij bedrag bieden
9. De koop komt tot stand als de veilingmeester de betreffende bieder
aanwijst en ‘verkocht’ roept.
10. Iedere koper ontvangt een bewijs van aankoop, waarin is opgenomen het
kavelnummer, de naam van de koper en de overeengekomen prijs.

Kippentrio Wyandotte
Oppas voor kleine
kinderen
(tot 3 kinderen)

Odet Kuijken
Ik wil graag een keer bij
mensen op komen passen
bij een gezin met kleine
kinderen in Herpen,
Koolwijk, Overlangel of
Keent.

Patrick Schoenmakers
Kippen Wyandotte groot
trio (haan en 2 hennen),
combinatie van
verschillende kleuren. Het
zijn allemaal jonge dieren
van 2019 en zijn ca. 8 tot 10
weken oud.
Dieren zijn na de veiling bij
Patrick thuis op te halen.

All-In Jeugdcarnavalpakket
(voor 1 kind)

Jeugdcarnaval
All-In jeugdcarnavalpakket
2019-2020 bestaat uit:
- 11-11 bal entree
- jeugdpronkzitting
entree
- 4 dagen
entree/Passe Partout
- Sokkenbal entree
- één braskaart Slotje

Brunch bij d’n Burger
(2 tot 4 personen)

Stan de Kleijn
Brunch bij d’n Burger op
zondag.
Inleveren in overleg.

Hoorn en klarinet

Muziekvereniging
Sint Hubertus
Het zijn 2 zeer oude
instrumenten die niet
gemist mogen worden in de
vele plaatselijke kroegjes
van Herpen ter decoratie.

Logeren bij de Ankerplaats
(1 hond/kat)

MEGA Carpaccio
(tot 10 personen)

Dierenpension
De Ankerplaats

Lekker van Jeroen

Volledig verzorgd weekend
of midweek voor een hond
of een kat in ons pension.

Een vers gesneden XXXL
mega carpaccio voor 10
personen met truffel,
pesto, kaas en frisse salade.

Vakantie voor je huisdier.
Reservering in overleg.

Dagje stempelen tijdens
burgemestersdeinsdag
(2 personen)

Commissie
burgemestersdeinsdag
Een unieke kans om op
burgemestersdeinsdag de
hoofden van vrouwelijk
Herpen vol te stempelen.

Klassieke Volvo Rit
(tot 3 personen)

Frans en Anja Boeijen
Een rit met een klassieke
Volvo Amazon auto,
maximaal ca. 50 km, met
privé-chauffeur.
Datum in overleg en afhankelijk van
beschikbaarheid.

Worstenbroodjes van Kees
(20 stuks)

Bram van Dongen
In 2015 won Kees van
Dongen met zijn
worstenbroodjes ‘Het
lekkerste worstenbroodje
van Brabant’. De
aangeboden
worstenbroodjes worden
geheel volgens zijn recept
gebakken.

VIP behandeling toneel
“Het onbeschreven blad”
(2 personen)

Spooktocht
(tot 30 personen)
Woudlopers

Toneelvereniging
De Gheselle van den Spele
Koper krijgt 2 kaartjes voor
de voorstelling van 13 of 14
april. Hiervoor krijgen ze
gratis toegang, rondleiding
achter de schermen,
drankje en hapje tijdens
pauze en na de voorstelling
op de foto met de gehele
cast.
Inclusief een figurantenrol
tijdens de productie van
Alo-Alo in 2020.
Boeken Millennium
Bert en Nelly Megens
Drie boeken van Stieg
Larsson. Millennium
1 – 2 – 3.

Uitgezette tocht door de
bossen van ongeveer 1,5 à
2 uur. Onderweg zullen
spoken zich verstoppen om
de dappere tochtlopers te
laten schrikken.
Tocht wordt afgestemd aan de
leeftijdsgroep. Dus geschikt voor
kinderfeestjes maar ook voor
volwassenen.

Metalen wanddecoratie
Beer
(1 stuks)

Sup Boarden Klompven
(tot 5 personen)

Snijbônenstamp
(tot 6 personen)

Bike Adventure

Bert en Nelly Megens

Na korte instructie gaan
jullie met 5 grote sub
boarden naar Klompven in
Herperduin. Hier ga je op
de sub boarden staan met
peddel en je probeert je te
verplaatsen. Heb je zelf een
andere locatie kun je ze
ook gewoon op komen
halen.

Kan eventueel in gewenste
kleur gespoten worden.
Kleur te bepalen door de
koper.

Wij brengen het warm bij je
thuis, even bellen waar en
wanneer, niet verder dan 3
km buiten Herpen.
Bier & Burgeravond
(tot 15 personen)

C.V. de Schaafloepers

Bas van Casteren
Uniek exemplaar, eigen
gemaakt. Stalen
wanddecoratie beer.
Strak/modern ontwerp.

Snijbonen uit de Keulse
pot, met witte bonen en
worst.

Boottocht op de Maas
(tot 4 personen)

Dennis v/d Sanden
Vanuit Ravenstein met een
zeilboot een middag varen
op de Maas.

Gezellige avond met
(speciaal)bier en vers
gemaakte burgers verzorgd
door de Schaafloepers.
Wanneer aantal personen
ietsje meer is, is dit tegen
extra betaling mogelijk.
Locatie: bij John Voet op de
Kolluk in de tuin.

Verrassingslunch
(2 personen)

Trien
Djeffrey en Jolanda
Megens
Lunch voor 2 personen met
gezelschap van onze Prins
Frans-Jan en gewoon
Hester bij Trien in Herpen.

VIP arrangement
Herpse Pubquiz
(3 personen)

Uitgebreid ontbijt
(2 personen)

Prins Carnaval voor 1 dag!
(1 persoon)

Lek Me Vesje

Raad van Elf

De mannen en vrouwen
van C.V. Lek Me Vesje
komen u een heerlijk
ontbijt verzorgen. Wanneer
de koper van dit kavel van
het mannelijk geslacht is
mag hij de vrouwelijke
schoonheden van Lek Me
Vesje verwachten. Is de
persoon in kwestie een
vrouw, dan worden de
mannen van Lek Me Vesje
opgetrommeld.

VC Ut kûmt ‘r on
VIP arrangement voor de
Herpse Pubquiz 2020:
-

pre inschrijving
goede plek
hapjes in de pauze
15 muntjes
gratis deelname

Cake en appeltaart

Joyce Jonker
Zelfgebakken
stroopwafelcake en een
lekkere appeltaart.

Dit is een unieke kans om
je voor een dag te laten
omtoveren tot Prins
Carnaval van ’t Herpse
Bônneland. Ga als Prins …
d’n …e een avond mee met
de Raad van Elf en laat je
die avond als een ware
Prins behandelen. Drinken
wordt voor je gehaald en
betaald én je hebt de
beschikking over maar liefst
twee adjudanten om je te
ondersteunen.
Prinsenkleding & -steek
worden verzorgd.
Alleen in te leveren op 2 november
2019 (Elf-elf bal Nachtgravers).

Maandagochtend BBQ
(tot 20 personen)

CV Ut Ken Nie Gekker
Een lekker ontbijtje/lunch
voordat de optocht in
Overlangel
(Nachtgraversrijk) begint,
inclusief een biertje. De sla,
groenten en stokbrood
moet je er zelf maar bij
denken. We hebben alleen
VLEES !! En broodjes.
Alleen in te leveren op 24 februari
2020 (Voor de optocht in het
Nachtgraversrijk).

Fotoshoot

Janneke van Kranenburg
Fotoshoot voor 1 uur, met
1,5 uur bewerking van
foto’s.

VIP arrangement wedstrijd Herpinia 1
(tot 4 personen)

Dagje Wellness
(tot 4 personen)

Als VIP naar SNATM,
inclusief oude bas
(2 personen)

Voetbalvereniging Herpinia
Frans-Jan en Hester
Waan u voor één middag de Abramovich dan wel Jordania
van Herpen met dit VIP arrangement voor u en drie van uw
gasten. U parkeert uw fiets dan wel auto op de speciaal
voor u gereserveerde parkeerplek. Hierna wordt u welkom
geheten in ons gerenoveerde clubhuis, alwaar u kunt
genieten van een 3-gangen diner bereid met traditionele
Herpinia gerechten vanuit onze eigen keuken. Uw tafel
heeft uiteraard uitzicht op het veld. Het hoogtepunt van dit
arrangement vormt beslist de wedstrijd. U en uw gasten
nemen plaats op de speciaal voor u gereserveerde zwarte
stoelen in het midden van onze eretribune. U bevindt zich
hier in de nabijheid van diverse lokale helden zoals de oud
prinsen Ontje Siebers en Leon Megens. Tijdens de rust en
na afloop kunt u, aan de speciaal voor u gereserveerde
tafel, nog genieten van een hapje en een drankje. Want bier
en bitterballen mogen uiteraard niet ontbreken. Na afloop
ontvangt u uit handen van onze aanvoerder nog een
gesigneerde bal met daarop de handtekeningen van alle
spelers. Kortom, een eenmalige en unieke kans voor de
gewone man en vrouw. Grijp deze kans en biedt hierop
tijdens de veiling.

Dagje wellness bij Prins
Frans-Jan en gewoon
Hester, inclusief
welkomstcocktail,
smoothie, drankjes naar
keuze en de gehele dag
heerlijke hapjes
tussendoor.
Met of zonder badkleding.

Muziekvereniging
Sint Hubertus

Een mooie oude bas,
hieraan zit verbonden een
VIP behandeling van 2
personen tijdens het
concert “Saturday Night At
The Movies & More” op 23
november 2019.

Kinderfeestje
(tot 8 personen)

Marjo en Anita
Kinderfeestje in thema naar
keuze inclusief
pannenkoeken.
Kinderen tot 8 jaar.

VIP behandeling: 2 gratis
kaartjes, gegarandeerd
goede plaatsen, speciale
ontvangst, kijkje achter de
schermen, hapje en drankje
tijdens de pauze en
eventueel een kijkje tijdens
een repetitie.

Carnavalsontbijt 2020
(tot 10 personen)

Personeel voor feestje

Tafeltennis Clinic/Demo
(tot 12 personen)

Nie te houwe

TTV Herpen

cv de Sliepse
Tijdens één van de
carnavalsdagen van
carnaval 2020 verzorgt cv
de Sliepse een ontbijt voor
jullie vriendengroepje,
vereniging of iets
vergelijkbaars, bestaande
uit maximaal 10 personen.
Carnavalsdag, tijd en
locatie in overleg.

Pan bônsoep
(25 personen)
Thekes
De alom bekende,
overheerlijke bônsoep van
Dien van Thekes.

Wij bieden
barpersoneel/obers (6-8
personen) voor een feestje
(niet op feestdagen of met
de carnaval). Inclusief de
enige echte Herpse
burgemester!

‘Sportieve’ clinic & Kantine
(tot 5 personen)

Dames Herpinia

Demonstratie verzorgd
door Gerald van Grunsven,
die in voorbereiding is op
de Para Olympische Spelen
van Tokyo 2020.
Als groep zelf te trainen
en/of een toernooitje te
spelen onder begeleiding
van Gerald van Grunsven
en andere leden van TTV
Herpen.
Geschikt voor zowel
kinderen als volwassenen.

CV de Schaafloepers
De veel besproken deur van
warenhuis Ad vd Oever
klemt hij nu wel of niet, hij
is in ieder geval nog geheel
in takt en blijft een mooie
deur voor in ieders huis,
thuisbarretje of ander
gebruik.
Tweede Herpse
Bierproeverij
(3 personen)

Tijdsduur ongeveer 2,5 uur.
Huiskamerconcert

‘Sportieve’ clinic voor
maximaal 5 personen met
het damesteam van
Herpinia, met achteraf een
borrel in de kantine om op
de derde helft te proosten.

Nostalgische deur
Ad vd Oever

Jan-Willem en Erik
Wereldberoemd geworden
tijdens de Herpse
Pronkzitting 2019.

Bônlander Hofkapel
Gratis deelname voor 1
team aan de Tweede
Herpse Bierproeverij.
Plus 2 speciaalbiertjes per
persoon.

Avondje DJ Kees

Huifkartocht
(tot 20 personen)

Aardbeientiramisu
(6 personen)

Boer Bens

Regine Bouquet

Diner
(8 personen)

Kees van Geffen
Ik kom ’n hele avond de
muziek verzorgen op een
feestje/partijtje.
De bieder moet zelf voor de
apparatuur zorgen.

Stichting Carnaval Herpen
Een uur huifkar rijden, start
vanaf Boer Bens.
Tochtje door de bossen.

Interieuradvies met
schilderwerk
All-In Jeugdcarnavalpakket
(voor 1 kind)
Jeugdcarnaval
All-In jeugdcarnavalpakket
2019-2020 bestaat uit:
- 11-11 bal entree
- jeugdpronkzitting
entree
- 4 dagen
entree/Passe Partout
- Sokkenbal entree
- één braskaart Slotje

Linda van Orsouw
Sander van den Berg

Dessert gemaakt van lange
vingers, mascarpone,
slagroom, witte wijn,
suiker, aardbeien,
frambozen.
Op een door de koper
gewenst moment.
Worstenbroodjes van Kees
(20 stuks)
Bram van Dongen

De hoogste bieder wint een
basic interieuradvies
(http://www.stylinda.nl/int
erieuradvies). Bij dit advies
ontvang je voor 4 uur een
schilder die een deel van
het ontwerp ook
daadwerkelijk kan
realiseren.

Volledig verzorgd diner
voor 8 personen, gekookt
door het bestuur van
Stichting Carnaval Herpen.

In 2015 won Kees van
Dongen met zijn
worstenbroodjes ‘Het
lekkerste worstenbroodje
van Brabant’. De
aangeboden
worstenbroodjes worden
geheel volgens zijn recept
gebakken.

Gezin moutainbiketocht
Herperduin

Bike Adventure
We zorgen dat er voor
iedereen van het gezin een
mountainbike klaar staat.
Nadat jullie instructie
hebben gehad gaan jullie
lekker de bossen in van
Herperduin.

Bônlander Muziekkavel 2.0

Bônlander Hofkapel
Een uurtje muziek uit ons
repertoire.
Datum en tijdstip bepalen
in onderling overleg.
Op locatie, max. 35 km
vanaf Herpen (of in overleg
verder, tegen meerprijs)
VIP arrangement
Herpse Pubquiz
(3 personen)

VC Ut kûmt ‘r on
VIP arrangement voor de
Herpse Pubquiz 2020:
-

pre inschrijving
goede plek
hapjes in de pauze
15 muntjes
gratis deelname

3 Boeken over Herpen

Stichting Herpen
in Woord en Beeld
Eén pakket met 3 boeken.
De boeken zijn uitgegeven
door de stichting en
kennen een beperkte
oplage. De boeken
vertegenwoordigen een
waarden van € 120,-. Het
eerste boek is niet meer te
koop.
1. Herpen; een eeuw in
woord en beeld
(uitgave 1991)
2. De Koolwijk; een
parel in Brabant
(uitgave 2011)
3. Natuur en Landschap
van Dorpsraadgebied
Herpen in beeld en
woord
(uitgave 2014)

“Kiene mi Kitsie”
Anita Kitsie
Sabbi
“Un uurke kiene mi Kitsie”
Anita brengt un lekker
hapje mee en un prijs vur
de winnaar.

‘Afteren’ met Nicolini’s
@Nick & Daisy’s Place
(2 tot 10 personen)

Na een gezellige avond in
de kroeg of stappen heeft
iedereen lekkere trek.
Daarom bieden wij een
‘after’ aan met heerlijke
mini-pizza’s (Picolini’s of in
de Herpse volksmond ook
wel Nicolini’s genoemd)
inclusief een lekker frisje of
drankje. Je komt niets
tekort!

Rondleiding Anatomisch
Museum
(tot 8 personen)

Kim Gijsbers
Een rondleiding door
dokter Kim Gijsbers in het
anatomisch museum in het
Radboudumc, met
afsluitend een borrel in het
faculteitscafé!
Eventuele aanvulling:
Een museum over de bouw van het
menselijke lichaam. Met een collectie
in conserverende vloeistoffen over de
natuurlijk groei van ons lichaam.

Ludieke ramen was beurt

Oud-leden Stichting
Door Wilfried Ploegmakers,
Peter van Sambeek, Twan
van Aar en Ger Megens.

Op pad met Raad van Elf
(4 personen)

Fotoshoot
(tot 4 personen)

Kijkje achter de schermen
bij Hulphond Nederland
(tot 6 personen)

Op stap met Losbonne
(tot 10 personen)
De Losbonne

Raad van Elf
Altijd al willen feesten met
de Raad van Elf van
’t Herpse Bônneland? Dan
is dit je kans. Je gaat,
samen met drie vrienden/
vriendinnen, een avond op
pad met deze feestneuzen!
Drinken wordt voor je
gehaald door onze
Drankmeester, het enige
wat je hoeft te doen is het
zelf opdrinken. 100%
Feestgarantie!

Mountain Productions
Fotografie
Studio fotoshoot.

Maximaal 4 personen,
5 bewerkte foto’s.

Kleine trom, trompet
en bugel

Muziekvereniging
Sint Hubertus
Batavus fiets
Bert en Nelly Megens
Oude Batavus fiets, kleur
grijs. Geen jasbeschermers.

Het zijn 3 zeer oude
instrumenten die niet
gemist mogen worden in de
vele plaatselijke kroegjes
van Herpen ter decoratie.

St. Hulphond Nederland
Krijg een uniek kijkje
achter de schermen bij het
expertisecentrum van
Hulphond Nederland.
Beginnend met een
inleidend verhaal over het
ontstaan van de
organisatie en de huidige
organisatie. Daarna volgt
een rondleiding door het
hoofdgebouw,
trainingscentrum en de
hondenverblijven
(normaal verboden
toegang, met uitleg),
inclusief een demonstratie
van een van onze trainers
met een Hulphond in
opleiding.

Wij zijn in totaal met 8
Losbonne (Amber, Iris,
Britt, Sanne, Desi, Kim,
Grea, Laura) en ons lijkt het
leuk om met max. 10
anderen een avond op stap
te gaan!
Inclusief vervoer!

Hoge Bi fietsen
(tot 4 personen)

Bike Adventure
Op hoge Bi fietsen
doorkruisen jullie het
schonste land van Herpen,
de Kolluk, en waaie uit in
Herperduin.

