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Voorwoord 
 

Voor u ligt het goederen- en dienstenboekje voor de veiling van 4 juni 2022. We kunnen met 
trots zeggen dat er een prachtig aanbod aan verschillende goederen en diensten is 
samengebracht door de betrokken leden van CV De Heikneuters en SJVV tezamen.  

In 2023 zullen zowel De Heikneuters als SJVV een prachtig jubileumjaar vieren. De 
Heikneuters bestaan dan 66 jaar en SJVV al weer 75 jaar. Reden genoeg dus voor twee 
prachtige feesten voor twee prachtige verenigingen in onze Sint Jozefparochie. Het regelen 
en organiseren van zo’n jubileumfeest is voor beide verenigingen een van de doelen voor 
komende periode. En dat kost natuurlijk niet alleen geld, maar ook veel tijd. Vandaar dat beide 
verenigingen de handen ineen hebben geslagen om samen op te trekken voor o.a. deze 
Goederen- & Dienstenveiling. 

We zijn de aanbieders van alle goederen en diensten bijzonder dankbaar voor hun bijdrage. 
Ludieke, unieke, grote, kleinere en ook zeer waardevolle diensten en goederen treft u aan in 
dit veilingboekje. Allemaal geheel belangeloos beschikbaar gesteld door de sponsoren, 
besturen van de verenigingen en diverse leden. Allemaal ten behoeve van de aankomende 
jubilea van CV De Heikneuters e SJVV. 

 

Omdat we elkaar hebben opgezocht mag u van onze verenigingen ook niet één, maar zelfs 
twee veilingen verwachten in 2022. Op 4 juni 2022 organiseert SJVV de eerste veiling op het 
sportpark van de voetbalvereniging. Kom je daar niet of onvoldoende aan je trekken of wordt 
je steeds overboden op dat ene goed of die ene dienst… niet getreurd. Op 24 september 2022 
volgt de herkansing bij De Reizende Man; Goederen- & Dienstenveiling, part #2. Dan 
georganiseerd door CV De Heikneuters. De opbrengsten van beide veilingen wordt verdeeld 
over de beide verenigingen en komen, zoals gezegd, ten goede van de beide jubilea in 2023.  

 

Alle diensten zijn voorzien van een korte omschrijving om u voldoende beeld te geven. Tijdens 
de veiling zal een aantal goederen en diensten live te bezichtigen zijn. De beide 
veilingmeesters zullen natuurlijk de kavels nader toelichten tijdens de veiling zelf. Heeft u 
vragen over bepaalde goederen en/of diensten dan kunt u zich altijd tot onze veilingmeester 
wenden. 

Neem wat voorbereidingstijd om te kijken of u gebruik zou willen maken van een of meerdere 
diensten en/of goederen die u wellicht wilt hebben. Sommige goederen en diensten lenen 
zich bij uitstek ook om samen met een vriendengroep, buurtvereniging of voor een feestje aan 
te schaffen. 
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Voor onze verenigingen is deze veiling geslaagd als we ook daadwerkelijk goederen en 
diensten kunnen verkopen. En daarmee de jubilea dat beetje extra invulling kunnen geven. En 
natuurlijk ook als we met z’n allen nu en straks gewoon een gezellige avond hebben. Maar 
uiteindelijk gaat het ook gewoon om de ‘knikkers’. Dus schroom niet om via deze veiling ons 
èn uw jubileum volgend jaar een extra zetje de goede kant in te geven. Bedankt alvast!!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jubileumcommissies van CV De Heikneuters en SJVV 
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Reglement van de Veiling 
 

Om de afhandeling en overdracht van deze goederen - en dienstenveiling op een soepele en 
correcte manier te laten verlopen zijn er een aantal regels voor zowel de aanbieder, de bieder 
als de uiteindelijke koper van de kavels opgesteld, welke hieronder in het veilingreglement te 
raadplegen zijn. 

1. De aangeboden goederen en diensten worden door de aanbieders / uitvoerders gratis 
ter beschikking gesteld en/of uitgevoerd, zodat de opbrengst van de veiling volledig ten 
goede komt aan de beide verenigingen; CV De Heikneuters en SJVV.  

2. De organisatiecommissie behoudt zich het recht voor diensten te weigeren of, in overleg 
met de aanbieder, te wijzigen of te splitsen. 

3. De veiling geschiedt per opbod en wordt door de veilingmeester toegewezen aan de 
hoogste bieder. Er worden geen extra veilingkosten in rekening gebracht. Het is mogelijk 
dat de organisatiecommissie een dienst niet verkoopt indien het bod niet voldoet aan 
een vereist minimumbedrag, gesteld door de aanbieder of de organisatiecommissie. 

4. Met het uitbrengen van een bod geeft de veilingbezoeker aan dat hij kennis heeft 
genomen van deze veilingvoorwaarden. 

5. De veilingmeester noemt per aangeboden dienst het kavelnummer met omschrijving 
van de dienst en noemt het startbod. 

6. Het opbieden gebeurt in stappen volgens onderstaand schema: 
a. Tussen de € 0 en € 50:   minimaal € 5; 
b. Tussen de € 50 en € 100 euro: minimaal € 10; 
c. Boven de € 100:    minimaal € 20; 
d. Tevens kan een ieder een vrij bedrag bieden in stappen hoger dat hier aangegeven. 

7. Direct nadat de dienst is toegewezen door de veilingmeester dient de koopprijs in 
contanten of een pintransactie meteen te worden voldaan. De koper ontvangt als bewijs 
van aankoop een biljet waarin de overeenkomst tussen aanbieder en koper schriftelijk 
is vastgelegd of de koper ontvangt per omgaande het goed. 

8. De uitvoering / levering van een dienst of goederen zal plaatsvinden op initiatief van de 
koper. Bij een aantal kavels is aangeven op welke datum dit plaats gaat vinden. Alle 
overige diensten worden in overleg tussen aanbieder en koper in principe voor 1 juni 
2023 afgenomen c.q. verricht. Bij het niet afnemen van de dienst voor de aangegeven 
vervalt het feitelijke recht om nakoming te vorderen, tenzij kopers en aanbieder anders 
overeenkomen. De organisatiecommissie(s) van CV De Heikneuters en/of SJVV 
speelt/spelen hierin geen rol. Onenigheden of onduidelijkheden worden onderling 
opgelost. 
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9. De organisatiecommissie(s) van CV De Heikneuters en/of SJVV is/zijn op geen enkele 
manier aansprakelijk voor: 
a. De wijze van uitvoering van de gekochte dienst(en) en/of goed(eren) of het niet 

uitvoeren van de gekochte dienst(en) en/of goed(eren); 
b. Schade of letsel ontstaan tijdens de uitvoering, in de voorbereiding, of gedurende 

het traject van en naar de uitvoering, voor de aanbieder en door hem/haar 
ingeschakelde derden, of voor koper en aan koper gelieerde derden. 

10. Mochten er situaties tijdens de veiling ontstaan waarin dit veilingreglement niet 
voorziet, dan beslist de veilingmeester en/of de organisatiecommissie(s). 
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Veilingkavels 4 juni 2022 
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1 1 1 minuut gratis winkelen bij 
Plus Bouwmans 

Plus Supermarkt  €75    

1 2 Leveren en plaatsen van 1 
Velux Dakraam  
(GGL PK04 wit gelakt 
binnenzijde) 

Crooijmans 
dakbedekking  

 € 100    

1 3 10 personen 5 gangen diner 
excl drinken 

Dames 1  € 100  Af te nemen voor september 
2022 

1 4 Taxirit in de regio tot 100 km CV De Heikneuters   € 60   
1 5  3 x per jaar, 2 personen 2 

uur helpen in de tuin.  
Dames 2  € 40    

1 6 Pupil van de week bij SJVV 2 
incl drinken 

SJVV 2   € 25    

1 7 2 VIP-kaarten voor het 
boksevenement op 9 juli 
2022 

Verhees en van Dijk  € 66   

1 8 Wedstrijdshirt Aniek Nouwen 
Ned - Cyp (8-0) 

Aniek Nouwen  € 50    

1 9 Dirk Kouwenberg komt 
tonpraten in de huiskamer 

CV De Heikneuters   € 25  Hoe hoger het aantal 
personen, hoe meer er 
natuurlijk geboden kan 
worden 

1 10 1 vat 50 liter bier en gratis 
tap 

Drankenhandel Winters 
Liessel  

 € 50    

1 11 Huur van 1 toilet/kros voor 1 
weekend 
(binnen 10 km geleverd en 
geplaatst) 

Maas toiletverhuur  € 25    

1 12 VIP-behandeling bij een 
wedstrijd van SPV Vlierden 

FHT Perslucht  € 20   

1 13 1x tafelblad incl. keramische 
kom 

Cosentino  € 75    

1 14 Als assistent training mee 
verzorgen bij PSV vrouwen 

PSV dames  € 75    

1 15 Hanglamp  Mennen verlichting  € 50    
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1 16 2 kaarten wedstrijd naar 
keuze bij Helmond Sport in 
de businessclub 

A2B   € 20    

1 17 Vliegengordijn Siena 2 
90x210 

La Tenda  € 20    

1 18 Themafeest (SJVV 1 regelt 
muziek en versiering). 

SJVV 1   € 100   SJVV 1 regelt een 
themafeest op locatie. 

 Muziek en versiering. 
Klant dient zelf voor drank 
en een locatie te regelen 

1 19 10 m2 pvc-vloer, inclusief 
leggen 

Boerenkamps 
woninginrichting 

 € 100    

1 20 Teamdiner (Mexicaans) in de 
kantine 15 a 20 personen 
excl. Drank 

SJVV Veteranen  € 100    

 
2 21 Wedstrijd Helmond Sport - 

Eindhoven, 10 pers. 
Incl. diner en drank voor / 
tijdens de wedstrijd. 

Dak Alliance   € 100    

2 22 3 maanden functioneel 
trainen pro  

Fitpartners  € 25    

2 23  Avondarrangement voor 10 
personen (plezieravond CV 
de Heikneuters) 

CV De Heikneuters   € 66   

2 24 15 Medium sporttassen 
inclusief club en sponsorlogo 

Sportschop Laarbeek   € 75    

2 25 VIP kaarten voor Raceway 
Venray, 2 personen, 25 juni 

Raceway Venray  € 50  De races starten om 15.00 
uur en eindigen om 22.00 
uur. 

2 26 Zeefdruk “Il settimo cielo” 
van Hetty van der Linden, 
Oplage 91/150 

BDO Accountant & 
Adviseurs 

 € 100  Prijsrange H. van der Linden: 
€ 250 - € 500 

2 27 16 m2 Gris Azulada kwartsiet 
terrastegels, 30x30x2 cm 

Cosentino  € 100    

2 28 Slimme thermostaat, 
gemonteerd en 
geprogrammeerd 

Verhees & Van Dijk  € 66  Slimme thermostaat passend 
bij jouw CV-toestel 
Te bedienen met een app of 
smartphone. Opties: 
 Nefit Easy Control; 
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 Remeha E-twist; 
 Honeywell Home Lyric 

2 29 Halve dag gebruik van een 
minigraver 

Best montage   € 100    

2 30 8 liter tomatensoep Corné Vermeulen  € 10    
2 31 Gesigneerd shirt Ryan 

Gravenberch, maat L 
FC Robinstein  € 75    

2 32 Een gesigneerd shirt door 
gehele team van PSV 
vrouwen, maat 38 

FC Robinstein  € 50    

2 33 Middag varen op de Maas 
met etentje voor 6 personen 

Route 66 / CV De 
Heikneuters 

 € 66   

2 34 Gratis intake gezond blijven 
(medische fitness) + 1 maand 
gezond blijven 

Jeurissen en Van den 
Ingh  

 € 20    

2 35 1 plaats in de raad van Elf van 
CV Den Turf 
Inclusief drank 

CV Den Turf  € 22    

2 36 Kamerhoge digitale print van 
2,5 m lang 
Optie tot eigen foto mogelijk 

Vescom  € 50    

2 37 1x tafelblad incl. keramische 
kom 

Cosentino  € 50    

2 38 Brouwerijtour voor 10 
personen 

Swinkels Family Brewers 
/ Bavaria  

 € 66    

2 39 Milwaukee schroefmachine  Modeko  € 50    
2 40 Grasmaaier  Wivo  € 150   Winkelwaarde € 745,- 

 
3 41 VIP-arrangement bij 

competitiewedstrijd PSV, 4 
pers. 

ACCS Incasso en 
gerechtsdeurwaarders 

 € 150    

3 42 Berry Knapen komt 
tonpraten in de huiskamer. 

CV De Heikneuters   € 44  Hoe hoger het aantal 
personen, hoe meer er 
natuurlijk geboden kan 
worden 

3 43 Nederlands elftal shirt met 
handtekening van de 
beslissende kwalificatie 
wedstrijd tegen Noorwegen 

KNVB   € 75    
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3 44 Springkasteel 100 euro Crazy air   € 40    
3 45 Op maat gemaakte 

otoplastieken 
Gehoorzaak van 
Neerven 

 € 30    

3 46 Waardebon voor een 
Coachsessie 

Mindspiration  € 25    

3 47 3 gangen diner incl drinken 
voor 6 personen 

SJVV 2   € 66   Het diner is bij de koper 
(of iemand anders) thuis.  

 SJVV 2 regelt drank en 
eten + obers. 

3 48 Functioneel sportonderzoek Fitpartners  € 25    
3 49 Duiken voor 2 personen 

(Gemertse Watervrienden) 
Gemertse 
Watervrienden 

 € 25   

3 50 Zeefdruk “Bullride” van Hetty 
van der Linden, Oplage 6/50, 
96,5 x 126,5 cm 

BDO Accountant & 
Adviseurs 

 € 100  Prijsrange H. van der Linden: 
€ 350 - € 700 

3 51 10 trainingspakken voor een 
jeugdteam (maat 116-164) 
inclusief club en sponsorlogo 

Sportschop Laarbeek   € 100    

3 52 Gesigneerde schoenen van 
Aniek Nouwen, mt 42,5 

Aniek Nouwen  € 50    

3 53 1 jaarabonnement Recht 
Direct  

Goorts & Coppens 
advocaten 

 € 25    

3 54 1 hangtafel Hangouderen CV De 
Heikneuters 

 € 66   

3 55 Tegoedbon t.w.v. 50 euro 
Evianne Wiegers  

Evianne Wiegers 
Fotografie 

 € 25    

3 56 Geheel verzorgde date met 
Rob v/d Heijden bij Clouds. 
Afterparty bij De Potdeksel 

Plus Supermarkt  € 25    

3 57 Officiele gesigneerde 
wedstrijdbal van Helmond 
Sport  

Helmond Sport  € 75    

3 58 Televisie Janssen Logistics  € 100  Soort, merk en model 
televisie bekend tijdens de 
veiling 

3 59 Workshop worstenbroodjes 
maken, bij u thuis, voor 4 
personen 

Elma van der Zanden  € 40    

3 60 Gratis verhuur van de 
Schirmbar 
Gratis bezorgd binnen 
Deurne 

Bemeko  € 150  Bezorging buiten Deurne in 
overleg 
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4 61 Geheel verzorgde feestavond 

voor 75 personen 
 in de kantine van SJVV 
verzorgd door 't bestuur.  

Bestuur SJVV   € 150    

4 62 Gesigneerd PSV shirt, heren, 
maat S 

Driessen   € 75    

4 63 Gratis ijscokar voor 50 
personen ijs op locatie (10 
km Deurne) 

Willy Mathey  € 75    

4 64 Kamado BBQ + waardebon € 
100 van Het Streeckhuys 

Bouwbedrijf De 
Leemskuilen 

 € 100    

4 65 Karten bij Hezemans Indoor 
Karting voor 6 personen 

Delta Machiney  € 100  6 personen 3 heats karten bij 
Hezemans Indoor Karting 

4 66 VIP-arrangement uitwedstrijd 
SJVV 4 

SJVV 4  € 22   Opgehaald worden met 
een Lamborghini. 

 Ontbijt in de SJVV-kantine 
 Koffie bij de tegenstander 
 Plaatsnemen langs 

leider/coach Jeroen 
Mathey 

 Diner na de wedstrijd 
 En drinken na de wedstrijd 

om de wedstrijd na te 
bespreken 

4 67 Verreiker voor 2 uur ter 
beschikking 

Verreiker verhuur   € 25    

4 68 Bosgolf voor 8 personen.  Liever Buiten  € 25    
4 69 4 tickets voor "Gekkenhuis" 

in Vlierden (uitverkocht) 
Der Kleino  € 50    

4 70 Weber Q-series Gasbarbecue 
met stand 

Plus Supermarkt  € 75   

4 71 Willy en Rene Skybox PSV (2 
personen)  

Janssen Fritsen   € 100    

4 72 1 x een rittenkaart Crossmax 
(11 ritten p/s)  

Fitpartners  € 22    

4 73 Padel clinic voor 4 personen TOP Service  € 40    
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4 74 12 x Maandelijks gebak 
(cake/muffins/taart) 1 jaar 
lang 

Dames 3  € 22   

4 75 Aandenken aan 't Turfke: 
plafondbord "'t Turfke" 

Café 't Turfke  € 75    

4 76 Robuuste picknicktafel  Houthandel Fransen   € 75    
4 77 Weekend rijden in een BMW 

Cabrio Z4 
BMW NobraCars 
Helmond 

 € 75    

4 78 2 keer 15 minuten optreden 
van zanggroepje Dèzidegai 
(Bekend van Kommer en 
Kwijl) 

Flynth  € 75    

4 79 Varken aan het spit.  
Ter plaatse klaargemaakt. 

De Reizende man  € 75  Inclusief broodjes en saus 
voor ca. 60 personen 

 
  80 VIP-seats voor de Goederen & 

Dienstenveiling van 4 juni; 
volledig verzorgd 

SJVV  Reeds aangeboden via facebook 
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Loterijprijzen 4 juni 2022 
 

Prijs Aangeboden door 
1. Gratis APK keuring, exclusief materialen Auto Tabor 
2. Gratis APK keuring, exclusief materialen Garage Rene Tabor 
3. Een heel jaar lang gratis wassen (op basis van 1 wasje 

per dag) 
Henkel  

4. Producten en/of een behandeling van Kapzone naar 
keuze 

Kapzone Kapsalon 

5. Fietskleding of -toebehoren t.w.v. € 75,- Manders fietsen  
6. € 25,- aan goederen Marschee 
7. € 25,- aan goederen Marschee 
8. 1 half uur onderzoek en/of onderhoud aan uw 

witgoedmachine 
Mennen witgoed  

9. Ontbijtbuffet voor 2 personen bij Plein 5 Plein 5 
10. Kamerhoge digitale print van 2,5 m lang. Optie tot 

eigen foto mogelijk 
Vescom 

11. 36 stuks verse hamburgers, rechtstreeks van de boer Arie van Bommel 
12. Doos heren ondergoed van Baxer, 2 stuks BaXer 
13. Doos heren ondergoed van Baxer, 2 stuks BaXer 
14. Doos heren ondergoed van Baxer, 2 stuks BaXer 
15. Emerio Pizzarette voor 6 personen Blokker Gemert 
16. Set van diverse sieraden Ellen juweliers  
17. Set van diverse sieraden Ellen juweliers  
18. Jeugd Shirt VVV, maat S FC Robinstein 
19. Gesigneerde aanvoerdersband Helmond Sport FC Robinstein 
20. Beauty pakket twv minimaal € 35,- aan Henkel 

producten  
Henkel  

21. Beauty pakket twv minimaal € 35,- aan Henkel 
producten  

Henkel  

22. Beauty pakket twv minimaal € 35,- aan Henkel 
producten  

Henkel  

23. Jantjes bierspel Jan van de Weerden 
24. Kledingbon Rob's Menswear t.w.v. € 20,- ROB’s Menswear 
25. Kledingbon Rob's Menswear t.w.v. € 20,- ROB’s Menswear 
26. Kledingbon Rob's Menswear t.w.v. € 20,- ROB’s Menswear 
27. Handgemaakte tegel van SJVV Wilma Knapen 
28. Handgemaakte tegel van SJVV Wilma Knapen 
29. Handgemaakte tegel van SJVV Wilma Knapen 
30. 1 trainingspak XXL Nutriotion 
31. 1 trainingspak XXL Nutriotion 
32. Tegoedbond Beekman & Beekman t.a.v. € 25,- Beekman & Beekman 
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33. Waardebon voor lopend buffet voor 2 personen Ho Wah 
34. Waardebon voor Senza Pari t.w.v. € 25,- Senza Pari 
35. Tegoedbon (sieraden) t.w.v. € 20,- Le Veer 

 

Bovenstaande loterijprijzen worden op 4 juni 2022 verloot in willekeurige volgorde. De loten 
zijn alleen op 4 juni 2022 geldig.  

 

Loten zijn voorafgaand aan en tijdens de veiling op 4 juni 2022 te verkrijgen bij de 
organisatiecommissie tegen de onderstaande prijzen: 

1 lot € 2,50 
5 loten € 10,00 
11 loten € 20,00 

 

Aansluitend op de Goederen- & Dienstenveiling zal er het Rood & 
Wit-feest plaatsvinden dus schroom niet nog even te blijven hangen. 

 

CV De Heikneuters en SJVV hopen u 
allen te mogen zien op 4 juni 2022. 

Aanvang veiling 19:00 uur 

 

 

Zet ook alvast zaterdag 24 september 
in uw agenda: 

Goederen- & Dienstenveiling, part#2 

Bij de Reizende Man 


