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Over Met je hart Doetinchem
Met je hart maakt echt het verschil. Dat doen we door met heel ons hart waardevolle
terugkerende ontmoetingen te organiseren voor ouderen die veelal in onzichtbaarheid
gevoelens van eenzaamheid ervaren. Twee vrijwilligers gaan maandelijks uit eten met zes
ouderen. Deze worden thuis opgehaald, meegenomen naar een van de Doetinchemse
horecazaken en na afloop weer thuisgebracht. Op deze manier ontstaat een duurzame relatie
tussen deze groep ouderen.
De kracht van deze ontmoetingen voor ouderen is dat deze structureel en terugkerend zijn. Zo
ontstaat er contact met plaatsgenoten, jong en oud. En zo draagt Met je Hart bij aan het
verzachten van eenzaamheid. Meer informatie: www.metjehart.nl/gemeente/doetinchem

Over Rotaryclub Doetinchem
Rotaryclub Doetinchem is een serviceclub bestaande uit momenteel 32 leden, samengesteld
op basis van beroep (classificatie). Een serviceclub zet zich in voor de lokale en mondiale
samenleving. Projecten worden ondersteund met handjes (hands-on), materieel of financiële
middelen. Daarnaast proberen de leden van de club ook in hun beroep op een bepaalde wijze
te functioneren zodat belangen van eenieder op een goede wijze in balans worden gehouden.
Rotaryclub Doetinchem komt wekelijks bij elkaar, afwisselend bij Het Borghuis en bij Van
Ouds. Tijdens deze bijeenkomsten is meestal een spreker aanwezig. Ook worden
bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op www.rotary.nk/Doetinchem.
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De Bleek krijgt jouw naam!
Beschikbaar gesteld door
Gemeente Doetinchem
Inhoud kavel
Wie verlangt er nu niet naar een eigen plein of rotonde, een plek die een maand lang jouw
naam zal dragen? Maar het kan nog mooier: je eigen park/plantsoen! Dit is nu mogelijk in de
gemeente Doetinchem. Drie maanden lang prijkt op De Bleek een straatnaambord met jouw
naam erop. Om dit kavel compleet te maken zal burgemeester Mark Boumans jouw
straatnaambordje officieel onthullen. Hiervan wordt een mooie foto gemaakt welke met een
advertentie geplaatst kan worden in De Doetinchemmer.
Achtergrondinformatie
De Bleek is een voor Doetinchem belangrijk grasveld langs de Oude IJssel, een terrein waar
met regelmaat grote evenmenten worden georganiseerd, zoals het Muziek & Theaterfestival
Achterland. In de zomer wordt De Bleek druk bezocht door Doetinchemmers die lekker willen
recreëren. Dit unieke deel van Doetinchem krijgt drie maanden lang de door jou gewenste
naam. Burgemeester Mark Boumans zal op zijn bekende wijze met een mooi woordje het
naambord onthullen. Dit wordt een moment om nooit te vergeten.
De Doetinchemmer is de meest Doetinchemse krant ter wereld. Iedere maand sieren vier
Doetinchemmers van betekenis de cover van deze kwaliteitskrant.
Visuals
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Lunch met Hans Martijn Ostendorp in de bestuurskamer van De
Graafschap + shirt met handtekeningen
Beschikbaar gesteld door
BVO De Graafschap
Inhoud kavel
De hoogste bieder op dit kavel krijgt een geheel verzorgde lunch voor 3 personen met Hans
Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. De lunch wordt verzorgd in de
bestuurskamer op de Vijverberg. De winnaar ontvangt tevens een wedstrijdshirt van De
Graafschap met handtekeningen van de selectie.
Achtergrondinformatie
Hans Martijn Ostendorp is sinds 1 september 2017 algemeen directeur bij Betaald
Voetbalclub De Graafschap, die mooie club uit Doetinchem waar altijd wel wat gebeurt en
waar men trots mag zijn op een immense schare trouwe supporters. Wil jij wel eens van
gedachten wisselen met de algemeen directeur over voetbalzaken, over het stadion of over
andere aspecten van de club? Dan is deze kavel voor jou! Samen met twee vrienden, collega’s,
familieleden worden jullie gastvrij ontvangen in de bestuurskamer op de Vijverberg.
Visuals
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Sales training voor acht personen door Expert Kenneth*Smit
Beschikbaar gesteld door
Hylke ter Beest
Inhoud kavel
Dit kavel betreft een exclusieve sales training van een hele dag voor 8 deelnemers. Deze
training kan bedrijfsmatig worden ingezet. De training wordt gegeven door een van de
experts van Kenneth*Smit, Hylke ter Beest. Na de training kan uw bedrijf of organisatie ook
nog gebruik maken van begeleiding van Hylke.
Achtergrondinformatie
Kenneth*Smit is gespecialiseerd in allerlei verschillende trainingen op het gebied van sales,
management, communicatie en ontwikkeltrajecten. Iedere organisatie kan baat hebben bij
een dergelijke training. Met uw organisatie wordt afgestemd welke training het best bij u past
op dit moment.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Kenneth*Smit: www.kennethsmit.com.
Visuals
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2 vrijkaarten The New London Chorale – by Tom Parker + Overnachting
en ontbijt Hotel The Collector Den Haag
Beschikbaar gesteld door
Amphion Cultuurbedrijf & Hotel The Collector Den Haag
Inhoud kavel
Een feestelijk concert van vier solisten onder wie Gordon Neville en special guest Madeline
Bell, begeleid door een band met vier strijkers en achtergrondkoor. Met hun gepopulariseerde
versies van bekende klassieke werken, zoals o.a. The Young Messiah en The Young Wolfgang
Amadeus Mozart, weten zij de fans al vier decennia lang te beroeren.
Dat is nog niet alles. Op een ander moment staat een uitje naar Den Haag op het programma.
De winnaar kan dan overnachten en ontbijten in het bijzondere hotel The Collector!
Achtergrondinformatie
Goed nieuws voor de fans van Tom Parkers The New London Chorale! Het 40 jarig jubileum
van het populaire gezelschap wordt gevierd met een tour langs de Nederlandse theaters,
waarbij alle muzikale en vocale hoogtepunten langskomen. Op zaterdag 26 november vindt
het optreden van The New London Chorale plaats bij Schouwburg Amphion. Dit concert wordt
gebracht door vier solisten: Madeline Bell, Gordon Neville, Marilyn Rae David en Lance
Ellington, begeleid door een band met vier strijkers en achtergrondkoor.
The Collector is een schitterend, karaktervol viersterren boutique hotel gelegen op de ‘Haagse
Bluf’ tegenover de in het bruisende centrum gelegen Haagse Foodhallen. Eenmaal binnen
wordt u als gast meegenomen in de wereld van de verzamelaar. De tijd staat even stil en uw
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld terwijl u oog in oog staat met de meest bijzondere
collecties. Want daar draait het hier allemaal om: verwondering.
Visuals
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Houten beeld zonder naam
Beschikbaar gesteld door
Niek Prins
Inhoud kavel
Opnieuw een prachtig kunstwerk dat in deze veiling is ingebracht. Dit kunstwerk is gemaakt
uit notenhout en afgewerkt met bijenwas, heeft een prachtige lichte kleur en past daardoor
goed in ieder interieur. Het beeld is ongeveer 35 centimeter breed en inclusief voet 40
centimeter hoog.
Achtergrondinformatie
Niek Prins is een creatieve duizendpoot die zich onder andere bezig heeft gehouden met het
maken van een aantal unieke werken uit hout. Niek heeft slechts enkele beelden gemaakt, dus
dit is met recht een collectors item te noemen.
Visuals
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2 weekendkaarten Formule 1 Zandvoort inclusief Paddock Tour
Beschikbaar gesteld door
Ferry Nahon (Van Ouds)
Inhoud kavel
De winnaar van dit kavel gaat in 2023 het gehele weekend met twee personen naar Zandvoort
om daar ondergedompeld te worden in de formule 1. De paddocktour die bij deze kaarten
inbegrepen zit, maakt het weekend voor de echte liefhebber compleet.
Achtergrondinformatie
Met dit fantastische kavel kunnen raceliefhebbers hun hart ophalen! De formule 1 is de
afgelopen jaren steeds populairder geworden. En sinds 2021 staat het circuit van Zandvoort
weer op de racekalender van de FIA, de internationale autosportfederatie. Komend jaar rijden
er zelfs twee Nederlanders in de formule 1: tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen en
rookie Nick de Vries. Kunt u het rubber al ruiken?
De grandprix van Zandvoort vindt plaats in het weekend van 26, 27 en 28 augustus 2023.
Visuals
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“Namiddag” – Schilderij
Beschikbaar gesteld door
Galerie & Kunstuitleen Kunst of Art uit Laag-Keppel en Zutphen.
Inhoud kavel
Dit moderne, sfeervolle en kleurrijke schilderij getiteld “Namiddag” is gemaakt door Henk
Hulshof. Het schilderij heeft een afmeting van 60 x 80 centimeter. Het betreft olieverf op doek.
Het schilderij wordt inclusief lijst geleverd.
Achtergrondinformatie
Pas op 30-jarige leeftijd begon de in Doetinchem geboren Henk Hulshof met schilderen. Hij is
net als vele andere schilders autodidact. Hij kijkt en luistert nauwkeurig. Net als de schilders
van de Haagse School die hij bewondert. Schilders die interieur en landschap met een
opvallend realisme weergeven. Later maakt hij kennis met de kunstzinnige,
expressionistische Cobra-beweging waar onder meer Karel Appel deel van uitmaakte. De in
1930 in Driel geboren Veluwse schilder Eef van Brakel is in die periode van groot belang voor
Henk. Zij maken dezelfde ontwikkeling door: van impressionist naar expressionist
Kunst of Art, onder leiding van de broers Mike en Rick Hulshof en hun partners, bieden je een
compleet pakket met producten en diensten aan rondom moderne kunst zoals advies, huren
en kopen van kunst, samenstellen van collecties, relatiegeschenken etc.
Visuals
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Roségouden ring met diamant vintage stijl
Beschikbaar gesteld door
De Tijd | Juwelier en Designatelier – Joël Rothuis
Inhoud kavel
Een mooi sieraad voor haar mag in deze veiling natuurlijk niet ontbreken. De Tijd | Juwelier
en Designatelier biedt een 14 karaat roségouden ring aan met een oud slijpsel diamant daarin
verwerkt. De ring wordt op maat gemaakt afgeleverd. Hiermee kan de dame zich
vanzelfsprekend overal vertonen!
Achtergrondinformatie
Juwelier De Tijd is gevestigd aan de Burgemeester van Nispenstraat 1-03 in Doetinchem.
Juwelier De Tijd is een familiebedrijf dat constant uitbreidt en met de tijd mee evolueert.
Drijvende kracht hierachter is registertaxateur Joël Rothuis, die inmiddels als derde generatie
aan het roer staat. De Tijd staat bekend om sieraden van hoogwaardige kwaliteit, een
uitgebreide collectie horloges en (trouw)ringen, prachtige gedenksieraden en uitstekend
vakmanschap. Deze ring wordt aangeboden vanuit de eigen collectie.
Visuals
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Bedrijfstraining Vitaliteit, Werkgeluk of Teamspirit
Beschikbaar gesteld door
JuistWij Connect!
Inhoud kavel
Voor deze veiling bestaat de kavel uit een trainingsdag van 6 uur of twee dagdelen van 3 uur,
in nader overleg af te stemmen rondom een van de hierboven genoemde thema’s. Wil je in
jouw organisatie aan de slag met vitaliteit, werkgeluk of teamspirit, dan kun je deze kavel niet
laten lopen.
Achtergrondinformatie
JuistWij Connect! Is een platform voor Positiviteit, Balans en Energie. Op het platform van
Juist Wij Connect! staan vakkundige ondernemers (connectors) die jou kunnen ondersteunen
als je een nog mooier leven wilt.
Juist Wij! connect biedt trajecten voor een gezond bedrijf. Denk aan begeleiding bij frequent
en langdurig verzuim, individuele aandacht voor meer werkplezier en meer positiviteit,
balans en energie in teams.
Visuals
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Unieke Urbex foto in passe partout (50x60cm) achter museumglas
Beschikbaar gesteld door
Ilse Bekker Vakfotografie.
Inhoud kavel
Uit de fotoserie Lost Memories stelt vakfotograaf Ilse Bekker een fineart-print ter beschikking.
Deze is geplaatst in een passe-partout (40x50 cm) en ingelijst. Alle materialen zijn van
museumkwaliteit. De print is voorzien van een certificaat in verband met gelimiteerde oplage.
Op de avond zelf is het portfolio van Ilse te bekijken. Daaruit kan de winnaar van dit kavel een
keuze maken. Het beeld hierbij is enkel een voorbeeld. Meer beelden zijn te zien
op www.lostmemories.eu.
Achtergrondinformatie
Ilse Bekker is fotografe uit Zeddam en maakt onder andere prachtige Urbex foto’s. Urbex is de
afkorting van Urban Exploring. Deze foto’s betreffen oude, vaak enigszins vervallen, panden
en objecten. De foto’s worden gekenmerkt door een bijzondere sfeer waarop te zien is wat de
tijd met locaties en voorwerpen doet wanneer de mens zich terugtrekt. Ilse vat dit samen in
de fotoserie Lost Memories, welke als kunstfoto’s worden aangeboden. De Artprints zijn in
gelimiteerde oplage, worden gepresenteerd op topkwaliteit materialen en zijn voorzien van
een certificaat.
Visuals
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2 vrijkaarten Beethovens Triple Concert en Schuberts Rijnreis van Orkest
Phion inclusief 6-gangendiner en overnachting bij Hotel Ruimzicht
Beschikbaar gesteld door
Amphion Cultuurbedrijf en Auping
Inhoud kavel
Deze kavel start met een luxe 6-gangendiner in het prachtige hotel Ruimzicht, op loopafstand
van het theater. U geniet in alle rust van een aantal heerlijke gerechten. Daarna zet u koers
richting het theater Amphion. Daar staat een mooi programma voor u klaar.
In het Tripelconcert van Beethoven staan maar liefst drie solisten van formaat in de
schijnwerpers: Candida Thompson, Harriet Krijgh en Magda Amara die als pianotrio
regelmatig het podium delen.
In dit programma staat Phion onder leiding van Alexei Ogrintchouk, bekend hoboïst, die bij
het orkest de afgelopen seizoenen heeft bewezen een bevlogen dirigent te zijn. Hij neemt ons
met Schumann mee voor een reis langs de Rijn.
Na afloop zakt u al nagenietend te voet weer af naar Hotel Ruimzicht waar u kunt genieten
van een heerlijke overnachting inclusief ontbijt. Tot slot krijgt u een heerlijk Auping dekbed
mee waar u heerlijk onder kunt slapen als u weer thuis bent.
Achtergrondinformatie
In het Tripelconcert schitteren de leidster van Amsterdam Sinfonietta, een van Nederlands
bekendste cellisten en de Russisch-Egyptische pianiste gedrieën in de uitdagende
solopartijen. Een concert met een keizerlijk randje, want de pianopartij had Beethoven
voorbestemd voor de jongste zoon van de Oostenrijkse keizer, zijn meest bijzondere leerling.
De Rijnrijs is bijna letterlijk, want toen de componist zich in Düsseldorf vestigde, maakte hij
als eerste een treinreis langs de rivier. Zijn ‘Rheinische’ symfonie is daarvan een muzikaal
verslag met de verbeelding van de machtige rivier, een Rijnlandse volksdans en een plechtige
processie in de Dom van Keulen.
Visuals
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Rijden in een Oldtimer Kever en vliegen als een vogel over de
Achterhoek in dit Ultra Light Vliegtuig
Beschikbaar gesteld door
Bart van Ommen, Wilma Elbertsen en Marco Huntelaar
Inhoud kavel
Altijd al eens als een vogel hoog boven de aarde willen vliegen? Dan is dit uw kans! Het
zogenaamde Ultra Light Vliegtuig (2 persoonsvliegtuig) biedt u door zijn unieke ontwerp de
mogelijkheid te genieten van een ongekend uitzicht.
In een prachtige oldtimer Kever rijd je zelf naar de afgesproken bestemming. Je vertrekt vanaf
een vliegstrip in de naaste omgeving vanwaar je tijdens een vlucht van 1 uur over jouw
woonplaats en huis in de Achterhoek kunt vliegen. Een unieke ervaring, je eigen
woonomgeving vanuit de lucht waarnemen. Welcome on board!
Met de oldtimer kun je vervolgens weer veilig naar huis!
Achtergrondinformatie
Een ultralicht motorluchtvaartuig (Frans: ultra léger motorisé,
ULM, Engels: ultralight of microlight, MLA) is een klein vliegtuig voor een of twee personen
met een motor van typisch hoogstens 100 pk met een beperkte actieradius. Ultralights vliegen
op lage hoogte met een vrij lage snelheid. Met een ultralight mag alleen gevlogen worden
onder VFR-condities, dus alleen bij goed zicht. Het toestel heeft meestal een strikt minimum
aan instrumentatie (bron: Wikipedia).
Je maakt een vlucht van een uur samen met een ervaren piloot. De afspraak wordt in overleg
ingepland. Het maximale gewicht voor de passagier is om en nabij de 80 kilogram.
Visuals
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