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Dienst
Koken op hoog niveau! Burgervader Willem Ligtvoet kookt in uw keuken een topdiner voor
maximaal 8 personen. U zorgt voor de gasten en de ingrediënten.
Er wordt nog zo’n kookbeurt geveild, maar nu komt naast Willem Ligtvoet ook headhunter Dries
Kuperus in uw keuken om samen het diner voor u te koken.
De blauwe enveloppe al ontvangen? Vebo administratiekantoor helpt u met het invullen van uw
aangifte en zij hebben vast belastingbesparende ideeën.
Een middagje winkelen, een avondje theater. Leuk maar wie past op de kinderen? Bij Nuenense
nanny Toos Verbruggen zijn ze in goede handen! (1x middag en 1x avond).
Restauratie van een waardevol schilderij door een erkend restaurateur van Kunsthandel Art Dumay.
(max. afmeting 40 x 60 cm).
Inlijsting inclusief passe-partout en glas door Lijstenmakerij Art Dumay. (max. formaat 40 x 50`cm)
Nog bekender worden in Nuenen? Een halve pagina advertentieruimte in de huis aan huis krant
“Rond de Linde” zal daar zeker aan bijdragen.
Een bedrijfsreportage inclusief interview en foto’s die zal worden geplaatst op een halve pagina in de
huis aan huis krant “Rond de Linde”.
Optimaal licht, geen donkere of sfeerloze hoekjes in huis of kantoor; Peter van der Harst geeft u een
2 uur durend verlichtingsadvies.
Boeruh, boeruh. Peter Goenee heeft een bijzondere verrassing van de landskampioen 2007/2008.
Vliegen in een cessna boven Nuenen, u mag ook zelf even de stuurknuppel ter hand nemen!
Laat uw auto maar vies worden, Co van Miltenburg zorgt ervoor dat uw auto na zijn
schoonmaakwerkzaamheden niet zal misstaan in een autoshowroom.
Loes Timmermans maakt mooie foto’s van een voor u bijzonder evenement. Deze herinneringen
worden vastgelegd in een prachtig fotoboek.
Weg met die overtollige kilo’s; Gerard van de Ven verzorgt een looptraining inclusief warming up,
cooling down, trainingsschema en voor de dames ook een kuitmassage!
Eindhoven lelijk? Echt niet! Gerard van de Ven verzorgt een architectuurwandeling door Eindhoven
en schetst tevens de plannen voor de toekomst van het centrum.
Twee uiterst charmante heren in smoking zijn voor een avond uw butler op uw feest of diner.
Referenties op te vragen bij restaurant de Lindehof te Nuenen.
De rattenvanger van Hamelen; wij hebben voor u de Mollenvanger van Nuenen. Henk Koot, de
nachtmerrie van iedere mol, zorgt weer voor een strak gazon.
Een kleine investering levert u veel geld op. Pierre Sarton van FSV accountants vult voor maximaal
twee personen het inkomstenbelastingformulier in.
Gerard van Maasakkers, onze Brabantse troubadour, is op zijn best wanneer hij zijn jeugd op de
Brabantse dreven bezingt. Voor u twee vrijkaarten voor zijn jubileumconcert op 8 juni inclusief een
“meet & greet”.
The King is Alive!! De reïncarnatie van Elvis, Mark Elbers uit Nuenen , zal u een onvergetelijke
avond door “memory lane” bezorgen.
Een bijzondere gebeurtenis; laat u rijden in een prachtige klassieker van Erik Stenger.
Bordeaux, bourgogne, mooie afdronk, vleugje anijs, rijpe bessen. Marianne Coolen van wijnwinkel
Sans Oreille laat u kennismaken met al deze begrippen tijdens een door haar verzorgde wijnproeverij
voor maximaal 10 personen.
De hockeystick van femme fatale Fatima Moreira de Melo, persoonlijk door haar gesigneerd.
Uw handicap omlaag? Tips & tricks tijdens een rondje golfen met twee single handicap golfers.
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Dienst
Gesigneerde trui van onze Nederlandse Tiger Woods.
Prachtige sculptuur van Jan Verdonschot. Inmiddels een bekende naam in galeries van New York tot
Moskou
U wilt de marathon lopen? Laat u zich dan eerst uitgebreid testen in het sport medisch adviescentrum
Helmond door dr. Visser.
Jazzkwintet Akasha verzorgt voor u een optreden. De saxofoon wordt bespeeld door Jaap Lombaers,
de mannelijke tegenhanger van Candy Dulfer.
Luc Harms gaat u met u een weekend zeilen en leert u alles over stuurboord, bakboord, voor de wind
aan de wind en overstag gaan.
Kinderfeestje? Dupon zorgt ervoor dat er en slushapparaat wordt geleverd. Een ijskoude en
verfrissende traktatie die de koters zeker op prijs zullen stellen. (2x)
Mike van Wieringen maakt Video-opnames van uw swing en zal deze met u gaan analyseren. Gaat u
handicap direct met drie punten omlaag.
Laat uw handen verzorgen (hand-spa) door een nagelstudio en krijg tevens een nagelanalyse.
Unieke kans! Een schilderij van Coen Blankwaard. Coen wordt geïnspireerd door o.a. kunstenaars als
Karel Appel, Picasso, Warhol en Schnabel. Zijn schilderijen zijn weerspiegelingen van alles wat met
het leven te maken heeft. Zijn werken worden in Nederland verkocht door een aantal galeries en gaan
de hele wereld over.
Uw PC gecrashed; geen probleem voor IT-Pro. Uw PC wordt een jaar lang door hen in de watten
gelegd.
Uw eigen huis zien vanuit de lucht? Dat kan met deze rondvlucht boven Nuenen.
Gaan we met de trein naar Schiphol? Nee, u wordt opgehaald door taxi Jansen die u gratis naar de
luchthaven zal vervoeren.
Wat doet u met de kat of poes tijdens de vakantie? Geef ze ook vakantie! Uw huisdier mag (maximaal
14 dagen) verblijven in Katnapolsky, een 5 sterren kattenhotel in Nuenen.
Pimp your garden; Christian stoop maakt een schetsplan voor uw tuin.
Lex Grote, Eindhovens schilder, stelt een werk beschikbaar. Mooie kans om het werk van een bekende
schilder in huis te krijgen. Ook Lex Grote is van wereldformaat. Deze kunstenaar is te bewonderen in
menig galerie in Nederland en ook internationaal kennen ze de Grote!
Niek Visarius, een autoriteit op het gebied van supply chain management licht uw bedrijf door en geeft
u adviezen op dit gebied.
Opvallend mooi de zomer in met een exclusieve zomerschoen van "Roberto di Angelo". Beschikbaar
gesteld door The Walking Store in Nuenen.
Nuenen is prachtig. Het kan bij u aan de muur hangen, grootformaat foto's van mooie plekken in en
rond Nuenen.
Piet-Henri Schäfer van het gelijknamige notariskantoor richt voor u gratis een BV op.
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