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Medemblik, juni 2017 

Beste mensen, 

Zaterdag 10 juni 2017 organiseren wij onze Benefietgala in de Bonifaciuskerk. Veel Medemblikkers hebben een 

kaart gekocht voor deze bijzondere avond vol met entertainment en uiteraard de benefietveiling. Wij willen u 

allemaal bedanken voor uw steun. Door uw aanwezigheid op het gala kunnen wij op zaterdag 9 september 2017 

op grootse wijze ons 175-jarig jubileum vieren en kunnen we extra uitpakken tijdens de harddraverij van 

maandag 18 september 2017.  

De Benefietgala-commissie, bestaande uit Arno Slabbekoorn, Cees Slagter en Ronald Ariens, hebben hard 

gewerkt aan het verkrijgen van de mooiste kavels voor de maximaal 1.5 uur durende Benefietveiling. Ze hebben 

uitstekend werk verricht want deze veilingcatalogus staat vol met de meest geweldige kavels en speciale 

aanbiedingen.  Wij willen alle gevers bedanken voor hun bijdrage: 

- Amstel Hotel - Heineken Nederland 

- Amstelzijde Kliniek - Insignety Soul Signed Jewels 

- Arno Horbach en Erik Bos Timmerwerken - IT Solution 

- Bakkerij Raat - Luuk Helmhout en Arno Slabbekoorn 

- Bas Bruinsma Muziekles - Martin Kroezen 

- Bierfabriek - Mehmet Gozukara 

- Bot Ramen & Deuren - Restaurant Meijer's 2.0 

- Cafetaria De Steiger - Schildersbedrijf Niek Grooteman 

- CameraNU.nl - Sinus Jevi Electric Heating B.V. 

- De Zoete Zee - The Sports Cave - John Kleverlaan 

- Dick Vijn Logistiek B.V. - Stadsbrouwerij Radboud 

- Duco de Vries Photography - Tweewielercentrum Leo Smit 

- Gezusters Bos - Vitasys 

 

De ervaren veilingmeester Peter Botman staan garant voor een gezellige avond vol humor en plezier en de 

veiling staat onder toezicht van notaris Anne Geert de Raad. 

Wij hopen dat onze benefietveiling een groot succes zal worden. De commissie heeft er in ieder geval alles aan 

gedaan om dit te realiseren. Nu bent u aan de beurt! 

Wij wensen u een gezellige en mooie avond toe.  

Het bestuur van Harddraverijvereniging Prins Hendrik  

HARDDRAVERIJVERENIGING PRINS HENDRIK 

175 JAAR 

BENEFIETVEILING CATALOGUS 

ZATERDAG 10 JUNI 2017 
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DE KAVELS 

Kavelnummer en omschrijving Prijs Koper 

1 2 x 1 persoons toegangskaart voor de Heineken Experience 

in Amsterdam (Heineken Nederland) 

  

2 Kennismakingsles Golf voor 1 persoon op Golfbaan De 

Vlietlanden door P.G.A. Golfpro Andy Evans - (Andy Evans 

Golf Academy) 

  

3 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

4 20 x 1 persoon Méditerranée bij De Zoete Zee op zaterdag 

30 september 2017 aanvang 19:00 uur, een avond met het 

allerlekkerste eten verzorgd door diverse Turkse topkoks 

bij strandtent De Zoete Zee. Drankjes zijn voor eigen 

rekening - (Mehmet Gozukara) 

  

5 Een hoge kwaliteit en gebruikersvriendelijke plissé 

vouwhordeur van max 110cm breed in een standard RAL 

kleur. De hordeur zal worden ingemeten en bij u worden 

geïnstalleerd door “Prins Hendrik” baancommissaris Paul 

Bot - (Bot Ramen en Deuren) 

  

6 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

7 Een beautybehandeling voor 1 persoon in dé privé kliniek 

waar menig bekende Nederlander vaste klant is - 

(Amstelzijde Kliniek – Drs. Hayri Hortoglu) 

  

8 10 x 1 persoon poon roken met de nog enige actieve visser 

van Medemblik op zaterdag 8 juli 2017 aanvang 16:00 uur. 

Geheel verzorgd - (Gerard Manshanden) 

  

9 Lunch voor twee personen bij het top restaurant van 

Medemblik - (Restaurant Meijers 2.0) 
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Kavelnummer en omschrijving Prijs Koper 

10 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

11 20 x 1 persoon Méditerranée bij De Zoete Zee op zaterdag 

30 september 2017 aanvang 19:00 uur, een avond met het 

allerlekkerste eten verzorgd door diverse Turkse topkoks 

bij strandtent De Zoete Zee. Drankjes zijn voor eigen 

rekening - (Mehmet Gozukara)   

  

12 De gadget die iedereen in huis wil hebben! Een heuse 3D 

printer – (Vitasys) 

  

13 2 x 1 persoon Kippetje, Biertje, Bootje - als een local over 

de grachten van Amsterdam varen en genieten van kip en 

bier - (Bierfabriek) 

  

14 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

15 Een GoPro Hero 5 black camera, de alleskunner onder de 

action camera's. Waterproof, Ultra HD, Wifi en 

schokbestendig. Deze camera moet mee deze 

zomervakantie - (Cameranu.nl) 

  

16 8 x 1 persoon een geheel verzorgde avond Chinees 

klaverjassen op vrijdag 6 oktober 2017 op Vlietsingel 16. 

Ook voor niet kenners te leren in twee minuten. Slagen 

raden, bekennen moet en troeven mag, meer is het niet. 

Eerste prijs is eeuwige roem - (Martin Kroezen) 

  

17 Een Haro Downtown BMX fiets met 20” wiel diameter. 

Waarschijnlijk de meest ideale freestyle BMX model van de 

wereld - (The Sports Cave, John Kleverlaan) 
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Kavelnummer en omschrijving Prijs Koper 

18 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

19 2 x 1 persoons toegangskaart voor de Heineken Experience 

in Amsterdam (Heineken Nederland) 

  

20 Gitaarles voor 1 persoon door één van de beste gitaristen 

van Medemblik – (Bas Bruinsma) 

  

21 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

22 Het schilderen van maar liefst 8 binnendeuren in 1 

woonhuis - (Schildersbedrijf Niek Grooteman) 

  

23 20 x 1 persoon Méditerranée bij De Zoete Zee op zaterdag 

30 september 2017 aanvang 19:00 uur, een avond met het 

allerlekkerste eten verzorgd door diverse Turkse topkoks 

bij strandtent De Zoete Zee. Drankjes zijn voor eigen 

rekening - (Mehmet Gozukara) 

  

24 Een fotoshoot van uw gezin of bedrijf door topfotograaf 

Duco de Vries - (Duco de Vries Fotografie) 

  

25 10 x 1 persoon poon roken met de nog enige actieve visser 

van Medemblik op zaterdag 8 juli 2017 aanvang 16:00 uur. 

Geheel verzorgd - (Gerard Manshanden) 

 
 

26 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

27 Een waardebon van maar liefst 750 Euro voor een fiets. U 

kunt kiezen uit de beste fietsenmerken van Nederland! - 

(Tweewielercentrum Leo Smit) 
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Kavelnummer en omschrijving Prijs Koper 

28 8 x 1 persoon een geheel verzorgde avond Chinees 

klaverjassen op vrijdag 6 oktober 2017 op Vlietsingel 16. 

Ook voor niet kenners te leren in twee minuten. Slagen 

raden, bekennen moet en troeven mag, meer is het niet. 

Eerste prijs is eeuwige roem - (Martin Kroezen) 

  

29 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

30 1 dag timmeren bij uw thuis door de twee gezelligste en 

beste timmermannen van Medemblik. Een door de koper 

verzorgde nazit is verplicht - (Arno Horbach en Erik Bos 

Timmerwerken) 

  

31 8 x 1 persoon geheel verzorgde vaartocht op het 

IJsselmeer. Met het luxueuze motorjacht Noorderlicht 

maakt u een prachtige tocht op het water waarbij het u 

aan niets zal ontbreken - (Luuk Helmhout en Arno 

Slabbekoorn) 

  

32  2 x 1 persoon Kippetje, Biertje, Bootje - als een local over 

de grachten van Amsterdam varen en genieten van kip en 

bier – (Bierfabriek) 

  

33 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

34 Een Lenovo laptop E31-80 80MX. Een flinterdunne zeer 

krachtige en snelle machine met 13.3” scherm, 128GB SSD, 

4G RAM, Intel Core i3 2Ghz en een zeer lange batterijduur 

- (IT Solution)  

  

35 20 x 1 persoon Méditerranée bij De Zoete Zee op zaterdag 

30 september 2017 aanvang 19:00 uur, een avond met het 

allerlekkerste eten verzorgd door diverse Turkse topkoks 

bij strandtent De Zoete Zee. Drankjes zijn voor eigen 

rekening - (Mehmet Gozukara) 
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Kavelnummer en omschrijving Prijs Koper 

36 Harddraverij Feestpakket 

- Originele Draverijtaart met logo van “Prins Hendrik”. Af 

te halen op zaterdag 16 september 2017 - (Bakkerij Raat) 

- Een sixpack verschillende huisgebrouwen bieren door de 

trots van Medemblik - (Stadsbrouwerij Radboud) 

- De enige echte Prins Hendrik Harddraverijvlag 

  

37 Een overnachting voor 2 personen in een Executive Room 

van het gerenommeerde Amstel Hotel in Amsterdam. Uw 

overnachting wordt voorafgegaan door een 3-gangen diner 

inclusief bijpassende wijnen in de Amstel Brasserie. Nadat 

u heerlijk hebt geslapen staat er ook nog een luxe ontbijt 

op u te wachten. Een heuse ***** kavel! - 

(Intercontinental Amstel Amsterdam) 

  

 

 

 

 

VOORWAARDEN VAN DE VEILING  

1. Het veilen van de artikelen gebeurt bij opbod. 

 

2. U ontvangt van ons een factuur en deze dient u binnen 15 dagen na factuurdatum over te maken op 

rekeningnummer NL56RABO0303582081 t.n.v. Harddraverijvereniging Prins Hendrik.  

 

3. De artikelen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. 

 

4. Indien een aangeboden werkdag, levering op afroep of iets dergelijks binnen een jaar na de veiling nog niet 

door de koper is opgenomen, verjaart het aangebodene, tenzij onderling door de schenker en koper anders is 

overeengekomen. De cadeaubon van het Amstel Hotel is geldig tot 21 mei 2018. 

 

5. In onvoorziene gevallen beslist het dagelijks bestuur van Harddraverijvereniging Prins Hendrik. 

 

 

 

 

  


