
De Swim for Tim veiling heeft een aantal bijzondere en unieke items waar je op kunt 
bieden. In deze folder worden de items beschreven. De volledige opbrengst van de 
veiling komt ten goede aan Swim for Tim en zal tijdens de Amsterdam City Swim op 
3 september 2017 overhandigd worden aan de Stichting ALS Nederland.

Je kunt bieden op een item door je bod onder vermelding van ‘Veiling’ en de titel van het 
veilingitem te e-mailen naar sponsor@swimfortim.nl. Het actuele hoogste bod vind je op 
de website www.swimfortim.nl/veiling. Hier vind je ook het startbod indien daar sprake 
van is. Tijdens het Swim for Tim diner - maandag 3 juli 2017 - zullen we een aantal items 
exclusief veilen. De veiling zal tijdens het diner live via Facebook te volgen zijn.

De veiling sluit vrijdag 7 juli om 17:00 uur. Degene die op dat moment het hoogste bod 
voor een item heeft geplaatst, ontvangt het betreffende item na betaling van het geboden 
bedrag.

Een week een 5-sterren chalet voor 8-10 personen in 
Oostenrijk

Reiteralm Dream is een 5-sterren chalet voor 8-10 personen 
direct aan de Reiteralm piste. De Reiteralm is onderdeel van het 
grootste skigebied van Oostenrijk; Ski Amadé met 760 km piste 
en 240 skiliften. Het chalet ligt op 1000 meter hoogte en op 15 
autominuten van Schladming en 60 autominuten van Salzburg 
airport. Het chalet is in 2016 gebouwd en is het mooist gele-
gen chalet van een groep van 12 chalets op een unieke locatie 
tussen 2 ski-pistes in. Direct vanuit huis ski je de piste op. Het 
chalet is voorzien van alle mogelijke luxe.

Het chalet is voor de veiling van Swim for Tim te boeken voor 
een week buiten de schoolvakanties om. De waarde van een 
weekverblijf in dit prachtige chalet op een wonderschone locatie 
ligt rond de € 2.000,-. 
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Over de rode loper met Berry uit Penoza!

Binnenkort start het vijfde en laatste seizoen van de succesvolle Nederlandse misdaadserie 
Penoza. Dit allerlaatste Penoza seizoen wordt in stijl geopend met een spectaculaire première in 
het Pathé Tuschinski Theater te 
Amsterdam. Deze première is 
exclusief door de KRO-NCRV 
georganiseerd voor haar leden.  
Topcrimineel Berry, gespeeld 
door Loek Peters, heeft er voor 
gezorgd dat SwimforTim een 
exclusief VIP-arrangement voor 
twee personen mag veilen. 

VIP-arrangement voor twee 
personen tijdens de 
Penoza première op 
21 augustus 2017 

Als VIP-gast word je de hele avond begeleid door Berry ofwel acteur Loek Peters. Je loopt zelfs 
met hem over de rode loper en hij neemt je mee naar backstage waar de cast zich klaar maakt 
voor hun entree op de première. Je mag bij de voorontvangst aanwezig zijn en maakt mee hoe de 
acteurs zich voorbereiden op deze exclusieve avond. Berry zorgt ook voor een meet & greet met 
de cast en crew. Uiteraard wordt tijdens de ontmoeting met de bekende acteurs gezorgd voor een 
aantal leuke foto’s en selfies. Na afloop ben je als speciale gast welkom bij de VIP-borrel. 

Tijdens de première zie je als 
een van de weinigen, een week 
voor de start van het televisiesei-
zoen, de eerste twee afleverin-
gen van seizoen 5. Het allerlaat-
ste seizoen. 

Deze exclusieve première vindt 
plaats op maandag 21 augus-
tus in het Tuschinski Theater 
te Amsterdam. Het programma 
duurt van 19.00-21.30 uur met 
na afloop de borrel. 

Ben jij fan van Penoza en wil 
jij bij deze exclusieve première 
aanwezig zijn?  Berry maakt het voor je mogelijk. Doe nu een bod!
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Arrangement Vesper Noordwijk aan Zee 
voor 2 personen (diner, overnachting en 
ontbijt) 

Kom even helemaal los van de alledaagse drukte 
van thuis en vind een privéparadijs aan het strand 
van Noordwijk in “Hét Boutique Hotel van Noord-
wijk” VESPER. Overdag geniet je van het leven 
aan het strand, de zee en het eindeloze zand 
brengt je in een zorgeloze “state of mind”. Wan-
neer de zon ondergaat, de hemel violet kleurt en 
het einde van de dag gevierd wordt, ervaar je de 
gastronomie in het restaurant van Vesper.  

Kijk voor meer indrukken op: www.vesperhotel.com.

Dit arrangement voor 2 personen inclusief diner, overnachting en ontbijt heeft een 
waarde van € 350,-.

Twee kaarten Rolling Stones 15 oktober in het 
Gelredome

De Rolling Stones komen naar Nederland en op 15 
oktober geven zij een concert in het Gelredome in 
Arnhem. Daar moet je bij zijn. Wij hebben 2 premium 
staanplaatsen in de aanbieding waarmee je de Stones 
bijna kunt ruiken, want je staat op de vloer voor het 
podium. Bied op dit item en ga een avond los met deze 
rocklegendes.

Een paar op maat gemaakte 
kwaliteitsschoenen van het 
Nederlandse merk Greve

Wie wil nu niet een uniek op maat ge-
maakt paar herenschoenen ter waarde 
van € 700,-. Daar kun je mee aankomen. 
Je bent van harte welkom in het hart 
van Waalwijk bij de gerenommeerde 
Schoenenfabriek H. Greve BV waar je 
maat wordt genomen. Geheel naar wens kies je een paar schoenen dat op je eigen leest wordt 
gemaakt. www.greve.nl 



Een exclusief kijkje achter de schermen 
voor 10 personen in het ALS Centrum te 
Utrecht

Het gebeurt maar zelden dat iemand een kijkje ach-
ter de schermen in het ALS Centrum mag nemen. 
Tijdens dit wel heel bijzonder, uniek en exclusief be-
zoek van 2 a 3 uur krijgt een groep van maximaal 10 
deelnemers toelichting over de ziekte ALS, Stichting 
ALS Nederland, het ALS Centrum en een tweetal 
projecten. Deze bijzondere bijeenkomst zal eindigen 
met een bezoek aan het lab.

Omdat het analyseren van 1 DNA profiel € 1.950,- 
kost is het extra gaaf en symbolisch als dit bedrag 
opgehaald zou worden tijdens de veiling! Wie weet 
kunnen er zelfs meerdere DNA profielen 
geanalyseerd worden.
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High tea voor 2 personen Brasserie de 
Alphense Burgemeester

Bij Brasserie de Alphense Burgemeester te 
Alphen aan den Rijn is het genieten voor jong en 
oud. Achter de relatief kleine voorgevel wordt je 
verrast door een ruim, trendy en uiterst sfeervol 
ingericht restaurant. Daarnaast is er een grote 
lichte serre en een fantastische terras, pal aan 
de Rijn. 
Hier maak je kennis met de passie voor écht lek-
ker eten & drinken, waarbij alles draait om kwali-
teit én wellicht het belangrijkste: gastvrijheid.

Jullie worden ontvangen voor een heerlijk High-
tea, bereid met verse en zelfs huisgemaakte 
ingrediënten. Tipje van de sluier; koude wrap met 
gerookte zalm en bieslook roomkaas, sandwich 
met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, en 
pesto, scones met clotted cream en nog veel 
meer….

De waarde van dit arrangement is € 40-, en 
wordt aangeboden door Brasserie de Alphense 
Burgemeester.



Thuis- / kantoorconcert van 
4 bevlogen singer- songwriters

4 singer-songwriters, ieder met een eigen 
muziekstijl,  toeren al vanaf 2016 door 
Nederland. Hun nieuwe tour, Yellow 
Acoustic Tour, is deze lente van start 
gegaan. Deze artiesten hebben in het 
verleden in verschillende bands gespeeld 
maar leggen nu de focus op hun eigen 
singer-songwriters kwaliteiten. Mark’s stijl 
is ballads met tikje rock, Nelson uit Portugal speelt zomermuziek op zijn gitaar, Andre’s stijl is de 
combi rock en reggae en Rascal is een duo dat voornamelijk pop en rock muziek maakt.
Een concert bij jou thuis of op kantoor van 4 rasartiesten met elk hun eigen stijl ter waarde van 
€ 500,-, dat wil je niet missen!

       Bekijk voor meer informatie de Facebookpagina 
       van de singer-songwriters.Diner

Item

‘I am in charge of how I feel 
and today I am choosing 
happiness’ van Haggith van 
Hees

Haggith kiest voor ieder van haar 
kunstwerken een thema waar ze 
een passend en inspirerend citaat 
bij zoekt. Ze wil dat kunst mensen 
optilt en op een positieve manier 
aan het denken zet. “Ik voel het als 
ik de goede keuze heb gemaakt, 
dan sta ik zingend te schilderen. 
Op de een of andere manier lijkt dat 
door te werken in het kunstwerk.”

Haar werken kenmerken zich door 
sprankelende kleuren, verrassende 
materialen en inspirerende citaten.
Het kunstwerk, op linnen canvas, 
75 x 75cm, is gemaakt van diverse 
producten en technieken; gesso, 
acryl paint,  spray ink, black pen, 
cardboard, book paper en oil pas-
tels. De waarde van het kunstwerk 

is € 750,- Kunst van Haggith is betoverend en inspirerend. Kies 
vandaag voor “happiness” en bied op dit schitterende kunstwerk.Diner

Item



2 opblaasbare kajaks voor een weekend

Lekker actief bezig zijn op het water. Dat kan met 
de 2 opblaasbare kajaks die je voor een weekend 
mee krijgt. De kajaks, de allerbeste in het particuliere 
segment voor opblaasbare kajaks, zitten in een tas die 
makkelijk mee te nemen is en zijn in Utrecht op te 
halen. Je kunt dus in Utrecht kajakken of bijvoorbeeld 
de kajaks meenemen als je een weekend weg gaat. 
De kajaks zijn eenvoudig op te pompen en bieden 
ruimte aan 1 persoon. Een jong kind kan eventueel 
met de volwassene in de kajak mee.

De kajaks zijn beschikbaar in weekenden van 13 juli 
tot 15 september. De waarde van de huur van deze 
kajaks is € 50,-.

Lichamelijk APK Check in 
combinatie met 8 weken personal 
training

Behoefte aan een totale check van je 
lichaam? Weten hoe fit je eigenlijk bent? 
Dan is deze APK Check iets voor jou! 
Bij Rayer Healthcare in Gouda word je 
helemaal doorgelicht. Én om nog fitter 
te worden staat er 8 weken lang, 1 uur 
per week, een Personal Trainer tot je 
beschikking. Scheidsrechter Kevin Blom, 
marathonloper Johan van Rijn en nog 
veel andere bekenden uit de sportwereld 
zijn je voor gegaan… 

Dus grijp deze kans en wordt fit!!
De waarde is €540,- en wordt aangeboden door Rayer Healthcare www.rayerhealthcare.nl 

Een weekend beschikking tot 
een nieuwe Porsche Boxster
 
Stel je voor, met de wind in je haar 
race je in een blitse sportauto door 
het Nederlandse landschap. Hoe vrij 
voel je je dan? Met een weekend een 
nieuwe Porsche Boxster van Porsche 
Centrum Leusden kan dit 
werkelijkheid worden. De sportauto 
heeft plaats voor 2 personen en als 
het lekker weer is, doe je de softtop 
naar beneden om extra te genieten.
Je hebt de beschikking tot de Porsche in een in overleg te bepalen weekend van zaterdag 16:00 
uur tot maandag 10:00 uur. Dit arrangement heeft een waarde van € 250,-.



Fotoshoot door Michel ter Wolbeek van 
De Beeldredacteur

“De Beeldredacteur” is opgericht door Michel ter Wolbeek, één 
van de allerbeste fotografen in Nederland, die gelooft in samen-
werken. Samenwerken tussen opdrachtgever en de fotograaf, 
verbonden voelen waardoor het doel, een prachtige fotoreportage 
verwezenlijkt wordt.
Het is mogelijk om een persoonlijk familieportret te maken bij u 
thuis of op locatie. Maar Michel kan ook uw bedrijf op een speciale 
manier fotograferen. Kijk op de website voor de mooie projecten!
www.debeeldredacteur.nl 

De waarde van deze fotoshoot is € 700,- (een jaar geldig)

18 holes green fee incl. een 
daghap en een goede fles wijn 
voor 2 personen  bij Golf-& 
Countryclub Liemeer te 
Nieuwveen

Midden in het Groene Hart, centraal 
gelegen tussen de grote steden, ligt 
Golf- en Countryclub Liemeer, een 
open, toegankelijke golfclub. Met een
’all weather’ 18 holes Championship 
Course en uitgebreide oefenfaciliteiten 
biedt Golf- & Countryclub Liemeer 
mogelijkheden voor iedere speler. 
Jong of oud, beginnend of gevorderd, 
iedereen vindt er een plekje. In het 

clubhuis, De Heeren van Liemeer, is het na een dagje golf genieten op het terras met een goed 
glas wijn. Golf en Countryclub Liemeer en Restaurant de Heeren van Liemeer hebben een fantas-
tisch arrangement, geldig voor één jaar: voor 2 personen een 18 holes green-fee met aansluitend 
een heerlijke daghap en een goede fles wijn in een ongedwongen sfeer. www.golfclubliemeer.nl 

De waarde van het arrangement is  € 190,-

Diner
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Geheel verzorgde boottocht op het 
Veluwemeer vanaf Elburg voor 8 personen

Wat is er nou lekkerder dan met mooi weer een 
boottochtje op het Veluwemeer te maken? De tocht 
start in Elburg met koffie en zelfgebakken appeltaart. 
Daarna gaan jullie met een klein Skutsje (tjalk) het 
Veluwemeer op. 

Tussen de middag wordt er aangelegd bij de Bremer-
baai, een nieuw recreatiegebied aan het Veluwemeer. 
Hier kun je naast pootjebaden ook zwemmen. Met 
boeien is het zwemgedeelte veilig afgezet, een 
speeleiland voor de kinderen zorgt voor genoeg vertier 
en de 160 meter lange pier is dé plek om de boot aan 
te leggen of te kijken naar de waterskiers. Bij Strand-
paviljoen Bremerbaai genieten jullie van een geheel 
verzorgde lunch.

Dit arrangement is voor 8 personen en te boeken op 
zaterdagen tot november 2017 (in verband met het 
weer) met uitzondering van de periode van 

17 augustus tot en met 11 september. De waarde van dit arrangement is € 320,-

Kunstwerk Druppel

Dit kunstwerk ‘Druppel’ is  aangeboden door 
Stichting ALS Nederland.

Druppel staat symbool voor het internationale 
project MinE: Het grootste genetische onderzoek naar 
ALS wereldwijd. Door het volledige DNA van 15.000 
ALS-patienten te vergelijken met dat van 7.500 
controle personen, is de verwachting dat de 
genetische oorzaak van ALS boven water komt.

Het werk, van 30cm hoog, beeldt een druppel bloed 
uit.



Voetbalarrangement 
Feyenoord – Vitesse 
voor 2 personen in De 
Kuip

Wie wil nu niet de lands-
kampioen tegen de beker-
winnaar zien voetballen? 
Op 2 december spelen 
Feyenoord en Vitesse in de 
competitie tegen elkaar in 
het mooie stadion De Kuip.
Je vaart met de gastheer 
van “Van Lent en Partners” 
in een watertaxi over de Maas, genietend van de prachtige skyline van Rotterdam, naar De Kuip. 
Vanuit een echt Rotterdams vak, vlakbij het veld, beleef je de unieke sfeer van De Kuip en zie je 
de twee ploegen die bij aanvang van dit seizoen al streden om de Johan Cruijff Schaal in actie.

De waarde van dit arrangement is € 100,- en wordt aangeboden door Van Lent en Partners.

Box met materiaal van de Rolling Stones
 
Fan van de Rolling Stones? Dan moet je deze 
box hebben! De Vinyl Garage in Oud Beijerland 
heeft speciaal voor onze veiling een gave Rolling 
Stones-box samengesteld. In de box zitten 3 cd’s, 
een boek, een picture disk en een lp van de Rolling 
Stones. Deze bijzondere box wil je niet missen, dus 
bied snel.
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Workshop Business Penmanship 
voor 10 personen

Hoe is jouw handschrift? Wanneer was de 
laatste keer dat je ‘in het netjes’ een A4’tje 
met de hand volschreef? Zou je het nog 
kunnen? Nog niet zo lang geleden was 
een goed handschrift een voorwaarde 
voor een carrière in het bedrijfsleven. In 
de tijd van de kroontjespen ontstond in 
Amerika het zogenaamde Business Hand-
writing schrift, met een prachtige vloei-
ende lijn, en een speciale techniek voor 
langdurig schrijven zonder kramp. In een 
all-inclusive workshop voor tien personen 
leert Alexander van den Bosch (Instagram 
@atvandenbosch) je in één dag alles over 
deze tijd, dit schrift, en deze techniek. 
En natuurlijk ga je lekker veel zelf aan 
de slag met kroontjespen en inkt! Dat is 
weer eens iets anders dan de standaard 
teambuilding sessies.

De workshop ter waarde van € 750,- duurt een kleine dag en is inclusief materiaal, lunch, koffie en 
thee.

VIP- Arrangement voor 
2 personen voor het ABNAMRO 
World Tennis Tournament 2018

Rotterdam Topsport nodigt u een dag 
uit als speciale gasten in de VIP-Loge 
naast het Centrecourt van Ahoy tijdens 
het ABNAMRO World Tennis 
Tournament (12 tot 18 februari 2018). 

Tijdens dit fantastische tennis-spekta-
kel, dat voor de 45e keer 
georganiseerd wordt, neemt uw 
gastheer van Rotterdam Topsport, 
Fred Duijvenbode, u mee naar het VIP 

dorp en de “Rotterdam Make it Happen Lounge”. De waarde van dit arrangement is € 250,-.
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SUP tour door Utrecht voor 2 
personen

Heb jij al eens geSUPt? SUP staat voor     
Stand Up Paddle en is staand op een board   je 
met een lange peddel voortbewegen over het 
water. Een leuke tour én een goede workout, 
twee vliegen in één klap! Vlakbij het centrum 
van Utrecht liggen twee boards en peddels 
voor je klaar. Heinke van Woudenberg bege-
leidt jullie en legt de basisprincipes van het 
SUPpen uit. Ook zonder ervaring ben je dan 

klaar om een tocht over de Utrechtse grachten te maken. Zo zie je Utrecht weer eens vanuit een 
heel ander perspectief!

De tocht duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur en is te boeken tot 15 september 2017 in overleg doorde-
weeks ‘s avonds (lekker rustig de zon onder zien gaan) of in het weekend overdag. Kledingvoor-
schrift: badkleding of sportkleding die snel droogt

Dit arrangement voor 2 personen heeft een waarde van € 50,-.

Overnachting inclusief ontbijt bij sfeervolle bed & breakfast in Zwolle

De prachtige stad Zwolle is zeker een bezoek 
waard en hoe fijn is het dan als je er lekker een 
nachtje kan blijven slapen? Bied daarom nu op 
een overnachting inclusief ontbijt bij bed & break-
fast ‘Onder de Peperbus’ of bed & breakfast ‘Bij 
de Sassenpoort’, beide gelegen in het centrum 
van Zwolle.

Bed & breakfast . Onder de Peperbus’ staat letter-
lijk aan de voet van het Zwolse icoon de laatgoti-
sche toren Peperbus. Vanuit het pension loop je 
zó het bruisende uitgaansleven in. De Melkmarkt 
met leuke restaurantjes en barretjes vind je om de 
hoek.   

Bed & breakfast ‘Bij de Sassenpoort’ is een rijksmonument uit 1775. Het pension is gevestigd in 
één van de mooiste panden van Zwolle vlakbij de Sassenpoort. Bij binnenkomst krijg je direct al 
het gevoel van pracht en weelde. 

Je krijgt een overnachting inclusief ontbijt in kamer 1 of 2 in ‘Onder de Peperbus’ of ‘Bij de 
Sassenpoort’. De bon is geldig tot 7 juli 2018 naar beschikbaarheid.



De Swim for Tim veiling is geheel afhankelijk van giften. 
We bedanken de volgende bedrijven en personen:
 
• Stichting ALS Nederland
• Strandpaviljoen Bremerbaai
• Alexander van den Bosch
• Vesper hotel Noordwijk
• 2 BD-IT
• Rotterdam TOP sport
• Heinke van Woudenberg
• Bed en Breakfast Zwolle
• Haggith van Hees
• Yellow Acoustic
• Mark your Business
• De Beeldredacteur Michel ter Wolbeek
• Van Lent en partners
• Totdat de Dom valt
• Rayer Healthcare
• Brasserie de Alphense Burgemeester
• Schoenenfabriek Greve
• Porsche Centrum Leusden
• De Vinyl Garage Oud Beijerland

Het meest actuele bod op de veilingartikelen vind je op www.swimfortim.nl/veiling

Het Swim for Tim diner, inclusief organisatie, locatie en ingrediënten 
voor het diner wordt mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren die 
de Swim for Tim organisatie en het goede doel een warm hart 
toedragen. Dankzij hen kunnen we deze bijzondere avond realiseren.


