
De Swim for Tim veiling heeft voor het derde achtereenvolgende jaar weer een 
aantal bijzondere en unieke items waar je op kunt bieden. De Swim for Tim veiling 
is afhankelijk van giften, de volledige opbrengst van de Swim for Tim veiling komt 
ten goede aan Stichting ALS Nederland.

Bieden op een veilingitem kan via de website www.swimfortim.nl/veiling, of door een 
e-mail te sturen naar sponsor@swimfortim.nl onder vermelding van ‘Veiling’ en de titel 
van het veilingitem. Het actuele hoogste bod vind je op de website www.swimfortim.nl/
veiling, hier vind je ook het startbod indien daarvan sprake is. Tijdens het Swim for Tim 
diner - maandag 2 juli 2018 - zullen we een aantal items exclusief veilen. De items die 
tijdens het diner geveild gaan worden, zijn gemarkeerd met ‘Diner item’. De veiling zal 
tijdens het diner live via Facebook te volgen zijn.

De veiling sluit vrijdag 6 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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2 tickets Boom Chicago in Carré 14 juli

Boom Chicago nodigt jou uit op hun verjaardag! Zaterdag 14 juli viert Boom Chicago haar 25ste 
verjaardag in Carré met hun show Boom Chicago & Friends gehost door Improv pioniers Andrew 
Moskos en Pep Rosenfeld. 

Nieuwe leden van de Boom 
Chicago cast worden vergezeld 
door alumni en comedyvrienden 
uit 25 jaar geschiedenis van Boom 
Chicago. Oude stijl in nieuwe 
tijden! Het wordt topimprovisatie 
van de meesters die in 1993 
improvisatie in Nederland 
introduceerden. 

Wie zijn die friends? Wat denk 
je van Arjen Lubach, Jelka van Houten, Ruben van der Meer, Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Horace 
Cohen, Wilko Terwijn en Greg Shapiro?! All the way vanuit Amerika sluiten oud Boom’ers (voor 
de Boom Chicago kenners zeker geen onbekenden!) Seth Meyers (Late night with Seth Meyers
Saturday Night Live), zijn broertje Josh Meyers, Amber Ruffin, Matt Jones, Pete Grosz, 
Ike Barinholz, Michael Orton Tolliver, Jill Benjamin en Colton Dunn aan. 

Met deze cast is lachen gegarandeerd en zal het zeker een memorabele avond worden!
Zaterdag 14 juli aanvang 21:00 uur | eindtijd 23:00 uur | Theater Carré.
https://carre.nl/voorstelling/boom-chicago-and-friends?

2 VIP-kaarten voor de 
finaleavond van de 
Zesdaagse van 
Rotterdam 2019

Tijdens de Zesdaagse van 
Rotterdam komen iedere 
winter traditioneel de 
beste baanrenners ter wereld 
samen. Topsport in een 
gezellige ambiance met een 
uitgebreid en afwisselend 
programma. Vanaf het 
middenterrein van Sport-

paleis Ahoy sta je met je neus bovenop de piste, waardoor je niets van de actie hoeft te missen. 

Voor de Klim for Tim veiling schenkt Rotterdam Ahoy 2 VIP-kaarten (inclusief toegang tot het 
middenterrein en drankarrangement) voor de finaleavond op dinsdag 8 januari 2019.

https://carre.nl/voorstelling/boom-chicago-and-friends?r=webbc


Verwenpakket met massage-, 
schoonheids- en pedicurebehandelingen 
t.w.v. € 275,-

Soms moet je gewoon even wat tijd voor jezelf 
nemen en jezelf eens lekker verwennen. Dat kan 
met dit uitgebreide verwenpakket van Puur ik in  
De Bilt, daar waar innerlijke en uiterlijke schoonheid 
elkaar ontmoeten. Puur Ik bestaat uit 6 
zelfstandigen die elk een deel van het pakket 
schenken.

Het pakket bestaat uit:
• Massage(therapie) sessie van anderhalf uur t.w.v. € 75,00 (massagepraktijk Bloesem) 
• Schoonheidsspecialistebehandeling van een uur à € 51,00 (Puur by Eef) 
• Schoonheidsspecialistenbehandeling van een uur à € 51,00 (Charel’s Beauty)
• Pedicurebehandeling (evt. Medisch) van 45 min t.w.v. € 38,00 (Voetenweldaad)
• Etherische gezichtsolie van Chi t.w.v. 29,95 (schoonheidssalon Declic) 
• Fles Yin Yang Olie t.w.v. € 29,95 (Tam Healing Acupunctuur)

Door topschaatsers gesigneerd t-shirt

Zit jij ook altijd op het puntje van je stoel als ‘we’ moeten 
schaatsen? Ons kikkerlandje kent nogal wat topschaat-
sers. Voor de fans onder ons bieden we een gesigneerd 
t-shirt aan. Paulien van Deutekom, Pim Schipper, Jan 
Smeekens, Diane Valkenburg, Ronald Mulder, Laurine 
van Riessen, Kjeld Nuis, Mark Tuitert en Stefan Groothuis, 
allemaal zetten ze hun krabbel op het katoen. 

Als echte schaatsfan moet je dit t-shirt gewoon hebben!

Een paar op maat gemaakte 
kwaliteitsschoenen van het 
Nederlandse merk Greve

Wie wil nu niet een uniek op maat 
gemaakt paar herenschoenen ter waarde 
van € 400,-. 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 

http://www.greve.nl


Vrijdagmiddagborrel met wijnproeverij 
van Druyf

Menig werkende Nederlander kijkt er maandag al 
naar uit, de vrimibo. Tijdens de vrijdagmiddagborrel 
luid je samen met je collega’s het weekend in. 

Druyf biedt een geheel verzorgde vrijdagmiddag-
borrel met wijnproeverij aan op je eigen locatie. 
Geniet met je collega’s, vrienden en/of zakenrelaties 
van heerlijke wijnen en de gezelligheid. 

De borrel duurt ongeveer 2 uur en is voor maximaal 
20 personen. Het arrangement is een jaar geldig en 
het hele jaar door te boeken (ook op een andere dag 
dan vrijdag indien gewenst).

Diner
Item

Wandeltocht Lanterfanter

Kom mee naar buiten met De 
Lanterfanter. Onthaast en geniet 
van de mooie natuur en land-
schappen die Nederland rijk is. 
Bas Suir neemt jou met maximaal 
5 anderen graag mee op een 
dagwandeling in de regio’s ‘t Gooi, 
Utrecht, Gelderland, Overijssel of 
Drenthe. Niet afstand en snelheid 
zijn doel van deze lanterfanten, 
maar bewegen door het landschap 
in het moment, met de zintuigen 
open voor alles om ons heen.

Er zal aandacht zijn voor planten en bomen (herkenning/eetbaarheid/medicinaal/vuur/twijnen), 
vogels (uiterlijk/zang/observatie) en wild (soorten sporen/observatie), en misschien dat een 
spannend, lokaal volksverhaal of interessante historie je pad kruist.

Tijd, afstand en regio zijn in overleg, maar denk aan een afstand tot maximaal 15 kilometer. 
De wandeling kan zowel doordeweeks als in het weekend gepland worden. De wandeling heeft 
een waarde van € 50,- en is zelfvoorzienend, dus neem eten en drinken mee. 

Kijk voor sfeerimpressies van wandelingen op De Lanterfanter facebookpagina.

https://www.facebook.com/DeLanterfanter/


18 holes op de mooiste golfbaan van 
Nederland met een medespeler met 
single handicap 9

Dit veilingitem is voor de echte golfliefhebber. Hoe 
vaak krijg je de kans 18 holes te spelen op de 
mooiste baan van Nederland met een medespeler 
met een single handicap van 9? Gorrit-Jan Blonk, 
directeur bestuurder van Stichting ALS, nodigt 2 
personen uit op de Koninklijke Haagsche Golf & 
Country Club (https://www.khgcc.nl/), welke in de 
top 3 staat van Europese banen en zelfs in de top 
100 van de wereld! En daar kan jij staan.

Jullie sluiten de 18 holes af met een mooi diner met 
Gorrit-Jan. Dit arrangement heeft een waarde van 
ruim € 350,- en kan in overleg geboekt worden op 
een doordeweekse dag in september. 

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

Dit prachtige kunstwerk heeft na het winnende 
bod van € 750,- een jaar lang bij de winnaar 
van vorig jaar gehangen. Nu biedt zij het 
schilderij aan voor de veiling om opnieuw geld 
op te halen voor Stichting ALS en krijg jij de 
kans om dit unieke kunstwerk helemaal voor 
jezelf te hebben.

Kies vandaag voor “happiness” en bied op dit 
schitterende kunstwerk.

Diner
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https://www.khgcc.nl/


Tour du ALS shirt gesigneerd door cast 
Dokter Deen en Penoza

Fan van Dokter Deen of Penoza? Dan hebben we een 
te gek item voor jou dat is meegereisd naar de Mont 
Ventoux en weer terug! Loek Peters, Monique 
Hendrickx, Leopold Witte, Liz Snoyink, Rian 
Gerritsen, Markoesa Hamer, Lisa Smit, Pepijn 
Schoneveld en Geert Lageveen trotseerden regen en 
storm om geld op te halen voor het goede doel en 
signeerden dit Tour du ALS shirt voor jou. Martijn 
Fischer gaf een spetterend 
eindoptreden tijdens het feest 
en mocht niet ontbreken op 
het gesigneerde shirt.

Gesigneerd exemplaar van ‘Chateau de Provence’ van 
Marelle Boersma

‘Na een moeilijke periode in hun huwelijk willen Julia en haar 
man Luuc een nieuwe start maken. Ze kopen een Frans kasteel 
met een grote olijvenboomgaard. Hun droom om beauty-
vakanties te gaan organiseren wordt werkelijkheid. Als Julia 
korte tijd na Luuc arriveert is de plaatselijke bevolking in mineur: 
de geliefde kunstenares Cherie is vermist. Dan wordt in het 
kasteel een lijk van een jonge vrouw ontdekt...’

Deze spannende thriller van Marelle Boersma is ideaal leesvoer 
voor de vakantie. Speciaal voor onze veiling heeft Marelle dit 
exemplaar gesigneerd.

Cheque van Valentino’s Barbers: 
The Italian Stalion ter waarde van 
€ 65,-

Vergeet mani’s en pedi’s voor de 
vrouwen, dat is zo 2016.  Take a Men 
Break en laat je in de watten leggen bij 
Valentino’s Barbers te Alphen aan den 
Rijn, 2e van Nederland in 2015. Je krijgt 
de THE ITALIAN STALION behandeling 
ter waarde van €65,- . Een uitgebreide 
knip- en natte scheerbeurt met een warme handdoek is puur genieten voor jou. 
http://www.valentinobarbers.nl/
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http://www.valentinobarbers.nl/


Fotosessie voor 2 tot 5 personen 
t.w.v. € 400,-

Gerenommeerd fotograaf Willem 
Hoogendoorn biedt in zijn fotostudio te 
Linschoten een geheel verzorgde 
fotosessie aan voor 2 tot maximaal 5 
personen. Ga op de foto samen met je 
gezin, vrienden/vriendinnen of partner. 
De samenstelling is aan jou. Waan je 
even een heus fotomodel tijdens deze 
shoot. 

Deze fotosessie wordt je aangeboden 
inclusief visagie voor 2 personen (meer 
personen tegen bijbetaling) en is inclusief 
€ 150,- bestedingstegoed voor vergrotingen. 

De sessie dient geboekt te worden voor 30 september 2018. 
www.willemhoogendoorn.nl

Golfclinic voor 10 personen ter 
waarde van € 350,- van 
FIVE STAR GOLF

Neem je zakenrelaties of vrienden 
mee  naar deze FIVE STAR GOLF 
golfclinic van 2 uur voor 10 personen. 
De waardebon is een jaar geldig en de 
clinic is te boeken bij een van de 
locaties van FIVE STAR GOLF op 
basis van beschikbaarheid. 

Tijdens de clinic worden de basis-
beginselen van het golfspel uitgelegd 
en zelf geoefend. Alle onderdelen 
worden afgesloten met een wedstrijdje.

Het programma van de clinic ziet er als volgt uit: 
20 minuten uitleg en demonstratie van het golfspel 
35 minuten putten 
35 minuten swing 
30 minuten spelen op PAR 3 holes
http://www.fivestargolf.nl/ Diner

Item

http://www.willemhoogendoorn.nl 
http://www.fivestargolf.nl/ 


2 overnachtingen op 
camperplaats met sauna en hottub

Spring in je camper en rij naar 
Nieuwleusen waar je met 2 personen 2 
nachten verblijft op Camperplaats 
Vechtdal. Je plaats is van alle luxe voor-
zien met een privé hout gestookte hottub 
en sauna die volledig tot je beschikking 
staan.

De overnachtingen zijn het hele jaar door 
te boeken met uitzondering van de zondag 
als aankomstdag.

Set van 8 werken van Carolina Paulussen

“As chaos and order are co-depending, I can only function by creating. My chaos is the ΅nest’ of 
the structure I find in my works, as well in the process as in the result. It makes me who I am and 
communicates for me in society.” Carolina Paulussen: beeldend kunstenares.

Dazure B.V. heeft een paar jaar de werken van Carolina Paulussen gehuurd om de muren te 
sieren. Uiteindelijk zijn de werken aangekocht. Na een herinrichting van kantoor is er geen plaats 
meer voor de kunstwerken, maar hopen we er iemand anders erg blij mee te kunnen maken en 
daarmee geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Zeg nou zelf; van deze kleuren kun je 
alleen maar vrolijk worden! Geef je kantoor kleur, een feest op je muur. 
Deze schilderijen vertegenwoordigen samen een waarde  
van circa € 1.750,-
https://www.carolinapaulussen.com/ Diner
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https://www.carolinapaulussen.com/


Wedstrijdarrangement Business Lounge FC Utrecht t.w.v € 1000,-

Als een echte V.I.P. naar een voetbal-
wedstrijd van FC Utrecht met 3 vrienden 
of collega’s? Dat is toch veel leuker dan 
op de bank met je bord op schoot, biertje 
in de hand Studio Sport kijken? Bied 
mee en heb een onvergetelijke avond!

Jouw avond is inclusief:
• Wedstrijdarrangement Business  
   Lounge FC Utrecht bij een thuis-
   wedstrijd van FC Utrecht in de Ere-
   divisie (Exclusief Feyenoord, Ajax, PSV).
• 3-gangen diner voor 4 personen.
• Drankjes.
• Parkeerkaart.
• Toegang tot Stadion Galgenwaard 1,5 uur voor tot 1,5 uur na de wedstrijd.

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.

Diner
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2 tickets voor dé afterparty van het North Sea 
Jazz Festival in BIRD

North Sea Jazz Festival is back in town en dat 
betekent maar één ding: het is tijd voor BoogieBall! 
Dit jaar is het tiendubbel feest omdat het de tiende 
editie van dé afterparty van het jaar vieren. Tijdens 
deze inmiddels legendarische Official North Sea Jazz 
Afterparty komen jouw favoriete artiesten in BIRD om 
te jammen of om voor een avond dj te spelen. 

De afterparty die je niet mag missen is op zaterdag 
14 juli en start om 23.00 uur



Speciaal voor jou gemaakte 
animatievideo door 
Eerstestap.nl

Vertel een kijker kort en bondig alles 
wat deze moet weten over jouw product, 
bedrijf, proces of leg eenvoudig iets uit. 
Dat is de kracht van een animatievideo! 
Beelden zeggen meer dan 1.000 woorden 
of zoals wij altijd zeggen: kijken is begrij-
pen! Eerstestap is gespecialiseerd in het 
maken van echte uitlegvideo’s en we maken er graag 1 voor jou. 

Uitgetekend in dezelfde stijl als de video die we hebben gemaakt voor Klim for Tim, uiteraard 
voorzien van jouw stijl elementen. Zodat de video ook direct te gebruiken is in jouw praktijk. De 
video heeft een looptijd van maximaal 1,5 minuut, voldoende tijd om jouw verhaal goed duidelijk te 
maken. De waarde van deze animatievideo is € 4.000,-.

Diner
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VIP- Arrangement voor 
2 personen voor het ABNAMRO 
World Tennis Tournament 2019
 
Rotterdam Topsport nodigt u een dagdeel 
(in overleg overeen te komen middag- of 

avondsessie) uit als speciale gasten in deVIP-Loge naast het Centrecourt van Ahoy tijdens het 
ABNAMRO World Tennis Tournament (11 tot 17 februari 2019). Tijdens dit fantastische 
tennis-spektakel, dat voor de 46e 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,- per persoon.

Diner
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Rotterdam-pakket inclusief 
2 kaarten voor de eredivisie 
wedstrijd Feyenoord-AZ

Kom je soms uit Rotterdam? Kun je 
dat niet horen dan? Je hoeft niet uit 
Rotterdam te komen om te genieten 

van dit pakket samengesteld en aangeboden door Promarsales.nl & 010Style.nl.
Het pakket bestaat onder meer uit:
• 2 kaarten Feyenoord - AZ op 16 september 2018 voor de competitie.
• 2 Rotterdamse zonnebrillen.
• Rotterdams kaas, bier en snoepjes. Diner

Item



2 startbewijzen Tour du ALS 2019 

Sluit jij je aan bij het leukste en gezelligste team van de 
Tour du ALS: team Klim for Tim en bedwing jij volgend jaar 
de Mont Ventoux met ons? Stichting ALS Nederland en 
Tour du ALS stellen 2 startbewijzen voor deelname aan 
Tour du ALS 2019 op 29 mei beschikbaar. Team Klim for 
Tim gaat voor de herkansing, dit jaar hebben we de top niet 
kunnen bereiken, volgend jaar staan we daar met z’n allen!

Onder het motto ‘Samen trappen we ALS de wereld uit’ beklimmen jaarlijks 
honderden fietsers, hardlopers en wandelaars samen met ALS-patiënten 
de Mont Ventoux om geld op te halen in de strijd tegen ALS. Startbewijs is 
inclusief deelnamegelden, tenue en bandana. 
Alle deelnemers van de Tour du ALS dienen te voldoen aan de €1.500 fondsenwerving.
www.tourduals.nl 

Overnachting Golden Tulip Noordwijk

Op zoek naar een ontspannen weekend en 
lekker uitwaaien op de boulevard van 
Noordwijk? 

Bied dan op 1 overnachting inclusief ontbijt- buffet 
voor 2 personen in Golden Tulip 
Noordwijk Beach. Deze “grand old lady” van Noord-
wijk staat al meer dan 110 jaar op deze plek en is 
voor vele gasten een vaste uitval-
basis voor rust en gezelligheid. Direct vanuit het 
hotel kun je een duik in zee nemen: het perfect 
begin van de dag!

De waarde van het arrangement is € 135,-. Dit kan geboekt worden op basis van beschikbaar-
heid. De voucher is een jaar geldig. Golden Tulip Noordwijk Beach ligt direct aan de boulevard en 
het strand en op loopafstand van het dorpscentrum. Door de centrale ligging van het hotel is het 
snel bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Gesigneerd wielershirt van Team LottoNL-Jumbo

Team LottoNL-Jumbo is de enige Nederlandse professionele wieler-
ploeg die op het hoogste niveau actief is.  Met Nederlandse toppers 
als Robert Gesink, Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk zal het 
geel-zwarte tricot van deze WorldTour-formatie komende zomer weer te 
bewonderen zijn in de Tour de France. 

Voor de Klim for Tim veiling schenkt de ploeg een shirt met hand-
tekeningen van de renners die dit jaar deelnemen aan het 
NK Wielrennen.
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http://www.tourduals.nl


De Swim for Tim veiling is geheel afhankelijk van giften. 
We bedanken de volgende bedrijven en personen:
 
• Stichting ALS Nederland
• Haggith van Hees
• Mark your Business
• Schoenenfabriek Greve
• De Vinyl Garage Oud Beijerland
• Druyf
• Marelle Boersma
• Willem Hoogendoorn
• Puur ik
• Camperplaats Vechtdal
• Rotterdam Topsport
• Boom Chicago
• WielerFlits.nl
• Eerstestap.nl
• Dazure
• De Lanterfanter
• F.C. Utrecht
• Valentino Barbers
• Promar Sales & 010 Style
• Golden Tulip Noordwijk
• FIVE Star golf
• Sibbing adviesgroep

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.


