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Voorwoord van de voorzitter SV Breugel 

“SV Breugel is een gezonde en sympathieke voetbalclub uit Kleine-Brogel met 
een ambitie die past bij de club en de omgeving. We proberen zoveel mogelijk 
jongeren uit het eigen kerkdorp en omstreken op een gezonde manier aan 
sport te laten doen. Dit alles gedragen door de hulp van vele enthousiaste  
vrijwilligers, ouders, spelers en sympathisanten. 

We zijn dan ook trots dat de jongeren weer volop de weg naar onze vereniging 
vinden, want naast ons eerste en tweede elftal en ons veteranenteam, beschikt 
onze club over een tachtigtal jeugdspelers verdeeld over diverse leeftijds- 
categorieën van U6 tot U21. Hierbij zijn we genoodzaakt aan onze infrastruc-
tuur te werken en hebben we deze veiling opgezet om een basis te leggen voor 
de uitbouw van onder andere onze kleedkamers, beregening velden,…. 

Toen dit idee groeide binnen onze vereniging ontstond meteen het idee vanuit 
de buik van onze organisatie, om dit aan een goed doel te koppelen, waardoor 
ons enthousiasme omtrent het initiatief alleen maar groeide. 
Met vzw Kleine Prins hebben we gemeen dat we samen kinderen een toekomst 
willen bieden. Dit paste dus perfect. We rekenen hierbij op uw steun. 
#samen solidair”

Davy Tijssen
Voorzitter SV Breugel



Voorwoord van de voorzitter Kleine Prins vzw  

“44 jaar geleden overleed mijn broer Steven aan acute leukemie, net geen negen 
jaar jong. Onze ouders hebben dan vzw Kleine Prins opgericht om vanuit die 
verschrikkelijke ervaring andere gezinnen te helpen en ondersteunen. 

Ik was aangenaam verrast toen SV Breugel, een sympathieke ploeg uit vierde 
provinciale, me op de hoogte bracht van het idee om deze veiling te organi- 
seren en voel me bijzonder enthousiast en geëngageerd om dit project mee  
te dragen. Onze niet-gesubsidieerde vzw begeleidt momenteel meer dan  
100 gezinnen in groter Limburg. Sinds de oprichting hebben meer dan 650 
gezinnen steun gevonden bij elkaar via Kleine Prins. 

De opbrengst willen we graag aanwenden om ons project in Vaals te onder-
steunen, waar we gezinnen die getroffen worden door een levensbedreigende 
ziekte van hun kind, toch nog een vakantie in een vakantiehuisje kunnen be- 
zorgen. Ook ik reken op uw steun .
#samen solidair”

Peter Croonen
Voorzitter vzw Kleine Prins



Programma ‘1e Breugeliaanse veiling’ 31 mei 2019 

Kick-off (VIP-receptie)*
17.00 uur  Ontvangst van de genodigden met hapje en drankje verzorgd  

 door Delaet Dinner Concepts en Wijnen Hermans

 Muzikale omlijsting door Dag Anniek 

17.25 uur Verwelkoming door Davy Tijssen, voorzitter SV Breugel

17.30 uur Presentatie 1e Breugeliaanse veiling door Dominique Goven, 

 bestuurslid SV Breugel

17.45 uur Presentatie Kleine Prins vzw 

18.00 uur Netwerkmoment met wijndegustatie en finger food

19.00 uur Einde 

 *VIP-receptie is enkel voor genodigden. 

Start veiling 
19.00 uur Deuren open voor het publiek

19.30 uur Officiele aftrap van de veiling door de voorzitters van 

 SV Breugel en Kleine Prins vzw

19.35 uur Voorlezing van het veilingreglement

19.45 uur Start veiling onder leiding van Jos Roofthooft, veilingmeester

23.45 uur Einde van de veiling

00.00 uur Bekendmaking van de opbrengst



De veiling

Veilingprocedure
•	 Bij binnenkomst ontvangen alle aanwezigen een deelnameformulier, dit deel- 
 nameformulier dient ingevuld te worden, waarna de aanwezigen een kopers- 
 nummer ontvangen waarmee geboden kan worden. Hiermee geven de aan- 
 wezigen aan dat zij deelnemen aan de veiling en de veilingvoorwaarden aan- 
 vaarden. Er zal worden gecontroleerd of de naam waaronder u deelneemt  
 overeenkomt met uw identiteitskaart of paspoort (gelieve dit dus mee te  
 brengen). Deelname houdt geen biedverplichting in. U bent hierdoor niet  
 verplicht om ook daadwerkelijk te kopen.
•	 Als u het hoogste bod heeft uitgebracht op een lot, bezoeken leden van ons  
 ‘vliegende veilingteam’ u aan tafel en vragen u een aankoopbevestiging te  
 ondertekenen in tweevoud, waarvan u een kopie ontvangt. Op de aankoop- 
 bevestiging staat wat u hebt gekocht, voor welk bedrag, wie het lot heeft ge- 
 schonken en hoe de verdere afhandeling gebeurt (bv. in geval van waardebon  
 of dienst). Bij waarde-bonnen dient opname te gebeuren binnen de tijd aan- 
 gegeven op de waardebon. 
•	 De betaling gebeurt op de avond zelf. Dit kan op basis van de aankoop- 
 bevestiging, na betaling krijgt u het geboden lot mee. Dit kan cash of met bank- 
 kaart of kredietkaart. Er zal een betaalautomaat aanwezig zijn. Een veiling- 
 bod is bindend en bij niet-betaling is de organisator gemachtigd het bedrag  
 op een later tijdstip te innen, eventueel met intresten.
 
Veilingmeester
De veiling staat onder leiding van Limburgse duizendpoot Jos Roofthooft, die 
zichzelf animator noemt, maar bekend is als zanger, cabaretier, presentator, mop-
pentapper,… Jos introduceerde de “Racing 
Genk, aaaaarrrre you ready” in de Genkse  
Luminus Arena en was naast radio- 
reporter ook nog PR medewerker bij het 
MG van Johan Musseeuw. We zijn dan 
ook zeer vereerd, mede dankzij de tussen- 
komst van Thierry Courtois, vader van  
Thibaut, dat dit Limburgs icoon de rol van 
veilingmeester wil opnemen.



 2 drankkaarten van 10 consumpties

 Voetbalshirt Pieter Gerkens (retro)

 Poetsers starterskit

 4 winddichte fietsvesten

 3 x 2 VIP tickets voor Europese volleybal-wedstrijd 

 Spiegel met afbeelding WTAC Kleine Brogel

 2 drankkaarten van 10 consumpties te nuttigen  
 in Café Wirix

 Gehandtekend voetbalshirt van Pieter Gerkens,  
 ten tijde van zijn periode bij STVV  
 (seizoen 2016-2017).

 Vileda Ultraspin mini starterkit blauw, een startklaar  
 mopsysteem voor het reinigen van diverse ruimtes,  
 bevat een 6 liter emmer, pers, mopframe, microvezel- 
 mop.  

 4 nieuwe winddichte fietsvesten wit met rood (bevat  
 reclame), maatje 2, van het merk Bioracer.

 3 x 2 VIP-tickets voor Europese wedstrijd van  
 VC Greenyard Maaseik, seizoen 2019-2020.  
 Datum af te stemmen met Pepsico.

 Spiegel met afbeelding vliegtuig WTAC
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 2 waardebonnen twv 25 euro

 Volleyshirt Jelte Maan

 2 eetbonnen twv 20 euro

 Boek ‘De Wijnkaart alsjeblieft’

 Gehandtekend shirt RSC Anderlecht 

 Mobiele wijnbar

 2 waardebonnen twv 25 euro  (totaalwaarde 50 euro)

 Getekend volleyshirt van Jelte Maan,  
 VC Greenyard Maaseik, seizoen 2017-2018.

 2 eetbonnen ter waarde van 20 euro 
 (totaalwaarde 40 euro)

 Boek ‘De Wijnkaart Alsjeblieft’, geschreven  
 door notoire wijnkenners Jules Gaubert-Turpin en  
 Adrien Grant Smith Bianchi. Hardcover.

 Gehandtekend shirt van RSC Anderlecht,  
 seizoen 2018-2019 met handtekeningen van 
 alle spelers en naam van de firma Woutim

 Dagverhuur van mobiele wijnbar, inclusief opbouw/ 
 ophalen, exclusief wijnen. De mobiele wijnbar is  
 aanwezig op de veilingdag. Datum af te stemmen  
 met Wijnen Hermans.
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 15 inkomtickets twv 6 euro

 2 VIP tickets voor de Sanicole Airshow

 Uitshirt RSC Anderlecht 2015-2016 (retro)

 Ontbijt voor twee personen

 Rondleiding brouwerij ‘Brugse zot’

 5 carwash beurten

 15 inkomtickets ter waarde van 6 euro 
 (totaalwaarde 90 euro)

 2 VIP Tickets voor de International Sanicole Airshow  
 op 13 september 2019. Tickets zijn te reserveren  
 vanaf 1 juli bij Sanicole.

 Ingekaderd en gesigneerd uitshirt van RSCA van het  
 seizoen 2015-2016 met onder andere toppers als Suarez,  
 Proto, Okaka, Acheampong, Tielemans, Praet, Dendoncker,  
 Defour, Kara en Deschacht. Met dank aan Yves Daniels.

 Ontbijt voor twee personen bij Fitlounge Meeuwen

 Ingeklede rondleiding in brouwerij de Halve Maan te  
 Brugge voor 6 personen.

 5 carwash beurten bij Carwash club in Pelt (Neerpelt)
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 Nebbiolo rode wijn limited edition

 Waardebon voor siergrint twv 100 euro

 Een luchtdoop

 Greg van Avermaet wielershirt

 Rode Duivels wedstrijdshirt

 3 eetbonnen twv 20 euro

 Een fles Italiaanse Langhe Nebbiolo “Angelo”  
 limited edition uit 2015 van de wijngaard Mauro Veglio  
 uit Piemonte. Met dank aan Johan Masco.

 Siergrint ter waarde van 100 euro uit te kiezen in 
 de showroom van Expo Paesen.

 Een luchtdoop op Aeroclub Sanicole. 
 Datum af te spreken met de locale vliegclub.

 Gehandtekend wielershirt van de nationale ploeg  
 gehandtekend door Olympisch kampioen  
 Greg van Avermaet na het WK Wielrennen 2018.

 Officieel Rode Duivels shirt getekend door alle  
 Rode Duivels (na het WK).

 3 eetbonnen ter waarde van 20 euro
 (totaalwaarde 60 euro)
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 Een doosje Leonidas

 Langa classic rode wijn

 Springkasteel voor 1 dag

 Een luchtdoop

 Starterskit voor schilders

 Barbecue voor 10 personen

 500 gram Leonidas pralines

 Een unieke 1,5 liter fles rode wijn (Vino Tinto) uit  
 Catalayud (Aragona), een Langa Classic, extreme  
 Viticulture uit 2016 van Bodegas Langa. 
 Met dank aan  Johan Masco.

 Verhuur van een springkasteel voor 1 dag. 
 Datum af te stemmen met Sven Walbers.

 Een luchtdoop op Aeroclub Sanicole. 
 Datum af te spreken met de locale vliegclub.

 Volledige starterskit voor schilders, met diverse  
 artikelen voor de beginnende schilder(werken) met  
 een totale winkelwaarde boven de 100 euro.

 Barbecue voor 10 personen inclusief vlees,  
 groenten en sauzen (op te nemen voor eind 2019).
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Bouwwerken Karl Wijnants bvba
Kustersstraat 16 • 3990 Kleine-Brogel

+32 (0)474 61 61 48 
karl.wijnants@telenet.be • www.bouwwerkenkarlwijnants.be

Belisol Peer
Markt 27/2 • B-3990 Peer • België

+32 (0)11 41 39 77 
www.belisol.be 



 3 gesigneerde cartoons

 Snit en brush

 1 x 4 VIP kaarten voor thuiswedstrijd STVV

 3 drankkaarten SVB kantine

 BBQ pakket voor 6 personen

 Grasmaaier

 3 ingekaderde gesigneerde cartoons van Klier  
 (huiscartoonist van het Belang van Limburg),  
 die terugslaan op de lokale situatie in Noord-Limburg.

 Snit en Brush.

 1 x 4 VIP kaarten voor een thuiswedstrijd van STVV,  
 seizoen 2019-2020 
 (wedstrijd in overleg met Group Jomaco).

 3 drankkaarten (30 pintjes) te nuttigen in de  
 kantine van SV Breugel

 Barbecue voor 6 personen inclusief vlees, groenten,  
 sauzen en brood. Af te halen (na bestelling)

 Nieuwe grasmaaier van het merk Viking (groen-wit).
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Dames-heren-kinderen 

Kerklaan 12 3990 Kleine Brogel 

0477/639062 



 2 waardebonnen twv 20 euro

 Siebe Schrijvers wedstrijdshirt

 Boek ‘Maak je comeback’

 Luxe ontbijt voor 2 personen

 Amerikaanse brunch voor 2 personen

 2 uur rijles

 2 waardebonnen twv 20 euro voor een gezonde lunch  
 (totaalwaarde 40 euro) in lunchbar de Maderij in Pelt  
 (Neerpelt).

 Gehandtekend officieel wedstrijdshirt van 
 Siebe Schrijvers (Club Brugge). Met dank aan  
 Johan Scheelen.

 Boek ‘Maak je comeback’ van Nederlands  
 topkeeper Hans van Breukelen over terugvechten na  
 een tegenslag.

 Luxe ontbijt bij Bar Gazet te Peer voor 2 personen

 Amerikaanse brunch voor 2 personen op 
 Stiemerheide in Genk, enkel op zondag tussen  
 10 uur en 15u30.

 2 uur praktijkles met de dossierkosten inbegrepen
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 Lommel SK wedstrijdshirt

 Etentje voor 2 personen (all in)

 Schilder voor 1 werkdag

 Broodplank, mes & keukenpannetje van Jeroen Meus

 Etentje met de Peerse burgemeester

 2 x 2 tickets voor Bistro Wirix

 Gehandtekend voetbalshirt van Lommel SK,  
 getekend door alle spelers. Shirt gedragen door  
 Lommelspeler Jentl Gaethofs. 

 Etentje voor twee personen (all in). 
 Dit aanbod is enkel geldig op zondagavond.

 Een schilder voor een (werk)dag (8 uur) in huis  
 of bij u op het bedrijf, gebruikte materialen niet  
 inbegrepen. Datum af te stemmen met de schenker.

 Een broodplank met mes, een door Jeroen Meus  
 gesigneerde serveerpan en een uniek kookpannetje  
 gebruikt in een aflevering van Dagelijkse Kost. 

 Etentje met de burgemeester in een nog nader te  
 bepalen Peers restaurant. Datum en tijdstip af  
 te stemmen in overleg met de burgemeester.

 2 x 2 lunches tijdens de maandelijkse Bistro Wirix  
 te Kleine Brogel (totaal 4 personen),  
 datum af te stemmen met de schenker.
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Bouwreno WS
Kaulillerweg 104 • 3990 Peer • Limburg

+32 (0)474 63 95 37 
info@bouwrenobvba.be • www.bouwrenobvba.be

gravic design
Straatveld 10 • 3990 Peer

+32 (0)479 27 72 21 
info@gravicdesign.be • facebook.com/Gravicdesign



 Manicurebehandeling

 3 waardebonnen twv 10 euro

 3 eetbonnen twv 20 euro

 2 Tankkaarten twv 50 euro

 Portretreportage

 3 Tankkaarten twv 50 euro

 Manicurebehandeling

 3 waardebonnen twv 10 euro (totaalwaarde 30 euro)

 3 eetbonnen ter waarde van 20 euro 
 (totaalwaarde 60 euro)

 Tankkaarten ter waarde van 50 euro 
 (totaalwaarde 100 euro). 

 Portretreportage in studio of op locatie.  
 Tot max. 4 personen of gezin. De foto’s worden  
 geselecteerd en digitaal afgewerkt en afgeleverd in  
 hoge resolutie.

 Tankkaarten ter waarde van 50 euro 
 (totaalwaarde 150 euro). 
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Schoonheidsinstituut
Kim



 Lingerie met kapstok

 Sander Berge wedstrijdshirt

 Nationaal wielershirt Dylan Theuns 

 5 kg dagverse kersen

 1 x 4 VIP kaarten voor thuiswedstrijd STVV

 Manicure Hanne 

 Witte dameslingerie van het merk Marie Jo (vr) en  
 paarse badjas van het merk Victor by Vandy  
 (maat L, m), geleverd met staande kapstok voor  
 heren en dames.

 Gehandtekend wedstrijdshirt van Sander Berge 
 (KRC Genk), seizoen 2018-2019.

 Gehandtekend wielershirt van de nationale ploeg  
 gehandtekend door wielerbelofte Dylan Theuns,  
 tijdens WK wielrennen in Oostenrijk 2018.

 5 kg dagverse kersen uit de fruitstreek thuis geleverd  
 in de kersenperiode juli 2019 (af te stemmen met  
 D&C via de veilingorganisatie).

 1 x 4 VIP kaarten voor een thuiswedstrijd van STVV,  
 seizoen 2019-2020 
 (wedstrijd in overleg met Group Jomaco).

 Manicurebehandeling
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Milants-Princen 
Dirk en Carine, 
Groot-Gelmen

Hanne
Geysen



 Bouwmateriaal

 4 u groenonderhoud

 Vincent Kompany wedstrijdshirt

 Uw naam verbonden aan ons stadion/arena

 5 combitickets Aquamundo/Discovery Bay

 Details niet bekend bij het ter perse gaan.  
 Zie www.facebook.com/samensolidairsvb  
 voor update.

 4 uur groenonderhoud bij u thuis of op uw bedrijf.  
 Tijdstip en takenpakket overeen te komen met  
 de bieder.

 Gehandtekend wedstrijdshirt van  
 Vincent ‘the Prince’ Kompany. Seizoen 2018-2019. 
 Met dank aan Bonka Circus.

 SV Breugel veilt de naam van haar stadion aan  
 de hoogste bieder en dit voor de periode van  
 drie voetbalseizoenen te beginnen met het seizoen  
 2019-2020. We zullen de naam gebruiken in al onze  
 communicatie rondom activiteiten in ons stadion,  
 briefwisseling en de naam zal centraal prijken aan  
 de ingang van ons stadion. De club behoudt zich het  
 recht om schunnige, oneerbare of ongepaste namen  
 te weigeren. Startbod: 1000 euro

 5 combitickets voor Aquamundo en Discovery Bay  
 zowel te gebruiken in Erperheide als Vossemeren.
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Industrieweg 3 • 3990 Peer
+32 (0)11 63 11 01
wim@lourdaux.be • www.lourdaux.be	

Public	

	

	

	

Oudestraat	2	●	Tel.	011	61	07	50	
peer@kbc.be	●			kbc.be	

	

	

www.sl-solution.be

	

Public	

	

	

	

Oudestraat	2	●	Tel.	011	61	07	50	
peer@kbc.be	●			kbc.be	

	

	

Kerkstraat 42 • 3990 Peer
+32 (0)11 63 67 67

info@certass.be • certass.be

Oudstraat 2 • 3990 Peer
+32 (0)11 61 07 50
peer@kbc.be • kbc.be

www.cristal.be

GRATIS 1STE ADVIES ELKE VRIJDAG 9 – 12 U
ZONDER AFSPRAAK

ADVOCATENKANTOOR
089/25.85.25 - www.paesenneyens.be

Kloosterpoort 21 - BREE

ADVIES – BEMIDDELING – PROCEDURE

Advocatenkantoor
Kloosterpoort 21 • 3960 Bree
+32 (0)89 25 85 25
www.paesenneyens.be



 Werkoverall

 Stadionbanners Schrijvers, Coucke, Zhegrova

 1 x 4 VIP kaarten voor thuiswedstrijd KRC Genk 

 AA Gent wedstrijdshirt

 Klopboormachine Metabo

 Etentje voor 4 personen 

 Katoenen blauwe werkoverall, maatje 51

 Drie grote stadionbanners van Siebe Schrijvers,  
 Egon Zhegrova en Gaetan Coucke (seizoen 2017-2018).

 1 x 4 VIP kaarten voor een thuiswedstrijd van  
 KRC Genk in het seizoen 2019-2020  
 (wedstrijd te bepalen in overleg met de firma Jomaco).

 Een wit-blauw origineel shirt van KAA Gent,  
 gehandtekend door alle spelers, seizoen 2018-2019.  
 Met dank aan Peter Balette.

 Klopboormachine (merk Metabo) in koffer.

 Etentje voor vier personen in restaurant Kompenhof  
 te Pelt (Neerpelt).
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 Gehandtekende wedstrijdbal

 Weekendje weg met een Kia Stinger

 Boek ‘Maak je comeback’

 Wim Smet wedstrijdshirt

 Diverse schoonheidsproducten

 5 waardebonnen van 10 euro

 Door Belgisch recordinternational, Jan Vertonghen,  
 gehandtekende wedstrijdbal.

 Een weekendje weg met een gloednieuwe KIA Stinger,  
 inclusief overnachting met ontbijt.  
 Datum en overnachtingslocatie af te stemmen met  
 KIA Lumens uit Pelt (Neerpelt).

 Boek ‘Maak je comeback’ van Nederlands  
 topkeeper Hans van Breukelen over terugvechten  
 na een tegenslag.

 Gehandtekend en gedragen geel wedstrijdshirt  
 van Pro League scheidsrechter Wim Smet.

 Pakket van diverse schoonheidsproducten,  
 geselecteerd door ‘t Kappershuys in Kleine Brogel.

 5 waardebonnen twv 10 euro (totaalwaarde 50 euro).
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 Portretreportage

 5 combitickets Aquamundo/Discovery Bay

 Patrick Stevens shirt Olympische Spelen 1996 

 Kevin De Bruyne wedstrijdshirt

 Wesley Alen scheidsrechtersshirt

 Bojan Nastic wedstrijdshirt

 Portretreportage in studio of op locatie. 
 Tot max. 4 personen of gezin. De foto’s worden  
 geselecteerd en digitaal afgewerkt en afgeleverd  
 in hoge resolutie.

 5 combitickets voor Aquamundo en Discovery Bay  
 zowel te gebruiken in Erperheide als Vossemeren.

 Gehandtekend loopshirt van Patrick Stevens, gedragen  
 tijdens de Olympische Spelen van Atlanta in 1996, waar hij  
 zevende werd in de finale van de 200 meter, waar Michael  
 Johnson een fenomenaal wereldrecord vestigde.

 Gehandtekend wedstrijdshirt van Kevin De Bruyne  
 (Manchester City). 
 Met dank aan de Kevin De Bruyne fanclub

 Gehandtekend en gedragen groen wedsrijdshirt  
 van Pro League scheidsrechter Wesley Alen.

 Gehandtekend KRC Genk wedstrijdshirt van  
 Bojan Nastic (toen KRC Genk, nu KV Oostende),  
 2018-2019.
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 3 waardebonnen twv 20 euro

 Gehandtekende bal RSC Anderlecht

 Luxe handtas van het merk GUM

 Sven Kums wedstrijdshirt

 Avondvullende DJ set

 KRC Genk shirt

 3 waardebonnen twv 20 euro voor de Oude Barrier  
 in Hechtel. Totaalwaarde 60 euro.

 Gehandtekende bal van RSC Anderlecht,  
 seizoen 2018-2019, getekend door alle spelers.  
 Bal is in de paars-witte kleuren van de club.

 Een luxe handtas van het merk GUM, in kaki metallic  
 en Italiaans design door Gianni Chiarini.

 Gehandtekend wedstrijdshirt van Sven Kums  
 (Anderlecht), seizoen 2017-2018. Met dank aan  
 Danny Geerts.

 Avondvullende set van het DJ duo Siemes and  
 Humphrey, de nachtburgemeesters van Kleine Brogel.  
 Datum te bepalen in overleg met de DJs.

 Gehandtekend wedstrijdshirt van KRC Genk,  
 seizoen 2018-2019, gehandtekend door alle spelers  
 in het tussenseizoen.
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Siemes and 
Humphrey



 Vat bier

 Werkbroek van het merk Snickers

 Taart met logo van SV Breugel 

 Culinair boek ‘Made at home’

 KV Mechelen wedstrijdshirt

 3 waardebonnen twv 20 euro

 Vat bier van 30 liter te nuttigen in Café Wirix in  
 Kleine Brogel. Datum af te stemmen met Café Wirix.

 Werkbroek van het merk Snickers, maatje 52

 Taart voor 15 personen met logo van SV Breugel.  
 Af te halen bij Patisserie Kwanten Van Esch na  
 contactname.

 Boek ‘Made at Home’ van de internationale  
 bestseller-chef Giorgio Locatelli (van het Londense  
 Locanda Locatelli) met 150 Italiaanse gerechten in  
 een prachtig boek. Hardcover.

 Gehandtekend shirt van KV Mechelen, kampioen  
 in 1B, gehandtekend door alle spelers.  
 Seizoen 2018-2019.  
 Met dank aan ex-topschutter Piet den Boer.

 3 waardebonnen twv 20 euro voor een gezonde  
 lunch (totaalwaarde 60 euro) in lunchbar de Maderij  
 in Pelt (Neerpelt).
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Grondwerken Dreesen
Goolderheide • 3950 Bocholt

32 (0)471 65 83 81 • kyennedreesen@gmail.com
facebook.com/Dreesenlandbouwwerken

green solutions
Raakstraat 21 • 3950 Kaulille

+32 (0)474 30 76 14
info@greensolutions-bvba.be • www.greensolutions-bvba.be



 Elise Mertens tennisuitrusting

 Sinan Bolat keepershirt

 Gehandtekende bal STVV (retro)

 4 waardebonnen twv 10 euro

 Nationaal wielershirt Tiesj Bennoo

 1 x 4 VIP kaarten voor thuiswedstrijd KRC Genk

 Gedragen en gehandtekende wedstrijduitrusting van  
 Elise Mertens, Belgisch nummer 1 in het vrouwen- 
 tennis, geschonken door Mathieu Gijbels nv,  
 met dank aan tenniscentrum de Boneput in Bree.

 Gehandtekend keepersshirt van ex-SV Breugelspeler  
 Sinan Bolat, seizoen 2017-2018. 
 Met dank aan Dimitri Huygen.

 Wedstrijdbal gehandtekend door alle spelers van  
 STVV, seizoen 2015-2016.

 4 waardebonnen ter waarde van 10 euro  
 (totaalwaarde 40 euro) voor taverne Drie Swaentjes  
 in Peer.

 Wielershirt van de Belgische nationale ploeg gehand- 
 tekend door Tiesj Bennoot. Shirt werd gehandtekend  
 tijdens het WK wielrenner in Oostenrijk (2018). 

 1 x 4 VIP kaarten voor een thuiswedstrijd van  
 KRC Genk in het seizoen 2019-2020 (wedstrijd te  
 bepalen in overleg met de firma Jomaco).
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 Hotelovernachting met ontbijt voor 2 personen

 Champagne arrangement voor 2 personen

 Midweek aan het Gardameer

 Real Madrid wedstrijdshirt Thibaut Courtois

 Hotelovernachting met ontbijt voor 2 personen in  
 Hotel de Boskar in de schaduw van het prachtig  
 gerenoveerde Oud Stadhuis van Peer uit 1673.

 Champagne arrangement voor 2 personen bij ‘t Ruspunt in  
 Hechtel-Eksel bestaande uit rondleiding en uitleg, fles  
 champagne en fruit, 2 uur gebruik van het privé wellness  
 centrum, badjassen en badlinnen inbegrepen.

 Midweek in een huisje aan het Gardameer op te nemen  
 najaar 2019 of voorjaar 2020. Verlengd verblijf (tegen  
 betaling) is mogelijk. Datum en modaliteiten af te stemmen  
 met firma Theunissen.

 Gedragen en gehandtekend wedstrijdshirt van  
 Thibaut Courtois (Real Madrid) seizoen 2018-2019.  
 Thibaut is  peter van Kleine Prins vzw. Met dank aan  
 Thierry Courtois.

4

3

2

1



Indien u uw kaart koopt in voorverkoop (inkomprijs = 10 euro) ontvangt u bij 
de inkom en inschrijving een tegoedbon van 7 Euro die u mag inzetten om te 
bieden. Tegoedbonnen mogen gecumuleerd worden, dus denkt u graag met 
6 personen naar brouwerij de Halve Maan te gaan of met 10 personen van 
de barbecue van slagerij Grieten te genieten, mogen de verschillende tegoed- 
bonnen samengelegd worden en ingezet op hetzelfde item. Elke tegoedbon 
kan uiteraard maar 1 keer worden gebruikt.

Inkomkaarten kunnen verkregen worden bij:
•	 Wirix cafe, Pieter Breugellaan 10, 3990 Kleine Brogel, 011 63 43 05
•	 Het 8e Sacrament, Rodenbachlaan 48, 3900 Pelt, 011 81 68 73
•	 Friet en zo, Pieter Breugellaan 32, 3990 Kleine Brogel, 011 63 24 53

Of bij de leden van de veilingcommissie:
•	 Dominique Goven, Kerklaan 18, 3990 Kleine Brogel, 0473 59 39 72
•	 Patrick Houben,  Straatveld 16, 3990 Kleine Brogel, 0478 23 29 59
•	 Davy Tijssen, Ekselsebaan 25, 3990 Kleine Brogel, 0475 91 07 32
•	 Freddy Vanchaze, Boelehoef 7A, 3900 Pelt, 0496 32 04 93

Van harte welkom!

Koop uw inkomkaart 
in voorverkoop  

en ontvang 7 euro 
biedkrediet!!



Colofon
Drukwerk: Drukkerij Eerlingen
Opmaak: gravic design 
Veilingcommissie: Davy Tijssen, Freddy Vanchaze, Patrick Houben, Dominique Goven



Groep Jomaco bvba

Veeweidestraat 13a
3960 Bree
 
089 48 15 76
info@jomaco-evercool.be
www.jomaco-evercool.be

Trotse  
hoofdsponsor 

van deze  
veiling. 

#samensolidair


