


WELKOM BIJ DE HC UDEN 65 JAAR VEILING 
VOOR EEN VERNIEUWD CLUBHUIS!
Eindelijk is het zover en houden wij onze vijfde veiling. Een eerste lustrum. Na vier 
zeer succesvolle eerdere edities beginnen wij vol verwachting aan deze avond. 

Een avond die, zoals wij in de uitnodiging al met u deelden, geheel in het teken zal 
staan van de grote wens en ambitie van HC Uden: een renovatie van het clubhuis. 
Het clubhuis dat intussen al 50 jaar meegaat en duidelijk niet meer van deze tijd 
is. Verduurzaming en veiligheid gaan een grote rol spelen bij deze verbouwing. Een 
veilig, duurzaam gebouw met veilige parkeergelegenheid. Een toekomstbestendig 
gebouw dat zeker de komende 30 jaar onderdak biedt aan onze club, waar wij 
kunnen groeien en waar HC Uden zich verder kan ontwikkelen als toonaangevende 
sportvereniging in de gemeente Maashorst.

Veilingmeester Ton de Kort en enkele gast-veilingmeesters gaan de kavels veilen. De 
veiling start rond 19.30 uur met het afslaan van de eerste kavel door waarnemend 
burgemeester Paul Rüpp. De verwachting is dat de hamer omstreeks 23.00 uur 
voor de laatste keer neer komt en dat wij dan een mooi bedrag kunnen toevoegen 
aan het bouwdepot, waarna wij dit heugelijke feit onder het genot van een lekker 
glaasje en muziekje met u willen vieren.

Enkele huishoudelijke mededelingen:

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere kavels en wilt u meebieden? Schrijft u 
zich dan in bij binnenkomst. U ontvangt dan een kopersnummer waarmee u kunt 
meedingen naar de fraaie kavels.

HC Uden dankt iedereen die dit evenement belangeloos ondersteunt. We gaan er 
samen een mooie avond van maken!

Veel plezier en met sportieve groet,

Namens het bestuur,
Han Gootzen, Voorzitter.



SPONSOREN
Zonder alle sponsoren die belangeloos een of meerdere mooie kavels ter beschikking
stelden kunnen wij deze avond natuurlijk niet organiseren. Een groot woord van 
dank gaat dan ook uit naar al deze bedrijven en personen.

Een speciaal woord van dank aan:

•  Alle veilingmeesters;
•  Alle medewerkers van de veiling-, horeca- en sponsorcommissie;
•  Alle sponsoren van HCU en Kavelschenkers voor deze speciale HCU-65-veiling.

REGELEMENT HCU VEILING 2022
1. Iedereen die wil bieden vult een inschrijfformulier in bij de inschrijfbalie. Bij 

inlevering van het formulier ontvangt u een kopersnummer dat gekoppeld is 
aan uw inschrijfformulier;

2. Betalingen na ontvangst van de nota die u van HC Uden ontvangt.
3. Heeft u een artikel gekocht? Dan komt er een medewerker naar u toe die u de 

veilingbon laat tekenen. Op de bon staat wat u heeft gekocht en voor welke 
prijs. U ontvangt een kopie van de veilingbon of u ontvangt direct het gekochte 
artikel.

4. Betreft de kavel een versproduct? Dan ontvangt u een tegoedbon waarmee 
u de kavel bij de betreffende leverancier kunt ophalen binnen de gestelde 
termijn. Staat er geen termijn? Dan is het artikel binnen 14 dagen na de veiling 
af te halen.

5. De veilingmeester of notaris is gerechtigd het bieden op een kavel tijdens de 
veiling stop te zetten en de kavel op een later tijdstip te veilen.

6. De gekochte artikelen neemt u in principe tijdens of direct na de veiling mee. 
Is dit niet mogelijk? Dan bestaat de mogelijkheid de artikelen af te halen op de 
eerstvolgende vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

7. Notaris Eric van Egeraat van SVN Notarissen is verantwoordelijk voor een 
ordelijk verloop van de veiling.

8. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur van HC Uden.   
(info@hcuden.nl)

HET BIEDEN GAAT ALS VOLGT:
Bedragen van    Opbieden met

€ 0,00 t/m € 50,00   € 5,00
€ 50,00 t/m € 100,00   € 10,00
€ 100,00 t/m € 500,00   € 20,00
€ 500,00 t/m € 1.000,00  € 50,00
€ 1.000,00 en hoger   € 100,00



OVERZICHT VEILINGITEMS
Kavel-

nummer
SponsorKavel

1 Golfclub de LeemskuilenGolfclinic voor 10 personen

20 Napoleon GrillsMooie portable BBQ de TravelQ BBQ
19 Muggels Wine & DineLuxe diner voor 6 personen inclusief drankjes

18 Bevers Steencentrum
NistelrodeCadeaubon t.w.v. 150 euro

17 De Groot Hoveniers VolkelVuurschaal (diameter 112cm.)
16 Schonenberg plantcentrumEen boom naar keuze t.w.v. € 200

15 Finerfa | Jan van GennipFinanciële scan: huidige en toekomstige
situatie inzichtelijk maken

14 Zinderend5-gangen diner voor 10 personen
inclusief drankjes

13 Indoor Ski UdenIn het laagseizoen:
lesuren Indoor Ski voor 15 pers.

12 Van Schijndel 
HoortechniekEen set gehoorbeschermers

11 GrandoWijnkoeling kast (592 B x 820 H x 557 D)
10 Van Donzel Uden6 luxe eetkamerstoelen

9 DaadkrachtWorkshop chocolade en wijn,
Rousseau meets Oonivoo

8 CycleXperienceMooi pakket met items voor
elke fietsliefhebber

7 Annita Poorthuis5x behandeling cosmetische acupunctuur

6 Maartje KrekelaarGesigneerde hockeystick van
landskampioene ‘s-Hertogenbosch

5 Theater MarkantDinerbon Cusco i.c.m.
4 kaarten voorstelling Theater Markant

4 Stephan HalenbeekStokparasol 300x300 incl. voet
3 Big BoysBBQ workshop voor 4 personen
2 Duux6 sessies Skydiven in Utrecht voor 2 personen



OVERZICHT VEILINGITEMS
Kavel-

nummer
SponsorKavel

21 NobraCarsBMW Exp. Basic Safety training 2 pers.
op Zandvoort

23 Bas Horck |
Essential & Pienaar

Leuk voor 2 stellen: 2 paar luxe handmade
schoenen & Gin proeverij in de winkel

24 Stadshaven Brouwerij
Rotterdam

Waardecheque voor 1.000 euro rondleiding 
en lunch/diner/drankjes voor 10 personen

22 Oonivoo WinespiredDinerbon voor € 750

25 TronixKerstboom met 1.000 lampjes

40 ‘t Zusje4-persoons toegangsticket op 3 juli a.s. voor
De Amsterdamse Zomer incl. fles ChouChou

39 DVDIIIStrippenkaart voor 20 dagdelen of 10 hele
dagen flexwerken bij DVDIII

38 Stephan HalenbeekGrote stokparasol merk Le Soleil incl. voet
37 HET ElectrotechniekReischeque t.w.v. € 500
36 Restaurant SommLuxe diner voor 4 personen all in
35 Bestuur HCU3 jaar Shirtsponsor jongens/herenlijn, plek B

34 Bestuur HCUVoor 3 jaar adoptie/sponsoring:
kleding HCU scheidsrechters

33 Bestuur HCUAdoptie: kleedkamer + schilderij in
kleedkamer

32 Bestuur HCUAdoptie: naam nieuwe bestuurskamer HCU

31 Bestuur HCU1 jaar adoptie van tafel op terras hoofdveld
HCU + € 1.000 drankjes

30 Zinderend5-gangen diner voor 10 personen
inclusief drankjes

29 Porcus Ties WoltringStrippenkaart 10x oppassen

28 Peters & PetersEen 14 Karaats geelgouden armband, 
van het Nederlandse merk Fjory

27 Campus UdenHet allereerste golden ticket
‘Campus Compagnon’

26 ‘t Zusje4-persoons toegangsticket op 3 juli a.s. voor
De Amsterdamse Zomer incl. fles ChouChou



OVERZICHT VEILINGITEMS
Kavel-

nummer
SponsorKavel

59 Roland de LaakVerrassingskavel
58 Mathieu WoltringEen greenegg BBQ maat M
57 Café ‘t UdenaartjeFust bier met volop bittergarnituur
56 Richard BosveldReis naar Malaga/Marbella voor 4 personen
55 Pearl5 zonnebrillen
54 Maurick v.d. HeuvelRondleiding Kaeve + diner voor 4 personen
53 PastryclubLeuk Pastry pakket met boek en cadeaubon

52 Campus UdenFlexwerkplek voor een stagiair voor
het studiejaar 22-23

51 Volvo Vos14 dagtickets Hockey Women’s World Cup
2022 Amsterdam 10 juli 2022

50 SandbergheVerblijf in een Heydehuis voor 4 personen
tijdens het laagseizoen

49 Personal Training Group |
Stijn van Cuijk3 uur personal training

48 Speyz2 weekendtickets voor Solar in Roermond
(4 t/m 7 augustus 2022)

47 Stephan HalenbeekDraagbare pizza oven

46 Finerfa | Jan van GennipFinanciële scan: huidige en toekomstige
situatie inzichtelijk maken

45 HCUSponsoring/schenking houten schommel
op de hockeyclub

44 Wijnhuis UdenMillstone whiskypakket

43 Van Schijndel 
HoortechniekEen set gehoorbeschermers

42 Theater MarkantDinerbon Cusco i.c.m.
4 kaarten voorstelling Theater Markant

41 Joost Wels | HelloChairHelloChair shoptegoed t.w.v. 250 euro in
Culemborg of Bussem



WIJ BEDANKEN ALLE SPONSOREN
DIE EEN KAVEL BESCHIKBAAR
HEBBEN GESTELD EN BIEDERS 

VOOR HUN BIJDRAGE.


