
DIENSTENVEILING
20.00 UUR STIPT

BEN D'R BÉJ!

WANTED
21 OKTOBER



Voorwoord
Kieveloeëters en Kieveloeëterinnen,

C.V. De Kieveloeët organiseert al 6x11 jaar activiteiten rondom de 
Méélse vastelaovend. Activiteiten voor alle leeftijden, want als 

vereniging vinden wij het belangrijk om vastelaovend te vieren met 
de gehele Meijelse gemeenschap.

Om de continuïteit en tradities van Vastelaovend in Meijel voor 
de toekomst te waarborgen, is er naast de inzet van onze leden 

natuurlijk ook geld nodig. Middels een dienstenveiling proberen we 
op een enigszins ludieke wijze wat extra inkomsten te genereren. 

Inkomsten die worden gebruikt om huidige activiteiten te 
vernieuwen, en daarnaast weer nieuwe initiatieven te ontplooien.

De aflopen periode zijn onze leden op pad geweest namens de 
vereniging en hebben zij menig ondernemer en individu bereid 

gevonden om een dienst te doneren aan C.V. De Kieveloeët. Vanaf 
deze plaats wil ik onze leden bedanken voor hun inzet, maar 

zeker ook de ondernemers en individuen die een dienst hebben 
gedoneerd. Deze donaties maken het immers mogelijk dat wij 
de continuïteit en tradities van Vastelaovend in Meijel voor de 

toekomst kunnen waarborgen.

Graag nodig ik u allen uit om op 21 oktober een kijkje te komen 
nemen in ons Clubhuis ‘De Heere van Meijel’ en mogelijk gaat u 

zelfs met een super gave dienst naar huis. 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de Kievel ook de 
komende jaren weer blijft rollen!!

“ Lééve de Kieveloeët” 

Rudy Gommans
Voorzitter

C.V. De Kieveloeët



Veilingvoorwaarden:
1. Deze veiling wordt georganiseerd door Carnavalsvereniging De Kieveloeët. 

Aanvang is op zaterdag 21 oktober 2017 om 20:00 uur in het clubhuis “ De Heere 
van Meijel”  

2. Op deze veiling worden door derden aangeboden diensten of goederen bij 
opbod verkocht. 

3. Alle aangeboden diensten en goederen staan vermeld en omschreven in het 
navolgend register van diensten. Het is mogelijk dat er nog diensten bijkomen. 

4. De veiling geschiedt per opbod. De veilingmeester noemt per dienst het 
nummer en de omschrijving. De veiling start met dienst 1, 2 ,3 etc. In dit 
register zijn de diensten per categorie gepresenteerd. Dit is niet de verkoop 
volgorde. 

5. Diegene die het hoogste biedt krijgt de dienst toegewezen door de 
veilingmeester. De koop is gesloten nadat de veilingmeester “verkocht” heeft 
gezegd. 

6. Direct nadat de dienst is toegewezen dient de koopprijs te worden voldaan. De 
betaling dient te gescheiden à contant of per pin (er kan niet gekocht worden 
met een creditcard). 

7. De koper ontvangt als bewijs van verkoop een formulier waarin de 
overeenkomst tussen aanbieder en koper schriftelijk is vastgelegd. 

8. De verdere afhandeling is hierna een zaak tussen de aanbieder van de 
dienst en de koper van de dienst. Onenigheden of onduidelijkheden worden 
onderling opgelost. 

9. Alle diensten en goederen die na 1 juli 2018 nog niet zijn opgenomen, vervallen 
aan de aanbieder, tenzij anders is overeengekomen. 

10. Carnavalsvereniging De Kieveloeët kan op geen enkele wijze aansprakelijk 
worden gesteld voor het niet of niet correct nakomen van de aangeboden 
dienst. 

11. De aangeboden diensten zijn gratis beschikbaar gesteld en de opbrengst komt 
ten goede aan de continuïteit van de vastelaovend in Meijel. 

12. Vooraf inschrijven op een dienst is mogelijk wanneer u bijvoorbeeld 
verhinderd bent. Dit kunt u doorgeven vóór 21 oktober 2017 via de mail  
info@dienstenveiling.nl

ladies
2 Rian Peters Voetreflexmassage

9 Melssen Mode Kraamkadootjes voor de 1e t/m 8e dag

19
Shop in Shop 
de Peel pluijm

Goodiebag Shop in Shop de Peelpluijm

22
Foot-vision 
podotherapie

Een paar op maat gemaakte (teen)slippers met geïnte-
greerde steunzolen

35 Bouten Bloemen Bos rozen naar aantal in leeftijd van de verjaardag in 
overleg. Buiten kerst en moederdag

36 Todoron Natural face lifting/ anti age gelaatsbehandeling van 
90 min

37
Total Therapy 
Reconnect

Een waardebon voor een gratis behandeling en een 
zakje kruidenthee

45
Schoonheidspraktijk 
le Papillon

Aromatic-gezichtsbehandeling

52
Miriam 
Slegers-Koopmans

Een zumbales voor max. 20 personen. Locatie in over-
leg

53 Siga mode Tas supertrash

58 SAZ! Lifestyle&More Een pakket van SAZ! waar elke vrouw blij van wordt

62
Total Therapy 
Reconnect

Een waardebon voor een gratis behandeling en een 
zakje kruidenthee

70 NHA Opleidingen Cursuspakket massage



Waar is dat feestje?
7

Kadoballon 
Peel en Maas

Muziek PC 

38 Harmonie 2 VIP kaarten ‘Wòr Méél Gröts Òp Is’ voor de zaterdag-
avond

41 BCM Music Systems
Gebruik maken van een muziekcomputer (inclusief 
Speakers) voor een leuk feestje thuis. Datum in overleg 
met Frits Strijbos. Systeem zelf ophalen en terugbren-
gen in Weert

46 Culivers/Sligro
Een warm buffet voor 15 personen. Soep, Nederlands of 
Oostersbuffet en een toetje na. Keuzemenu wordt aan-
geboden. Minimaal 1 week vooraf aanvraag plaatsen.

73 Heimat Kapel Optreden van 1,5 uur incl. geluidsinstallatie

76 Jumbo Meijel Super grote Jumbo-tas geheel gevuld met een vastela-
ovends overlevingspakket

85 Van Pol Beschikbaar stellen koelwagen voor feest of party

87 De Würstklabats Barwerkzaamheden met 6 personen. Mensen komen 
in nette zwarte broek, witte blouse en strikske

88 Theo Donkers Kruiwagen met 180 gekookte eieren

101 Ijshofje
Huur van een kleine minivitrine gevuld met 2 smaken 
ijs, goed voor 84 bolletjes inclusief hoorntjes/bakjes. 
Datum ophalen in overleg. Minimaal 1 week van tevo-
ren bestellen. Geldig van eind maart tot eind juli 2018

Stoere mannen
44 L1 Ballonvaart voor 2 personen met de L1 Luchtballon 

uitgevoerd door EBC

48 Supa Golf
Iets te vieren? Met uw bedrijf, familie, team, vrien-
dengroep of een andere gelegenheid. Organiseer uw 
Supa Golf Event op een locatie naar keuze voor max 30 
personen. Excl. Evt kosten locatie

Kinderfeestje
8 Jacinta's Atelier Kinderfeestje voor 6-8 kinderen bij Jacinta's Atelier te 

Meijel. Optie: schilderen op doek of keramiek

10 Friture bij Jan 10 x kidsbox

20
Miriam 
Slegers-Koopmans

Een kinderfeestje van DéDé Dance voor 10 kinderen.
Keuze uit verschillende thema's zoals: ballerina feestje, 
cheerleader feestje, popstar party, how to be a model, 
zoemetje kinderfeestje, prinsessenfeest

25 Bakkerij Kessels Workshop taart maken voor 10 personen

27 Oranje Hotel Truus Trines kinderfeestje max. 8 personen

50 Broekmans Meijel Taart met foto voor 25 personen

78 SKM Voetbal voor fun kinderfeestje voor 2 uur. Min. 6 max. 
10 kinderen



57 RKMSV

Een compleet verzorgd pakket tijdens de wedstrijd RK-
MSV 1 - Neerkandia 1 voor 4 personen. Gratis toegang 
tot het park, vanaf 14.00 u - 17.30 u kunnen genieten 
van een hapje en drankje in de kantine van RKMSV. 
Wedstrijd is onder voorbehoud op 4 februari 2018

74
Fysiotherapie van 
den Schoor - de Maat

In maart 2018 als bijrijder meerijden tijdens de och-
tendsessie (9.00 u - 12.00 u) in een Lotus Exige S over 
het mooiste F1 circuit van de wereld "Spa Francor-
champs.” Minimaal 2 sessies van een half uur (mits 
geen technische problemen en het weer het toelaat). 
Inclusief souvenir. Let op: voorwaarden 18+, eigen risi-
co, (eigen) helm verplicht

79 YD Security Kaarten VVV- Roda JC 29 april 2018 aanvang 14.30 u

91
H.O. en Transport 
Hein Claessen

2 tribunekaarten voor de Bundesliga derby Borussia 
Mönchengladbach - Borussia Dortmund in het week-
end van week 7 (16-17-18 februari). Datum wordt nog 
door de DFB bekendgemaakt

94 Schriks Konfectie BV 1 leren BBQ schort met gepersonaliseerd leren Badge 
op het schort. Uniek en rete stoer voor iedere BBQ-er

98 Lindeboom
Vijf personen samen met Peter Daniels naar de wed-
strijd VVV-Vitesse op zaterdag 24 februari 2018(ver-
voer zelf regelen.) Business Seats  en gebruik maken 
van de business ruimte

99 De Heere van Meijel Maandagavond Spare Rib avond: 4 personen Spareribs 
eten bij de Heere van Meijel exclusief drank

102 Raad van 11 Tijdens de optocht met de Raad van 11 mee op de prin-
senwagen

Stoere mannen Kunstbende
21 Jan van Rijt  Kunstwerk uit ijzer van Yin Yang. Staat voor vele din-

gen in het leven

26 Eye on Sign Fullcolor sticker 1 m2

29 Joep Rooijakkers Workshop met Joep Rooijakkers. Beeldje maken met 
mogelijkheid om het te laten gieten in brons.

39
Jac Engels
2nd Digital

Een middagcursus, dronefotografie voor twee perso-
nen. Je gaat naar een oefenlocatie om daar het vliegen 
onder de knie te krijgen. Daarna (op een locatie naar 
keuze, in de Meijelse omgeving) ga je zelf fotograferen 
(bijvoorbeeld je huis, bedrijfspand of een andere locatie 
naar keuze).

43 Toelie design 1 ontwerp voor een poster of flyer. druk klaar 
afgeleverd

51 Simone Voort Fotoshoot voor 4 personen inclusief 20 foto’s + een 
canvasdoek (formaat 30 cm x 30 cm)

55
Jan van Rijt en 
Victorien Jaspers

Kievel met daarin geschilderd kievelmenneke. Zeer 
geschikt als decoratie met de vastelaovend thuis of in 
de kroeg

64 Floral Dance art Kerst workshop 2 personen

kievelfeitje #1
Op de diensten veiling start ook de voorverkoop  voor ‘t Sjééle 

Waazel Gala op 9 oktober, voor 15 euro weer een avond “Bèùke van 
’t Lache” met “buuts” uit de oude doos.



groepsuitjes
24

Asperge boerderij 
Oppe Haes

Rondleiding met soep en een klein borreltje na bij As-
perge boerderij Op de Haes in Roggel voor 10 personen. 
(Periode april t/m juni)

32 Beugelcub Meijel 4 uur beugelen met hapjes

47 De Heere van Meijel 8 entreekaarten voor biercantus 'Koning Pinteman' 18 
november 2017

60 De Peelvisser Kanotocht voor 6 personen (2 kano's)

61
St. Durneeve/Oppe 
Koffie

Wandelen onder begeleiding 10-15 km inclusief koffie 
vooraf en lunch na de wandeling (soep en brood) voor 
6 personen

66 Peelpush Meijel
Training met eredivisie-ploeg Peelpush dames 1 onder 
leiding van Johan Leenders (max 11. pers). Datum en 
tijdstip in overleg

67 Medelo Naragonium
"Tour de Narragoniam” voor 10  personen. Rondleiding 
door het Kieveloeëteriek met uitleg over de historie 
van de Méélse Vastelaovend inclusief hapje en drankje 
in het clubhuis

68 De Heere van Meijel Een ca. 3 uur durende legerjeepverkenning voor 12 
personen (3 jeeps) 

81 Peelpush Meijel 20 tickets voor een thuiswedstrijd van dames 1

84 Vangrail Blackjack-avond met maximaal 14 personen

92 Raspberry Max Rondleiding met koffie en frambozentaart voor 10 
personen

Lekker…!
12

Kitty Janssen 
Recolour Yourself

Stiltewandeling in de Groote Peel of Mariapeel voor 4 
personen inclusief lunch

40 Restaurant Nakal Diner voor 2 incl. drank

65
Prins John I en 
Jolanda

Maximaal 4 personen gaan samen met Prins John I en 
Jolanda sushi eten in een all you can eat restaurant. 
Inclusief max 4 consumpties p.p.

71 Xenteq BV

Joop en Ria Proosten willen graag hun luxe apparte-
ment in het rustige zuiden van Turkije nabij Alanya 
weer voor een week beschikbaar stellen. Uniek voor 
een gezin dat wil genieten van de gastvrijheid, strand, 
zee en mooie omgeving. Maar ook leuk voor een kleine 
groep. Excl. reis- en overige kosten op locatie.  

77 Coolen Pluijm
Weekend skiën voor 2 personen o.l.v. Martin Coolen 
inclusief skiles en verblijf in Winterberg (D) één over-
nachting bij Martin

80
Zorgcentrum 
St Jozef

1 rit met rolstoelfiets of duofiets en aansluitend etentje 
voor 2 personen in restaurant ‘de kraanvogel’ of thuis 
bezorgd

82 De Stoep Verrassingsmenu voor 4 personen, uitsluitend op vrij-
dag, incl drank

86
Café Restaurant 
Colé

Diner voor 2 bij Colé

96 D'n Binger 10 liter verse tomaten/goulash soep. Het vertrouwde 
Binger recept. Vooraf overleg over de leveringsdag

97
Zorgcentrum 
St Jozef

1 rit met rolstoelfiets of duofiets en aansluitend etentje 
voor 2 personen in restaurant ‘de kraanvogel’ of thuis 
bezorgd



Huisje, Boompje, Beestje
1 Hubo Hermans DHZ Verticuteermachine  1/2 dag (4 uur) +  zak kunstmest

3
Pluijm Interieurs en 
Relaxstoelen

Leggen van 30 m2 per vloer bij aanschaf van een pvc 
vloer

4 Mans Machines bv Onderhoudsbeurt voor uw grasmachine (excl. onder-
delen) Uw gazon ligt er volgend seizoen netjes bij.

5
Johan van der 
Asdonk

Tuinontwerp

6
Peel en Maas 
Electronics

Grote beurt PC of laptop (volledig opnieuw installeren 
met laatste updates, nakijken, stofvrij maken, koelpas-
ta vervangen).

14 Auto Hunnekens Airco-onderhoudsbeurt (auto) + gratis APK

16
Broens Loon - 
Grondverzetbedrijf

Plaatsen van een afvalcontainer. Afvoer en storten is 
voor rekening bieder

17 Altèrna Assurantiën 1 x Canon printer

23 Mans Machines bv
Huur van een professionele hogedrukreiniger. Zo 
wordt het reinigen van uw stoep, huis of terras een 
fluitje van een cent

28
Autobedrijf 
Westerman

Gratis APK. Op eventuele reparaties t.b.v. APK in over-
leg met klant 10% korting op factuurbedrag

31
Bouwbedrijf 
Stammen

Het gebruik maken van een rolsteiger voor 1 weekend 
in onderling overleg. Rolsteiger dient zelf opgehaald te 
worden vanaf de loods aan Kruisstraat 3 te Meijel

42
Bouwmaterialen 
Neerkant

Accu schroefmachine Bosch PSR Easy Plus LI-2

49 Véngneuze 3 x autowassen door de vengneuzen

54
Van Doormalen 
Caravanstalling

Caravanstalling gedurende 1 jaar (aanhanger mag ook)

56
Vestjens 
Installatietechniek

1 x CV ketel onderhoud

59 Wim Basten Een mand vlechten met Wim Basten

63
Huisartsenpraktijk 
L.M. Habets

Medische Check up ECG, lichamelijk onderzoek, bloed-
drukmeting en longfunctiemeting

69
Fysiotherapie van 
den Schoor - de Maat

3 maanden lang 1x per week fysiofitness onder profes-
sionele begeleiding van een fysiotherapeut bij Fysio-
therapie van de Schoor - de Maat

72
J Kluskens in en 
verkoop auto's 

3 wasbeurten voor de auto

75 Berkvens Banden 3 wasbeurten uitgebreid programma

83
Thijs Vaes 
wandafwerking

2 emmers professionele tex kleur wit

89 Brandweer Meijel
Een compleet georganiseerde deelname voor 2 per-
sonen aan een ludieke oefenavond van post Meijel. 
Datum/tijd nader te bepalen. Incl. nablussen

90 Luc Meuwissen 2 uur bomen snoeien

93 Dhz Garage Vissers 5 DHZ uren

95 Sonnemans Trappen 2 bakken brandhout

100 Niels Grol Tegoedbon sounds in Venlo



Jeugd!
11 Click & Brick 2x Lego winkeldisplay met verlijmd model. Friends 

(draaiplato) City (bouwgeluiden)

13 JosJos 1,5 uur rijles

15
Gastrobar D’n 
Burgeméster

2 personen Virtual Reality

18 Summer Kick-OFF 4 tickets voor de zaterdag van Sumer Kick-Off 2018 
incl. 20 consumpties en toegang tot VIP-deck

30
Sidecarteam van Dijk 
#69

Clinic zijspancross voor 2 personen aangeboden door 
3-voudig Nederlands kampioen Bram en Dirk van Dijk

33
Gastrobar D’n 
Burgeméster

2 personen Virtual Reality

34
Strijbos 
Inbouwcenter

Middagje varen (waterskiën)

Inschrijven voor een dienst is mogelijk wanneer u ver-
hinderd bent. Dit kunt u doorgeven vóór 21 oktober 2017 

via info@dienstenveiling.nl. 

Graag voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer 
én dienst vermelden. 

Begunstigers
Mereno B.V.

& 
Verstappen woninginrichting

Hartelijk dank voor uw bijdrage en steun!
kievelfeitje #2

‘t Méélse Vastelaovesfèstieval op zondagmiddag 
19 november, een middagje uit voor het hele ge-

zin! Kom luisteren naar de nieuwe Vastelaovens-
liedjes van het aankomend seizoen.



Tijdens het eerste uur van de dienstenveiling 
zullen er 30 volle goodybags verloot worden 

met echte
“wil-ik-ook” dingen voor hem en haar.

Mis dit niet!


