
 

Beste, 

 

Op 7 maart 2019 vindt er een gezellig evenement plaats om geld op te halen voor het goede doel en 

hiervoor bent u uitgenodigd! In samenwerking met hogeschool Saxion en Mountain Child Care wordt 

er geld opgehaald voor Nepalese weeskinderen. Veel Nepalese weeskinderen krijgen een baan 

toegewezen en kunnen niet doen wat ze zelf willen doen. Door het geld dat wordt opgehaald krijgen 

zij de kans om een questtrek door de Himalaya te doen en om te ontdekken wat zij zelf willen. Na 

deze questtrek zullen zij, onder professionele begeleiding, werken aan het verbeteren van hun 

toekomst.  

De avond zal beginnen met koffie & thee en vervolgens zijn er twee interessante gastsprekers die u 

vertellen over het succesvol inzetten van LinkedIn en hoe het marketinglandschap gaat veranderen. 

Vervolgens zal de veiling plaatsvinden, de items die aangeboden worden staan op de volgende 

pagina. Om af te sluiten is er onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid om te 

netwerken met ondernemers uit Twente. Een kans om niet te missen dus!  

Zien wij u terug tijdens dit evenement? Aanmelden kan via: honoursprogramme2018@outlook.com 

 

Tot ziens! 
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Veiling items 

 

 

 

 

1. Heracles 
- Gesigneerd thuis T-shirt 

- 2 VIP kaarten Heracles Almelo – Vitesse op 16 maart  

(hoofdtribune + toegang Business Club)  

2. Flowmundo 
Marketing scan voor uw bedrijf 

3. Preston Palace 
Dag- of avondarrangement voor 2 personen 

4. Wijngaard Twente 
Wijnproeverij en rondleiding voor 12 tot 18 personen 

5. Twentse Golf Academy 
Twee uur durende golf clinic voor max. 6 personen 

6. Figuura 
- 30 minuten infrarood behandeling 

(https://www.figuura.nl/infrarood/)  

- Cryolipolyse behandeling vet verbranding 

(https://www.figuura.nl/cryo-behandeling/)  

7. Bomedo 
Handgemaakte sieraden set Chris Alexxa 

8. Bianca Leusink 
Zeefdruk van 52 x 52 cm 

9. Grolsch 
Brouwerij tour voor 6 personen 

10. Eddy Kerkveld 
3 concept logo’s voor uw bedrijf 

 

11. HeliCentre  
Proefles in een helikopter 

12. Fellini 
              Drie gangen diner inclusief dranken voor 2 personen 

13. Airforce festival 
              2 Tickets 

14. Culiart 
Cursus/training voor 12 personen 

15. Wilgenweard 
              Twee golden tickets escaperoom 3 tot 4 personen 

16. Holland Casino 
Arrangement voor 2 personen bestaande uit: 

- Een goodiebag 

- Driegangen diner incl. 3 drankjes p.p. 

- Speelgeld t.w.v. 10 euro p.p. 

17. Bright Brown 
LinkedIn cursus  

18. In het veld schoonmaak 
Ballonvaart voor twee personen 

19. FC Twente 
Hoofdtribune  

FC Twente - FC den Bosch vrijdag 29 maart 2019 

20. Green fee voor: 
- Golfclub Groot Driene   

(u dient in bezit te zijn van een handicap van 45 of lager) 

- Twentsche Golfclub 
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