


22   De Grote Vijf van de Veluwe
Een geheel verzorgde exclusieve Grote Vijf Safari op de Veluwe voor uw familie, 
vrienden of relaties, op een mooie dag in overleg met de boswachter van 
Staatsbosbeheer. Bij ontvangst is er koffie, thee en lekkers en als afsluiting een-
voudige maaltijd op unieke locatie in het bos. Staatsbosbeheer vernieuwt met 
uw bijdrage de trap naar de Tonnenberg, een mooi uitkijkpunt in het Zwolse 
bos. 
Startbod: € 650 (voor 10 personen)

23   Beleef de duisternis
Parkmanager Jeroen Glissenaar biedt u een nachtdierenbelevenis in Sonsbeek. 
U gaat het donkere bos in, traint uw survival skills en ontdekt allerlei geheimen, 
die de nachtelijke natuur voor u verborgen houdt. De avond wordt afgesloten 
met een drankje in de tuin van de parkmanager. Met de opbrengst ondersteunt 
het Veluwefonds projecten ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 550 (voor 20 personen)

24   Wild kijken met de jachtopzichter
U gaat op een ochtend voor dag en dauw op pad met de jachtopzichter van 
Landgoed Middachten en hebt spannende ontmoetingen met herten, zwijnen 
en misschien wel een vos of een das. Na afloop heeft u een heerlijk ontbijt in de 
logies van Middachten. Met de opbrengst ondersteunt het Veluwefonds herstel-
werkzaamheden in het kooibos van Middachten.
Startbod: € 600 (voor 4 personen)

25   Wisent- en wolvenwandeling
Bosecoloog Joep van de Vlasakker, neemt u mee op een wandeling in het hart 
van de Veluwe, waarbij u alles te weten komt over wisenten en wolven op de 
Veluwe. U wordt ontvangen met koffie en thee en afsluitend is er een borrel en 
een hapje, bij een kampvuur. Met uw bijdrage plant Staatsbosbeheer oor-
spronkelijke boomsoorten van de Veluwe als voedselbron voor de wisent. 
Startbod: € 550 (voor 20 personen) 

26   Escape op Kolkenstein
Stichting IJsselhoeven organiseert in het kader van de IJsselbiënnale deze 
zomer, een escape room op boerderij Kolkenstein in Terwolde. Deze “ontsnap-
sessie“ met uw medewerkers rond het thema klimaat en water, is ideaal voor 
teambuilding. De helft van de opbrengst van dit veilingitem biedt Stichting 
IJsselhoeven aan het Veluwefonds ter ondersteuning van de organisatie. 
Startbod: € 200 (voor 8 personen)

27   Landal Rabbit Hill
Landal Rabbit Hill in Nieuw Milligen, midden op de Veluwe, biedt u een verblijf 
van een weekend of een midweek in een 6-persoons bungalow. Bij dit arrange-
ment wordt u tevens een huifkartocht aangeboden, waarbij er een goede kans 
is dat u herten en wilde zwijnen tegenkomt. 
Met de opbrengst van dit item ondersteunt u het Veluwefonds ten bate van 
een mooiere Veluwe.

Amerikaans bod
Het item wordt geveild op Amerikaanse wijze, waarbij iedereen die nog geld 
over heeft, ook degenen met een wat kleinere beurs, de kans heeft om te win-
nen. Er wordt steeds met 25 euro opgeboden, ieder bod telt en wordt door de 
bieder betaald. De laatste bieder is de ‘hoogste’ en gaat er met de belevenis 
vandoor.

Veluwefonds
Stichting Veluwefonds is trots op de Veluwe. We willen dat iedereen daar lang- 
durig kan wonen, werken en genieten. We zetten ons daarom in voor een duur-
zame ontwikkeling van de Veluwe, van het hele gebied tussen Randmeren, IJssel, 
Rijn en Gelderse Vallei.
Dat doen we door initiatieven te ondersteunen in de sfeer van economische  
bedrijvigheid, erfgoed- en natuurontwikkeling, die het gebied nog mooier én 
leuker maken.

Papier hier, water als bron voor economie en ecologie op de Veluwe
Bij ‘Veluwe’ denken velen aan bos, heide en zand. Maar niets heeft zoveel invloed 
op natuur, landschap en economie van de Veluwe als water. Landschapshistoricus 
Ferdinand van Hemmen vertelt ons hoe sprengen en beken de motor vormden 
voor veel Veluwse industrie, zoals de papierindustrie. Hoewel de fabrieken nog 
wel op de oude locaties staan, maken zij geen gebruik meer van het sprengenwa-
ter als krachtbron of grondstof. Arie Hooimeijer, directeur van het Kenniscentrum 
Papier en Karton, laat ons zien dat papierfabrieken opnieuw een relatie met hun 
natuurlijke omgeving aangaan door bermgras als grondstof te gaan gebruiken.

Programma
15.00 uur  Voorprogramma: excursie naar sprengen bij de  Cantharel
17.00 uur Ontvangst in de tuin van de Cantharel met streeklekkernijen
 en het laatste nieuws over Erkende Veluwse Streekproducten
18.15 uur  Veluwediner, in de Jachtzaal van de Cantharel met tussen de gangen 

door: Ferdinand van Hemmen en Arie Hooimeijer over water en papier-
industrie op de Veluwe, de Landschapsveiling van Veluwse belevenis-
sen, met veilingmeester André Baars, de burgemeester van Ermelo.

22.15 uur Afsluiting van de avond

Landschapsveiling
In het zeer gevarieerde aanbod van veilingitems in de vorm van belevenissen, 
vindt u vele mogelijkheden om nader kennis te maken met de Veluwe. 
Veilingmeester André Baars zal met groot enthousiasme iedereen meeslepen naar 
veel moois dat de Veluwe biedt. Voor deze bijzondere gelegenheid bieden orga-
nisaties en ondernemers unieke belevenissen aan, waar u als hoogste bieder met 
uw relaties van kunt gaan genieten. Alle geveilde wederdiensten zijn geldig tot  
1 januari 2019. De Landschapsveiling is een transparante manier van financiering: 
u ziet zelf direct in uw eigen omgeving wat er met het geld wordt gedaan.
 
Nota bene: uw eindbod geldt voor de belasting als gift voor een goed doel  
en is daarmee voor u fiscaal aftrekbaar.

PA PIER  HIER 
Het complete diner wordt u aangeboden, 

waarbij we erop rekenen dat u van harte meebiedt,

en dus bijdraagt aan een mooiere Veluwe. 

Iedereen met hart voor de Veluwe is van harte welkom  

dit gezellige evenement mee te maken

Woensdag 31 mei 2017 in De Cantharel
Van Golsteinlaan 20 in Apeldoorn

Voorzitter van het Veluwefonds is Jan van Muyden: 
voorzitter@veluwefonds.nl of 06-13078089 

Voor aanmelding en informatie over het Veluwediner en de Landschapsveiling:
Triple E, Simone Blok: landschapsveiling@veluwefonds.nl of 06-55079407

Wij danken al onze partners die dit Veluwediner mede mogelijk hebben  
gemaakt.

GR AFISCHE VORMGEVING: BURO GOM, ARNHEM

Landschaps VeiLing

Veluwediner 
me t  L an ds chaps veil ing



15   Workshop hangop 
Aan de rand van Arnhem, in de uiterwaarden van de IJssel, ligt Zuivelboerderij 
IJsseloord. Met tien mensen krijgt u een rondleiding en workshop. Ervaar het 
werken op een modern melkveebedrijf en ga zelf aan de slag met het maken 
van echte ambachtelijke hangop. Met de opbrengst van dit kavel ondersteunt u 
de stichting Erkend Veluws Streekproduct.
Startbod: € 175 (voor 10 personen)

16   Apen op de Veluwe
Apenheul biedt u vrij toegang tot dit bijzondere Veluwse dierenpark, met een 
rondleiding en een exclusief kijkje achter de schermen. Hierbij ziet u ‘de aap 
helemaal uit de mouw komen’, op een in overleg met u gekozen dag. En na-
tuurlijk is er koffie met wat lekkers! De opbrengst biedt Apenheul geheel aan 
projecten van het Veluwefonds ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 450 (voor 8 personen)

17   Een kleurrijk palet
Laat u inspireren door Jos Lussenburg en vele andere Veluwse schilders in 
het Noord-Veluws Museum in een exclusieve rondleiding, alvorens u zelf met 
kwast en verf aan de slag gaat bij de buren: de Vrije Academie voor de Kunsten 
Nunspeet. U wacht een vorstelijke ontvangst en maakt het mogelijk dat het 
Noord-Veluws Museum de collectie van Veluwse meesters verder kan uitbrei-
den.
Startbod: € 550 (voor 10 personen)

18   Weidevogelsafari op de Veluwe
In het voorjaar van 2018 gaat u op een ochtend in het Binnenveld tussen 
Wageningen en Ede op auto-safari met een weidevogelkenner van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Grote kans dat u naast volwassen vogels 
ook weidevogelkuikens gaat zien. Wij zorgen voor koffie en lekkers en u zorgt 
dat Landschapsbeheer Gelderland weidevogels extra bescherming kan 
bieden.
Startbod: € 300 (voor 2 personen)

19   Hertenbronst op Staverden
Op Landgoed Staverden gaat u het wilde spektakel van de bronstige edelherten 
ontdekken. Een boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen leidt u naar 
de beste plekken, vanwaar u, onder het genot van koffie en wat lekkers, het 
bruisende leven gade kunt slaan. Met de opbrengst ondersteunt u het beheer 
van wildweiden en –akkers door Geldersch Landschap & Kasteelen. 
Startbod: € 250 (voor 3 personen) 

20   Bepaal een verhaal 
Het schitterende magazine Nieuwe Veluwe biedt u de eenmalige kans om een 
artikel te laten schrijven, van vier pagina’s inclusief foto’s, over een door u ge-
kozen Veluws onderwerp dat u na aan het hart ligt. Tevens ontvangt u 20 gratis 
exemplaren voor uw relaties. Met de opbrengst van dit veilingitem ondersteunt 
u de versterking van het tijdschrift Nieuwe Veluwe.
Startbod: € 350

21   Scheelde weinig of ik Hattem
Beleef een uitgebreide stadswandeling door het sfeervolle Hanzestadje 
Hattem, met beklimming van de toren en een verzoeknummer voor de stads-
beiaardier, een bezoek aan een monumentaal woonhuis in privébezit met wijn-
proeverij in de kelder en een warme lunch of diner, met uitzicht over de IJssel 
en de Voermanluchten. U ondersteunt via Stichting Behoud IJsselhoeven, de 
verplaatsing van een historische kapschuur in Terwolde.
Startbod: € 350 (voor 8 personen) 

1   Overnachting op “De Veluwe”
WestCord Hotel de Veluwe in Garderen biedt u als hoogste bieder een over-
nachting voor twee personen met ontbijt. De voucher krijgt u direct mee. Hij is 
geldig tot en met 24 februari 2018. De opbrengst van dit aanbod van WestCord 
zal geheel ten goede komen aan projecten van het Veluwefonds ten bate van 
een mooiere Veluwe.
Startbod: € 100 (voor 2 personen)

2   Over het mooiste kanaal van Nederland 
Vadesto Outdoor Adventure in Hattem biedt u deze zomer een natuurboottocht 
van circa een uur over het Apeldoorns kanaal, door de IJsseluiterwaarden, langs 
het Algemene Veen en de Hezenberg. Onderweg maakt u goede kans om een 
ijsvogel, een bever of zelfs een schildpad te zien. Met de opbrengst ondersteunt 
het Veluwefonds projecten ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 275 (voor 40 personen)

3   Eer de Eerbeekse Beek
De Eerbeekse Beek is gegraven om water te leveren voor energie en het maken 
van papier. DSS mith is een van de vijf papierfabrieken die nog steeds op de 
oude watermolenplaats staat. Hier krijgt u een exclusieve rondleiding, inclusief 
wandeling langs de fraaie beek én een bezoek aan de Eerbeekse (water-)
oliemolen met koffie en lekkers. Hiermee ondersteunt u het werk van de 
Bekenstichting.
Startbod: € 550 (voor 20 personen)

4   Teambuilding op het Landgoed 
De rentmeester van Middachten ontvangt u in de oranjerie, waarna u de tuin-
baas, de huismeester en de jachtopzichter gaat helpen bij hun werkzaamheden. 
Van de lunch geniet u in de rozentuin of het koetshuis. Vervolgens laat u zich op 
de fiets verder verrassen door het landgoedleven en sluit u de dag met een bor-
rel op het kasteel. Zo maakt u herstelwerkzaamheden in het kooibos mogelijk. 
Startbod: € 1000 (voor 20 personen) 

5   Op bezoek bij de wisenten
Sinds 2016 zijn er voor het eerste in duizenden jaren weer wisenten op de 
Veluwe. Wat is hierbij het idee en hoe zit het met welzijn en het internationale 
fokprogramma van deze dieren? Samen met een begeleider van Stichting Ark, 
de eigenaar, en een terreingids gaat u op zoek naar de wisenten en praat u na bij 
een drankje en een hapje. U steunt hiermee Stichting Wisent op de Veluwe.
Startbod: € 400 (voor 10 personen)

6   Picknick aan het Klompenpad
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een klompenpad in Oosterhuizen. 
Heerlijk wandelen over de enk, langs de Veluwsche Stoomtrein en het 
Apeldoorns Kanaal. In het najaar van 2017 staat de openstelling gepland. Wat 
zou het mooi zijn als er op een markante plek langs de route een fijne bank of 
picknicktafel staat. Als sponsor wordt u vermeld op de bank, in de folder van 
het klompenpad en op het virtuele dorpsplein www.onsoosterhuizen.nl. Ook 
bent u speciale gast bij de opening. Dorpsraad Oosterhuizen plaatst een 
bank of picknicktafel met uw naam erop langs het pad. 
Prijs: € 500 voor een bank, € 950 voor een picknicktafel 

7   Op de Stadsakkers
Op een mooie dag maakt u kennis met de Apeldoornse Stadsakkers, met vele 
soorten groenten, kruiden, fruit en de bijenvolken. Van de tuinder, de bomen-
man en de imker krijgt u handige tips voor uw eigen tuin. In de zomertent 
krijgt u een kookworkshop met de groenten en kruiden van de akker, voor een 
heerlijke lunch. De opbrengst is voor extra bloesembomen en bloemenranden 
als bron voor bijenhoning.
Startbod: € 450 (voor 10 personen)

8   Geef er een draai aan 
Dit najaar wordt het waterrad van de dan geheel gerenoveerde Watermolen van 
Heerde officieel in gebruik genomen. Als hoogste bieder mag u de openings-
handeling verrichten. Hierbij kunt u 20 mensen uitnodigen voor een hapje 
en een drankje, naast de 40 andere gasten van lokale politiek en regionaal 
bedrijfsleven. U ondersteunt hiermee de Stichting tot Behoud Watermolen 
van Heerde.
Startbod: € 1.500 (voor 20 personen)

9   Vogels spotten
Groot vogelkenner, fotograaf en verteller Koos Dansen, neemt u te voet of met 
de fiets mee naar de mooiste vogelparadijsjes op de Zuid-Veluwe. Koos weet 
ze te vinden: raven, nachtzwaluwen, draaihalzen, haviken, zwarte spechten en 
bonte vliegenvangers. Gegarandeerd een inspirerende belevenis, compleet met 
hapje en drankje. U ondersteunt het tijdschrift Nieuwe Veluwe.
Startbod: € 350 (voor 12 personen)

10   Groene Stroom Certif icaten
Dit najaar wordt het waterrad van de dan geheel gerenoveerde Watermolen 
van Heerde officieel in gebruik genomen. Als bedrijf kunt u Groene Stroom 
Certificaten afnemen voor de energie die dit rad gaat leveren. Als certificaat-
houder wordt u uitgenodigd voor de midzomermolenbarbecue. Voor iedere  
100 euro ontvangt u twee toegangskaarten en steunt u de Stichting tot 
Behoud Watermolen van Heerde.
Prijs: € 100 (voor 100 kWh en 2 personen)

11   Plukken, koken en eten bij De Cantharel
Onder leiding van de chef gaat u Echt Veluwse groenten plukken in de eigen 
moestuin van De Cantharel, die u daarna in een kookworkshop omtovert in 
heerlijke gerechten. Natuurlijk eindigt dit in een heerlijke gezamenlijke maal-
tijd. Ideale teambuilding, maar ook heel gezellig met relaties. Met de opbrengst 
steunt u de Stichting Erkend Veluws Streekproduct.
Startbod: € 650 (voor 10 personen) 

12   Aardappels steken op De Blekenbrink
Ervaar hoe op De Blekenbrink te Klarenbeek Echt Veluwse aardappelen worden 
verbouwd met respect voor landschap en milieu. Steek zelf nieuwe oogst 
Frieslanders uit en neem die mee naar huis om de smaak van Echt Veluwe te 
ondergaan. Ontvangst met koffie en koek van Bril en toelichting op alles wat u 
weten wilt door Hanny of Jan. Met de opbrengst steunt u de Stichting Erkend 
Veluws Streekproduct.
Startbod: € 250 (voor 10 personen) 

13   Wijnproeverij op Wijngaard Telgt
Onder begeleiding van wijngaardenier Jan van den Ham uit Ermelo maakt 
u kennis met de finesses van het ambacht van wijnmaker. U krijgt een uit-
gebreide rondleiding door de wijngaard, en uiteraard een proeverij van zijn 
bekroonde wijnen. Een avondvullend programma om niet snel te vergeten. 
Met de opbrengst van dit kavel ondersteunt u de stichting Erkend Veluws 
Streekproduct.
Startbod: € 175 (voor 10 personen)

14   Veluwse master BBQ
Onder leiding van BBQ-meester Jan Jansen uit Vaassen gaat u aan de slag met 
een heerlijke en bijzondere barbecue met echte Veluwse producten. U bereidt 
onder andere het heerlijk biologische kalfsvlees van Ecofields en Haantje de 
Coq van de Lankerenhof. Met de opbrengst ondersteunt u de stichting Erkend 
Veluws Streekproduct.
Startbod: € 750 (voor 10 personen, meer personen in overleg)



15   Workshop hangop 
Aan de rand van Arnhem, in de uiterwaarden van de IJssel, ligt Zuivelboerderij 
IJsseloord. Met tien mensen krijgt u een rondleiding en workshop. Ervaar het 
werken op een modern melkveebedrijf en ga zelf aan de slag met het maken 
van echte ambachtelijke hangop. Met de opbrengst van dit kavel ondersteunt u 
de stichting Erkend Veluws Streekproduct.
Startbod: € 175 (voor 10 personen)

16   Apen op de Veluwe
Apenheul biedt u vrij toegang tot dit bijzondere Veluwse dierenpark, met een 
rondleiding en een exclusief kijkje achter de schermen. Hierbij ziet u ‘de aap 
helemaal uit de mouw komen’, op een in overleg met u gekozen dag. En na-
tuurlijk is er koffie met wat lekkers! De opbrengst biedt Apenheul geheel aan 
projecten van het Veluwefonds ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 450 (voor 8 personen)

17   Een kleurrijk palet
Laat u inspireren door Jos Lussenburg en vele andere Veluwse schilders in 
het Noord-Veluws Museum in een exclusieve rondleiding, alvorens u zelf met 
kwast en verf aan de slag gaat bij de buren: de Vrije Academie voor de Kunsten 
Nunspeet. U wacht een vorstelijke ontvangst en maakt het mogelijk dat het 
Noord-Veluws Museum de collectie van Veluwse meesters verder kan uitbrei-
den.
Startbod: € 550 (voor 10 personen)

18   Weidevogelsafari op de Veluwe
In het voorjaar van 2018 gaat u op een ochtend in het Binnenveld tussen 
Wageningen en Ede op auto-safari met een weidevogelkenner van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Grote kans dat u naast volwassen vogels 
ook weidevogelkuikens gaat zien. Wij zorgen voor koffie en lekkers en u zorgt 
dat Landschapsbeheer Gelderland weidevogels extra bescherming kan 
bieden.
Startbod: € 300 (voor 2 personen)

19   Hertenbronst op Staverden
Op Landgoed Staverden gaat u het wilde spektakel van de bronstige edelherten 
ontdekken. Een boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen leidt u naar 
de beste plekken, vanwaar u, onder het genot van koffie en wat lekkers, het 
bruisende leven gade kunt slaan. Met de opbrengst ondersteunt u het beheer 
van wildweiden en –akkers door Geldersch Landschap & Kasteelen. 
Startbod: € 250 (voor 3 personen) 

20   Bepaal een verhaal 
Het schitterende magazine Nieuwe Veluwe biedt u de eenmalige kans om een 
artikel te laten schrijven, van vier pagina’s inclusief foto’s, over een door u ge-
kozen Veluws onderwerp dat u na aan het hart ligt. Tevens ontvangt u 20 gratis 
exemplaren voor uw relaties. Met de opbrengst van dit veilingitem ondersteunt 
u de versterking van het tijdschrift Nieuwe Veluwe.
Startbod: € 350

21   Scheelde weinig of ik Hattem
Beleef een uitgebreide stadswandeling door het sfeervolle Hanzestadje 
Hattem, met beklimming van de toren en een verzoeknummer voor de stads-
beiaardier, een bezoek aan een monumentaal woonhuis in privébezit met wijn-
proeverij in de kelder en een warme lunch of diner, met uitzicht over de IJssel 
en de Voermanluchten. U ondersteunt via Stichting Behoud IJsselhoeven, de 
verplaatsing van een historische kapschuur in Terwolde.
Startbod: € 350 (voor 8 personen) 

1   Overnachting op “De Veluwe”
WestCord Hotel de Veluwe in Garderen biedt u als hoogste bieder een over-
nachting voor twee personen met ontbijt. De voucher krijgt u direct mee. Hij is 
geldig tot en met 24 februari 2018. De opbrengst van dit aanbod van WestCord 
zal geheel ten goede komen aan projecten van het Veluwefonds ten bate van 
een mooiere Veluwe.
Startbod: € 100 (voor 2 personen)

2   Over het mooiste kanaal van Nederland 
Vadesto Outdoor Adventure in Hattem biedt u deze zomer een natuurboottocht 
van circa een uur over het Apeldoorns kanaal, door de IJsseluiterwaarden, langs 
het Algemene Veen en de Hezenberg. Onderweg maakt u goede kans om een 
ijsvogel, een bever of zelfs een schildpad te zien. Met de opbrengst ondersteunt 
het Veluwefonds projecten ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 275 (voor 40 personen)

3   Eer de Eerbeekse Beek
De Eerbeekse Beek is gegraven om water te leveren voor energie en het maken 
van papier. DSS mith is een van de vijf papierfabrieken die nog steeds op de 
oude watermolenplaats staat. Hier krijgt u een exclusieve rondleiding, inclusief 
wandeling langs de fraaie beek én een bezoek aan de Eerbeekse (water-)
oliemolen met koffie en lekkers. Hiermee ondersteunt u het werk van de 
Bekenstichting.
Startbod: € 550 (voor 20 personen)

4   Teambuilding op het Landgoed 
De rentmeester van Middachten ontvangt u in de oranjerie, waarna u de tuin-
baas, de huismeester en de jachtopzichter gaat helpen bij hun werkzaamheden. 
Van de lunch geniet u in de rozentuin of het koetshuis. Vervolgens laat u zich op 
de fiets verder verrassen door het landgoedleven en sluit u de dag met een bor-
rel op het kasteel. Zo maakt u herstelwerkzaamheden in het kooibos mogelijk. 
Startbod: € 1000 (voor 20 personen) 

5   Op bezoek bij de wisenten
Sinds 2016 zijn er voor het eerste in duizenden jaren weer wisenten op de 
Veluwe. Wat is hierbij het idee en hoe zit het met welzijn en het internationale 
fokprogramma van deze dieren? Samen met een begeleider van Stichting Ark, 
de eigenaar, en een terreingids gaat u op zoek naar de wisenten en praat u na bij 
een drankje en een hapje. U steunt hiermee Stichting Wisent op de Veluwe.
Startbod: € 400 (voor 10 personen)

6   Picknick aan het Klompenpad
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een klompenpad in Oosterhuizen. 
Heerlijk wandelen over de enk, langs de Veluwsche Stoomtrein en het 
Apeldoorns Kanaal. In het najaar van 2017 staat de openstelling gepland. Wat 
zou het mooi zijn als er op een markante plek langs de route een fijne bank of 
picknicktafel staat. Als sponsor wordt u vermeld op de bank, in de folder van 
het klompenpad en op het virtuele dorpsplein www.onsoosterhuizen.nl. Ook 
bent u speciale gast bij de opening. Dorpsraad Oosterhuizen plaatst een 
bank of picknicktafel met uw naam erop langs het pad. 
Prijs: € 500 voor een bank, € 950 voor een picknicktafel 

7   Op de Stadsakkers
Op een mooie dag maakt u kennis met de Apeldoornse Stadsakkers, met vele 
soorten groenten, kruiden, fruit en de bijenvolken. Van de tuinder, de bomen-
man en de imker krijgt u handige tips voor uw eigen tuin. In de zomertent 
krijgt u een kookworkshop met de groenten en kruiden van de akker, voor een 
heerlijke lunch. De opbrengst is voor extra bloesembomen en bloemenranden 
als bron voor bijenhoning.
Startbod: € 450 (voor 10 personen)

8   Geef er een draai aan 
Dit najaar wordt het waterrad van de dan geheel gerenoveerde Watermolen van 
Heerde officieel in gebruik genomen. Als hoogste bieder mag u de openings-
handeling verrichten. Hierbij kunt u 20 mensen uitnodigen voor een hapje 
en een drankje, naast de 40 andere gasten van lokale politiek en regionaal 
bedrijfsleven. U ondersteunt hiermee de Stichting tot Behoud Watermolen 
van Heerde.
Startbod: € 1.500 (voor 20 personen)

9   Vogels spotten
Groot vogelkenner, fotograaf en verteller Koos Dansen, neemt u te voet of met 
de fiets mee naar de mooiste vogelparadijsjes op de Zuid-Veluwe. Koos weet 
ze te vinden: raven, nachtzwaluwen, draaihalzen, haviken, zwarte spechten en 
bonte vliegenvangers. Gegarandeerd een inspirerende belevenis, compleet met 
hapje en drankje. U ondersteunt het tijdschrift Nieuwe Veluwe.
Startbod: € 350 (voor 12 personen)

10   Groene Stroom Certif icaten
Dit najaar wordt het waterrad van de dan geheel gerenoveerde Watermolen 
van Heerde officieel in gebruik genomen. Als bedrijf kunt u Groene Stroom 
Certificaten afnemen voor de energie die dit rad gaat leveren. Als certificaat-
houder wordt u uitgenodigd voor de midzomermolenbarbecue. Voor iedere  
100 euro ontvangt u twee toegangskaarten en steunt u de Stichting tot 
Behoud Watermolen van Heerde.
Prijs: € 100 (voor 100 kWh en 2 personen)

11   Plukken, koken en eten bij De Cantharel
Onder leiding van de chef gaat u Echt Veluwse groenten plukken in de eigen 
moestuin van De Cantharel, die u daarna in een kookworkshop omtovert in 
heerlijke gerechten. Natuurlijk eindigt dit in een heerlijke gezamenlijke maal-
tijd. Ideale teambuilding, maar ook heel gezellig met relaties. Met de opbrengst 
steunt u de Stichting Erkend Veluws Streekproduct.
Startbod: € 650 (voor 10 personen) 

12   Aardappels steken op De Blekenbrink
Ervaar hoe op De Blekenbrink te Klarenbeek Echt Veluwse aardappelen worden 
verbouwd met respect voor landschap en milieu. Steek zelf nieuwe oogst 
Frieslanders uit en neem die mee naar huis om de smaak van Echt Veluwe te 
ondergaan. Ontvangst met koffie en koek van Bril en toelichting op alles wat u 
weten wilt door Hanny of Jan. Met de opbrengst steunt u de Stichting Erkend 
Veluws Streekproduct.
Startbod: € 250 (voor 10 personen) 

13   Wijnproeverij op Wijngaard Telgt
Onder begeleiding van wijngaardenier Jan van den Ham uit Ermelo maakt 
u kennis met de finesses van het ambacht van wijnmaker. U krijgt een uit-
gebreide rondleiding door de wijngaard, en uiteraard een proeverij van zijn 
bekroonde wijnen. Een avondvullend programma om niet snel te vergeten. 
Met de opbrengst van dit kavel ondersteunt u de stichting Erkend Veluws 
Streekproduct.
Startbod: € 175 (voor 10 personen)

14   Veluwse master BBQ
Onder leiding van BBQ-meester Jan Jansen uit Vaassen gaat u aan de slag met 
een heerlijke en bijzondere barbecue met echte Veluwse producten. U bereidt 
onder andere het heerlijk biologische kalfsvlees van Ecofields en Haantje de 
Coq van de Lankerenhof. Met de opbrengst ondersteunt u de stichting Erkend 
Veluws Streekproduct.
Startbod: € 750 (voor 10 personen, meer personen in overleg)



15   Workshop hangop 
Aan de rand van Arnhem, in de uiterwaarden van de IJssel, ligt Zuivelboerderij 
IJsseloord. Met tien mensen krijgt u een rondleiding en workshop. Ervaar het 
werken op een modern melkveebedrijf en ga zelf aan de slag met het maken 
van echte ambachtelijke hangop. Met de opbrengst van dit kavel ondersteunt u 
de stichting Erkend Veluws Streekproduct.
Startbod: € 175 (voor 10 personen)

16   Apen op de Veluwe
Apenheul biedt u vrij toegang tot dit bijzondere Veluwse dierenpark, met een 
rondleiding en een exclusief kijkje achter de schermen. Hierbij ziet u ‘de aap 
helemaal uit de mouw komen’, op een in overleg met u gekozen dag. En na-
tuurlijk is er koffie met wat lekkers! De opbrengst biedt Apenheul geheel aan 
projecten van het Veluwefonds ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 450 (voor 8 personen)

17   Een kleurrijk palet
Laat u inspireren door Jos Lussenburg en vele andere Veluwse schilders in 
het Noord-Veluws Museum in een exclusieve rondleiding, alvorens u zelf met 
kwast en verf aan de slag gaat bij de buren: de Vrije Academie voor de Kunsten 
Nunspeet. U wacht een vorstelijke ontvangst en maakt het mogelijk dat het 
Noord-Veluws Museum de collectie van Veluwse meesters verder kan uitbrei-
den.
Startbod: € 550 (voor 10 personen)

18   Weidevogelsafari op de Veluwe
In het voorjaar van 2018 gaat u op een ochtend in het Binnenveld tussen 
Wageningen en Ede op auto-safari met een weidevogelkenner van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Grote kans dat u naast volwassen vogels 
ook weidevogelkuikens gaat zien. Wij zorgen voor koffie en lekkers en u zorgt 
dat Landschapsbeheer Gelderland weidevogels extra bescherming kan 
bieden.
Startbod: € 300 (voor 2 personen)

19   Hertenbronst op Staverden
Op Landgoed Staverden gaat u het wilde spektakel van de bronstige edelherten 
ontdekken. Een boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen leidt u naar 
de beste plekken, vanwaar u, onder het genot van koffie en wat lekkers, het 
bruisende leven gade kunt slaan. Met de opbrengst ondersteunt u het beheer 
van wildweiden en –akkers door Geldersch Landschap & Kasteelen. 
Startbod: € 250 (voor 3 personen) 

20   Bepaal een verhaal 
Het schitterende magazine Nieuwe Veluwe biedt u de eenmalige kans om een 
artikel te laten schrijven, van vier pagina’s inclusief foto’s, over een door u ge-
kozen Veluws onderwerp dat u na aan het hart ligt. Tevens ontvangt u 20 gratis 
exemplaren voor uw relaties. Met de opbrengst van dit veilingitem ondersteunt 
u de versterking van het tijdschrift Nieuwe Veluwe.
Startbod: € 350

21   Scheelde weinig of ik Hattem
Beleef een uitgebreide stadswandeling door het sfeervolle Hanzestadje 
Hattem, met beklimming van de toren en een verzoeknummer voor de stads-
beiaardier, een bezoek aan een monumentaal woonhuis in privébezit met wijn-
proeverij in de kelder en een warme lunch of diner, met uitzicht over de IJssel 
en de Voermanluchten. U ondersteunt via Stichting Behoud IJsselhoeven, de 
verplaatsing van een historische kapschuur in Terwolde.
Startbod: € 350 (voor 8 personen) 

1   Overnachting op “De Veluwe”
WestCord Hotel de Veluwe in Garderen biedt u als hoogste bieder een over-
nachting voor twee personen met ontbijt. De voucher krijgt u direct mee. Hij is 
geldig tot en met 24 februari 2018. De opbrengst van dit aanbod van WestCord 
zal geheel ten goede komen aan projecten van het Veluwefonds ten bate van 
een mooiere Veluwe.
Startbod: € 100 (voor 2 personen)

2   Over het mooiste kanaal van Nederland 
Vadesto Outdoor Adventure in Hattem biedt u deze zomer een natuurboottocht 
van circa een uur over het Apeldoorns kanaal, door de IJsseluiterwaarden, langs 
het Algemene Veen en de Hezenberg. Onderweg maakt u goede kans om een 
ijsvogel, een bever of zelfs een schildpad te zien. Met de opbrengst ondersteunt 
het Veluwefonds projecten ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 275 (voor 40 personen)

3   Eer de Eerbeekse Beek
De Eerbeekse Beek is gegraven om water te leveren voor energie en het maken 
van papier. DSS mith is een van de vijf papierfabrieken die nog steeds op de 
oude watermolenplaats staat. Hier krijgt u een exclusieve rondleiding, inclusief 
wandeling langs de fraaie beek én een bezoek aan de Eerbeekse (water-)
oliemolen met koffie en lekkers. Hiermee ondersteunt u het werk van de 
Bekenstichting.
Startbod: € 550 (voor 20 personen)

4   Teambuilding op het Landgoed 
De rentmeester van Middachten ontvangt u in de oranjerie, waarna u de tuin-
baas, de huismeester en de jachtopzichter gaat helpen bij hun werkzaamheden. 
Van de lunch geniet u in de rozentuin of het koetshuis. Vervolgens laat u zich op 
de fiets verder verrassen door het landgoedleven en sluit u de dag met een bor-
rel op het kasteel. Zo maakt u herstelwerkzaamheden in het kooibos mogelijk. 
Startbod: € 1000 (voor 20 personen) 

5   Op bezoek bij de wisenten
Sinds 2016 zijn er voor het eerste in duizenden jaren weer wisenten op de 
Veluwe. Wat is hierbij het idee en hoe zit het met welzijn en het internationale 
fokprogramma van deze dieren? Samen met een begeleider van Stichting Ark, 
de eigenaar, en een terreingids gaat u op zoek naar de wisenten en praat u na bij 
een drankje en een hapje. U steunt hiermee Stichting Wisent op de Veluwe.
Startbod: € 400 (voor 10 personen)

6   Picknick aan het Klompenpad
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een klompenpad in Oosterhuizen. 
Heerlijk wandelen over de enk, langs de Veluwsche Stoomtrein en het 
Apeldoorns Kanaal. In het najaar van 2017 staat de openstelling gepland. Wat 
zou het mooi zijn als er op een markante plek langs de route een fijne bank of 
picknicktafel staat. Als sponsor wordt u vermeld op de bank, in de folder van 
het klompenpad en op het virtuele dorpsplein www.onsoosterhuizen.nl. Ook 
bent u speciale gast bij de opening. Dorpsraad Oosterhuizen plaatst een 
bank of picknicktafel met uw naam erop langs het pad. 
Prijs: € 500 voor een bank, € 950 voor een picknicktafel 

7   Op de Stadsakkers
Op een mooie dag maakt u kennis met de Apeldoornse Stadsakkers, met vele 
soorten groenten, kruiden, fruit en de bijenvolken. Van de tuinder, de bomen-
man en de imker krijgt u handige tips voor uw eigen tuin. In de zomertent 
krijgt u een kookworkshop met de groenten en kruiden van de akker, voor een 
heerlijke lunch. De opbrengst is voor extra bloesembomen en bloemenranden 
als bron voor bijenhoning.
Startbod: € 450 (voor 10 personen)

8   Geef er een draai aan 
Dit najaar wordt het waterrad van de dan geheel gerenoveerde Watermolen van 
Heerde officieel in gebruik genomen. Als hoogste bieder mag u de openings-
handeling verrichten. Hierbij kunt u 20 mensen uitnodigen voor een hapje 
en een drankje, naast de 40 andere gasten van lokale politiek en regionaal 
bedrijfsleven. U ondersteunt hiermee de Stichting tot Behoud Watermolen 
van Heerde.
Startbod: € 1.500 (voor 20 personen)

9   Vogels spotten
Groot vogelkenner, fotograaf en verteller Koos Dansen, neemt u te voet of met 
de fiets mee naar de mooiste vogelparadijsjes op de Zuid-Veluwe. Koos weet 
ze te vinden: raven, nachtzwaluwen, draaihalzen, haviken, zwarte spechten en 
bonte vliegenvangers. Gegarandeerd een inspirerende belevenis, compleet met 
hapje en drankje. U ondersteunt het tijdschrift Nieuwe Veluwe.
Startbod: € 350 (voor 12 personen)

10   Groene Stroom Certif icaten
Dit najaar wordt het waterrad van de dan geheel gerenoveerde Watermolen 
van Heerde officieel in gebruik genomen. Als bedrijf kunt u Groene Stroom 
Certificaten afnemen voor de energie die dit rad gaat leveren. Als certificaat-
houder wordt u uitgenodigd voor de midzomermolenbarbecue. Voor iedere  
100 euro ontvangt u twee toegangskaarten en steunt u de Stichting tot 
Behoud Watermolen van Heerde.
Prijs: € 100 (voor 100 kWh en 2 personen)

11   Plukken, koken en eten bij De Cantharel
Onder leiding van de chef gaat u Echt Veluwse groenten plukken in de eigen 
moestuin van De Cantharel, die u daarna in een kookworkshop omtovert in 
heerlijke gerechten. Natuurlijk eindigt dit in een heerlijke gezamenlijke maal-
tijd. Ideale teambuilding, maar ook heel gezellig met relaties. Met de opbrengst 
steunt u de Stichting Erkend Veluws Streekproduct.
Startbod: € 650 (voor 10 personen) 

12   Aardappels steken op De Blekenbrink
Ervaar hoe op De Blekenbrink te Klarenbeek Echt Veluwse aardappelen worden 
verbouwd met respect voor landschap en milieu. Steek zelf nieuwe oogst 
Frieslanders uit en neem die mee naar huis om de smaak van Echt Veluwe te 
ondergaan. Ontvangst met koffie en koek van Bril en toelichting op alles wat u 
weten wilt door Hanny of Jan. Met de opbrengst steunt u de Stichting Erkend 
Veluws Streekproduct.
Startbod: € 250 (voor 10 personen) 

13   Wijnproeverij op Wijngaard Telgt
Onder begeleiding van wijngaardenier Jan van den Ham uit Ermelo maakt 
u kennis met de finesses van het ambacht van wijnmaker. U krijgt een uit-
gebreide rondleiding door de wijngaard, en uiteraard een proeverij van zijn 
bekroonde wijnen. Een avondvullend programma om niet snel te vergeten. 
Met de opbrengst van dit kavel ondersteunt u de stichting Erkend Veluws 
Streekproduct.
Startbod: € 175 (voor 10 personen)

14   Veluwse master BBQ
Onder leiding van BBQ-meester Jan Jansen uit Vaassen gaat u aan de slag met 
een heerlijke en bijzondere barbecue met echte Veluwse producten. U bereidt 
onder andere het heerlijk biologische kalfsvlees van Ecofields en Haantje de 
Coq van de Lankerenhof. Met de opbrengst ondersteunt u de stichting Erkend 
Veluws Streekproduct.
Startbod: € 750 (voor 10 personen, meer personen in overleg)



22   De Grote Vijf van de Veluwe
Een geheel verzorgde exclusieve Grote Vijf Safari op de Veluwe voor uw familie, 
vrienden of relaties, op een mooie dag in overleg met de boswachter van 
Staatsbosbeheer. Bij ontvangst is er koffie, thee en lekkers en als afsluiting een-
voudige maaltijd op unieke locatie in het bos. Staatsbosbeheer vernieuwt met 
uw bijdrage de trap naar de Tonnenberg, een mooi uitkijkpunt in het Zwolse 
bos. 
Startbod: € 650 (voor 10 personen)

23   Beleef de duisternis
Parkmanager Jeroen Glissenaar biedt u een nachtdierenbelevenis in Sonsbeek. 
U gaat het donkere bos in, traint uw survival skills en ontdekt allerlei geheimen, 
die de nachtelijke natuur voor u verborgen houdt. De avond wordt afgesloten 
met een drankje in de tuin van de parkmanager. Met de opbrengst ondersteunt 
het Veluwefonds projecten ten bate van een mooiere Veluwe.
Startbod: € 550 (voor 20 personen)

24   Wild kijken met de jachtopzichter
U gaat op een ochtend voor dag en dauw op pad met de jachtopzichter van 
Landgoed Middachten en hebt spannende ontmoetingen met herten, zwijnen 
en misschien wel een vos of een das. Na afloop heeft u een heerlijk ontbijt in de 
logies van Middachten. Met de opbrengst ondersteunt het Veluwefonds herstel-
werkzaamheden in het kooibos van Middachten.
Startbod: € 600 (voor 4 personen)

25   Wisent- en wolvenwandeling
Bosecoloog Joep van de Vlasakker, neemt u mee op een wandeling in het hart 
van de Veluwe, waarbij u alles te weten komt over wisenten en wolven op de 
Veluwe. U wordt ontvangen met koffie en thee en afsluitend is er een borrel en 
een hapje, bij een kampvuur. Met uw bijdrage plant Staatsbosbeheer oor-
spronkelijke boomsoorten van de Veluwe als voedselbron voor de wisent. 
Startbod: € 550 (voor 20 personen) 

26   Escape op Kolkenstein
Stichting IJsselhoeven organiseert in het kader van de IJsselbiënnale deze 
zomer, een escape room op boerderij Kolkenstein in Terwolde. Deze “ontsnap-
sessie“ met uw medewerkers rond het thema klimaat en water, is ideaal voor 
teambuilding. De helft van de opbrengst van dit veilingitem biedt Stichting 
IJsselhoeven aan het Veluwefonds ter ondersteuning van de organisatie. 
Startbod: € 200 (voor 8 personen)

27   Landal Rabbit Hill
Landal Rabbit Hill in Nieuw Milligen, midden op de Veluwe, biedt u een verblijf 
van een weekend of een midweek in een 6-persoons bungalow. Bij dit arrange-
ment wordt u tevens een huifkartocht aangeboden, waarbij er een goede kans 
is dat u herten en wilde zwijnen tegenkomt. 
Met de opbrengst van dit item ondersteunt u het Veluwefonds ten bate van 
een mooiere Veluwe.

Amerikaans bod
Het item wordt geveild op Amerikaanse wijze, waarbij iedereen die nog geld 
over heeft, ook degenen met een wat kleinere beurs, de kans heeft om te win-
nen. Er wordt steeds met 25 euro opgeboden, ieder bod telt en wordt door de 
bieder betaald. De laatste bieder is de ‘hoogste’ en gaat er met de belevenis 
vandoor.

Veluwefonds
Stichting Veluwefonds is trots op de Veluwe. We willen dat iedereen daar lang- 
durig kan wonen, werken en genieten. We zetten ons daarom in voor een duur-
zame ontwikkeling van de Veluwe, van het hele gebied tussen Randmeren, IJssel, 
Rijn en Gelderse Vallei.
Dat doen we door initiatieven te ondersteunen in de sfeer van economische  
bedrijvigheid, erfgoed- en natuurontwikkeling, die het gebied nog mooier én 
leuker maken.

Papier hier, water als bron voor economie en ecologie op de Veluwe
Bij ‘Veluwe’ denken velen aan bos, heide en zand. Maar niets heeft zoveel invloed 
op natuur, landschap en economie van de Veluwe als water. Landschapshistoricus 
Ferdinand van Hemmen vertelt ons hoe sprengen en beken de motor vormden 
voor veel Veluwse industrie, zoals de papierindustrie. Hoewel de fabrieken nog 
wel op de oude locaties staan, maken zij geen gebruik meer van het sprengenwa-
ter als krachtbron of grondstof. Arie Hooimeijer, directeur van het Kenniscentrum 
Papier en Karton, laat ons zien dat papierfabrieken opnieuw een relatie met hun 
natuurlijke omgeving aangaan door bermgras als grondstof te gaan gebruiken.

Programma
15.00 uur  Voorprogramma: excursie naar sprengen bij de  Cantharel
17.00 uur Ontvangst in de tuin van de Cantharel met streeklekkernijen
 en het laatste nieuws over Erkende Veluwse Streekproducten
18.15 uur  Veluwediner, in de Jachtzaal van de Cantharel met tussen de gangen 

door: Ferdinand van Hemmen en Arie Hooimeijer over water en papier-
industrie op de Veluwe, de Landschapsveiling van Veluwse belevenis-
sen, met veilingmeester André Baars, de burgemeester van Ermelo.

22.15 uur Afsluiting van de avond

Landschapsveiling
In het zeer gevarieerde aanbod van veilingitems in de vorm van belevenissen, 
vindt u vele mogelijkheden om nader kennis te maken met de Veluwe. 
Veilingmeester André Baars zal met groot enthousiasme iedereen meeslepen naar 
veel moois dat de Veluwe biedt. Voor deze bijzondere gelegenheid bieden orga-
nisaties en ondernemers unieke belevenissen aan, waar u als hoogste bieder met 
uw relaties van kunt gaan genieten. Alle geveilde wederdiensten zijn geldig tot  
1 januari 2019. De Landschapsveiling is een transparante manier van financiering: 
u ziet zelf direct in uw eigen omgeving wat er met het geld wordt gedaan.
 
Nota bene: uw eindbod geldt voor de belasting als gift voor een goed doel  
en is daarmee voor u fiscaal aftrekbaar.

PA PIER  HIER 
Het complete diner wordt u aangeboden, 

waarbij we erop rekenen dat u van harte meebiedt,

en dus bijdraagt aan een mooiere Veluwe. 

Iedereen met hart voor de Veluwe is van harte welkom  

dit gezellige evenement mee te maken

Woensdag 31 mei 2017 in De Cantharel
Van Golsteinlaan 20 in Apeldoorn

Voorzitter van het Veluwefonds is Jan van Muyden: 
voorzitter@veluwefonds.nl of 06-13078089 

Voor aanmelding en informatie over het Veluwediner en de Landschapsveiling:
Triple E, Simone Blok: landschapsveiling@veluwefonds.nl of 06-55079407

Wij danken al onze partners die dit Veluwediner mede mogelijk hebben  
gemaakt.

GR AFISCHE VORMGEVING: BURO GOM, ARNHEM

Landschaps VeiLing

Veluwediner 
me t  L an ds chaps veil ing


