
Charity Day 26 oktober 2021 



Nog even samenvattend het doel, we organiseren de Charity Day  
voor het welzijn van ongeboren en pasgeboren kinderen, voor kin-
deren met een hartafwijking en voor altijd vermoeide kinderen met 
sikkelcelziekte. Naast de opbrengst van de deelnemende flights, col-
lecteren we geld door middel van onze loterij en veiling. 

We hebben een jaartje kunnen sparen … een mooiere, zinvollere  
manier om het uit te geven is er niet!

Wij danken u alvast hartelijk voor uw deelname, uw biedingen en  
bovenal uw betrokkenheid!
En dat geldt ook voor onze belangrijke stakeholders: The Dutch, de 
golfpro’s, de sponsoren en alle betrokkenen die deze dag zonder 
meer weer tot een succes zullen maken. 

Samen met onze partnerstichtingen verheugen we ons er weer enorm 
op oude en nieuwe bekenden te verwelkomen op deze inmiddels  
traditionele dag. 

Tot dinsdag 26 oktober op The Dutch!

Een hartelijke groet, namens het bestuur van TheDutch4Kids,

Mario Kruijt
Voorzitter 

Zeer gewaardeerde Charity vrienden,

De Charity Day van 2020 mocht helaas geen doorgang vinden, hetgeen 
maar weer wil zeggen dat niets vanzelfsprekend is. Deze periode laten 
we heel graag snel achter ons en we kijken met opgeheven hoofd en 
open blik de toekomst in.

Behalve dan, toch nog even terugblikkend, dat we met behulp van do-
naties, giften (ontvangen in 2020) en reserves (vanuit 2019) toch onze 
partnerstichtingen een hart onder de riem konden steken. We waren 
oprecht blij dat we totaal € 30.000 konden overmaken aan de Stich-
ting Vrienden van het Sophia, het Sikkelcelfonds en stichting  
Hartekind. Zo is het jaar 2020 toch niet helemaal verloren gegaan.

We hebben de cheques fysiek overhandigd aan onze drie partnerstich-
tingen in het Sophia Kinderziekenhuis  en hebben daar, onderbouwd 
met persoonlijke verhalen, uiteengezet gekregen waar de gelden aan 
besteed worden én de plannen gehoord waar de opbrengsten van de 
komende Charity Day naar toe gaan. 

Het is werkelijk adembenemend en ontroerend hoe de stichtingen met 
spirit en vastberadenheid hun werk doen, met al het kinderleed dat om 
hen heen plaatsvindt. Het maakte ons zó trots en blij dat we hier op 
deze wijze onderdeel van mogen zijn!

We pakken de draad dit jaar weer op voor dezelfde stichtingen en  
hopen van harte dat we in de ‘oude stijl’ dit jaar onze Charity Day weer 
kunnen organiseren.
Het gehele bestuur is er volledig klaar voor en de high end programme-
ring is zo goed als afgerond. De golfpro’s staan weer voor u klaar en de  
golfbaan The Dutch ligt er, zoals gewoonlijk, fantastisch bij.
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Programma

09.30 uur Ontvangst 
 
10.30 uur Welkomstwoord 

11.00 uur Start Shotgun 18 holes 

16.30 uur Binnenkomst flights en Borrel in Spijk Bar

17.00 uur Optreden van BreakSquad 

18.00 uur  Diner, veiling en prijsuitreiking. Optreden Shirma Rouse en 
ZO! Gospel Choir

Loten 

Tijdens de Charity Day zal er wederom een loterij plaatsvinden.
De loten worden de gehele dag verkocht en kosten € 20 per stuk en
€ 50 voor 3 loten.

Tijdens het diner zal de trekking plaatsvinden. 
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Restaurant Kasteel Heemstede

Restaurant Kasteel Heemstede is gevestigd op de onderste verdieping 
van het in 2002 geheel gerestaureerde Kasteel Heemstede in Houten 
bij Utrecht.
De oude gewelven, intieme ruimten en de ontspannen sfeer maken het 
tot een gewilde plek.
Geniet van de rust en de natuur van de historische buitenplaats met 
zijn fraai aangelegde tuinen, waar u op het beschutte en comfortabele 
terras aan de slotvijver de spechten hoort en de zwanen en andere 
watervogels voorbij ziet gaan.

Het bedieningsteam zorgt er op een ontspannen wijze voor dat het u 
aan niets ontbreekt en dat u zich bij hen thuis voelt.
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Égrappé Wijnen

Égrappé is een onafhankelijke wijnleverancier, gespecialiseerd in 
Franse en Italiaanse wijnen. Ruim 12 jaar geleden heeft Wout Kasen 
Égrappé opgericht. Zij bieden een assortiment wijnen dat met uiterste 
zorg is geselecteerd op basis van prijs/kwaliteit verhouding. De wijnen 
worden allemaal ter plaatse geproefd en beoordeeld op karakter en 
zuiverheid. Daarna worden ze direct ingekocht en/of rechtstreeks 
geïmporteerd.

Met regelmaat worden er wijnproeverijen in het sfeervolle proeflokaal 
van Égrappé of op locatie georganiseerd, waarbij met veel passie 
wordt verteld over de ontkurkte wijnen. Levering geschiedt aan lief-
hebbers, bedrijven en horecagelegenheden.

 
Wijnhandel Halve Morgen  
 
Over wijn kunnen we heel gewichtig doen, het gaat er uiteindelijk om 
wat u zelf lekker vindt. 
Bij Wijnhandel Halve Morgen vindt u wijnen voor alledag, maar ook ver-

rassende pareltjes. Heerlijk om zelf te drinken en zeker om cadeau 
te geven. Wijn is een traditioneel geschenk, maar nog steeds ge-

liefd. Niet voor niets, een mooi glas wijn herinnert. 

Van elk wijngeschenk maken zij wat bijzonders. Vinoloog  
Danny van Leersum weet over elke wijn op het schap 

wat te vertellen. Dat zijn onder meer klassieke wij-
nen van kleine wijngaardeniers, hippe wijnen 

met chocolade of uit bijzondere wijnlanden, 
zoals Libanon en ons eigen Nederland. U 

koopt dus niet alleen een fles wijn, maar 
ook een inspirerend verhaal om te 

delen. 
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Eerste prijs 

Dit jaar krijgt het winnende team drie handgemaakte Mutsaers tassen. 

Dutch Craftsmanship since 1962

Mutsaers is een familiebedrijf dat al drie generaties handgemaakte  
lederwaren maakt onder de vlag Mutsaers tassen.
Al meer dan 55 jaar werken ze elke dag met veel passie en bele-
ving aan mooie, authentieke en karaktervolle tassen. Elke tas wordt 
nog steeds met de hand gemaakt vanuit hun atelier in Kaatsheuvel.  
Het leer komt uit Italië en is gelooid met plantaardige extracten en afge-
werkt met natuurlijke oliën.

Veilingitem naam Eerste prijs



Stichting Vrienden van het Sophia  
De beste toekomst voor alle kinderen
 
In het Sophia Kinderziekenhuis wordt gezorgd voor de meest bijzon-
dere en kwetsbare patiënten: kinderen.  

De Stichting Vrienden van het Sophia doet er alles aan om hun verblijf 
in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken en draagt bij aan de 
financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende
projecten. 

De opbrengst van dit golftoernooi is bestemd voor het nieuwe Sport en  
Spel Centrum, dat in 2022 gerealiseerd zal worden. Spelen en sporten met 
leeftijdgenootjes is ontzettend belangrijk voor alle kinderen. Het stimuleert 
de gezondheid van hart, longen en spieren, maar ook een gezonde groei en 
ontwikkeling. Het legt de basis voor een levenslange gezonde levensstijl. 

Voor kinderen met een chronische ziekte van hart of longen is spor-
ten en spelen vaak minder vanzelfsprekend, maar juist extra belangrijk.  
Om hun inspanningsmogelijkheden en kwaliteit van leven te verbeteren 
en een gezonde leefstijl te bevorderen, is een multidisciplinaire aanpak 
nodig. Daarom wordt binnen het Kinderthoraxcentrum het ‘So Fit & Fun 
Centrum’ ontwikkeld. Hier bundelen we alle expertise op het gebied 
van inspanning, fysieke fitheid en leefstijl van chronisch zieke kinderen. 
Eerst worden de beperkingen in kaart gebracht, waarna vervolgens een 
op maat gemaakt beweeg- en leefstijlprogramma wordt aangeboden. 
Doel is de kwaliteit van leven voor kinderen te verbeteren en optima-
le participatie in de maatschappij mogelijk te maken. Het centrum zal  
alle kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis laten zien hoe leuk bewe-
gen is!
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Het Sikkelcelfonds
 
Het Sikkelcelfonds wil verlichting brengen voor patiënten met  
sikkelcelziekte. Door meer aandacht te genereren voor sikkelcelziekte 
en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar deze 
relatief onbekende, maar zeer pijnlijke aandoening hopen we dat  
sikkelcelziekte op een dag volledig te genezen is.

Wat is sikkelcelziekte?
Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte, die gekenmerkt wordt door 
ernstige bloedarmoede en het optreden van ondraaglijke pijnaanvallen 
(sikkelcelcrisen). Na verloop van tijd raken alle organen beschadigd.

Ieder jaar worden er wereldwijd 300.000 kinderen met sikkelcelziekte 
geboren. In 2050 zal dit aantal naar schatting oplopen naar 400.000. 
Mensen met sikkelcelziekte kunnen al op jonge leeftijd te maken krij-
gen met hersen- en botinfarcten, nierschade, hartfalen en ernstig ver-
lopende infecties. 
 
Patiënten met sikkelcelziekte overlijden vaak veel te jong.
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Stichting Hartekind

Stichting Hartekind is hét Nederlandse goede doel dat strijdt voor kin-
deren met een hartafwijking. Dat is belangrijk, want de hartafwijking is 
bij kinderen nog steeds de grootste doodsoorzaak en meest voorko-
mende aangeboren afwijking. Stichting Hartekind strijdt om de kwaliteit 
van leven te verbeteren en overlevingskansen te vergroten. De stichting 
doet dit door hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te financieren, 
innovatieve projecten mogelijk te maken én voorlichting te geven. In 
alles staat nationale samenwerking door specialisten en onderzoekers 
centraal. Hartekind is een door CBF erkend goed doel. 

Het project
Stichting Hartekind financiert het project ‘Hartspierweefsel in kweek’. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Erasmus MC – Sophia Kinder-
ziekenhuis in Rotterdam. Er is op dit moment geen goede behandeling  
tegen hartfalen bij kinderen. Daarom werken artsen aan een zogenaam-
de hartversterker. Deze versterker kan via spiercellen zelf of via andere 
cellen. De vraag daarbij is: hoe weet je of een therapie ook gaat werken? 
Dit wil je testen op kweekcellen! Dit onderzoek heeft tot doel om een 3D 
kweek van hartspierweefsel te ontwikkelen als model voor kinderen met 
een aangeboren hartafwijking. Op deze manier willen onderzoekers 
een stap dichterbij zetten om hartfalen bij kinderen te voorkomen.
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Nijntje Beer van Dick Bruna

Een mooie grote Nijntje beer. Een sieraad voor op de kinderkamer. 
Nijntje en Nina zijn superzacht en houden een maan vast, die een  
sikkelcel vertegenwoordigt.
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Exclusief bezoek en unieke vlucht in de PAL-V Liberty,  
de eerste vliegende auto!  

Unieke kans om als één van de eersten een vlucht te maken in de 
PAL-V Liberty. U zal dit jaar al een privé bezoek brengen aan de  
fabriek van PAL-V en een eerste vliegles ontvangen in de trainings- 
gyrocopter. En als de PAL-V Liberty volledig klaar is, zal u gaan rijden 
en vliegen met deze Nederlandse vliegende auto!
 
Inbegrepen: 

• Een bedrijfsbezoek aan PAL-V, samen met een groepje vrienden  

• Simulator les, voor 1 persoon  

•  Lesuur in een gyrocopter (het trainingsvoertuig), dit is voor 1 per-
soon. Uw vrienden zijn van harte welkom om vanaf het terras of in 
het restaurant uw verrichtingen op de voet te volgen. 

• En als de Liberty volledig gecertificeerd is, een vlucht als één van 
de eersten met deze vliegende auto. De publieke vluchten zijn 

naar verwachting eind 2022.
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Zingen met ZO! Gospel Choir!

Maak kennis met het beste én meest succesvolle gospelkoor van  
Nederland, ZO! Gospel Choir. Elf jaar geleden opgericht in Amster-
dam samen met ambassadeurs Shirma Rouse en Berget Lewis.  
ZO! Gospel Choir was een vaak geziene gast tijdens de Wereld Draait 
Door en zong met de groten der aarde, zoals Whoopi Goldberg,  
Mariah Carey en Sam Smith. U kunt nu samen met uw team een 
prachtige muzikale workshop meemaken. 

Inbegrepen:

• ‘Zingen met ZO! Gospel Choir workshop’ van 1,5 uur

• Met een delegatie van het beste gospelkoor van Nederland

•  Datum en locatie op basis van beschikbaarheid van het koor, in 
2022
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Bernard Kats, foto ‘Le Vainqueur’

Het betreft een foto genomen op de Classic Grand Prix van Zand-
voort op 29 augustus 2015.
 
De titel luidt: ‘Le Vainqueur’. Het formaat is 80 x 120 cm en de foto is 
uitgevoerd op plexiglas, zwart block out 5 mm.  

Het is een éénmalig en dus uniek exemplaar. Deze foto maakte deel 
uit van Bernard Kats eerste expositie, genaamd ‘De magie van het 
circuit’. 
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Nijntje Schilderij, gesigneerd door Dick Bruna

Prachtig Nijntje schilderij, ingelijst en gesigneerd door Dick Bruna.
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Dagje Rotterdam met luxe motorjacht

Altijd de omgeving van Rotterdam al eens vanaf het water willen be-
wonderen? Met deze geheel verzorgde vaartocht op een luxe motor-
jacht voor 10 personen, bent u verzekerd van een geweldige dag uit. 
Leuk met uw vrienden of zakenrelaties.

Inbegrepen:

• Luxe motorjacht met kapitein voor 10 personen
• 4 à 5 uur varen
• Drankjes zijn de gehele dag inbegrepen
• Verzorgde Italiaanse lunch en een uitgebreide kaasplank
• Datum: in het voorjaar van 2022
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Bronzen beeld ‘Sophietje’

Een prachtig bronzen beeld genaamd ‘Sophietje’ met een gelimiteer-
de oplage van 10 stuks.

Het beeld is speciaal ontworpen door kunstenares Corry Ammerlaan – 
Van Niekerk.

“Geïnspireerd door mijn kleindochter heb ik dit levendige sculptuurtje 
ontworpen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Haar vlechtjes dansen 
alle kanten uit, met stevig in haar handen geklemd het hart. Dat staat 
symbool voor de hartelijke zorg van het Sophia Kinderziekenhuis. 
Die zorg draagt zij voor altijd bij zich, waardoor zij met haar beide 
beentjes stevig op de grond staat!”  
Een bijzonder beeld om in bezit te hebben.
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Een jaar lidmaatschap van de Vrienden van Hartekind

De ‘Vrienden van Hartekind’ is een uniek zakelijk netwerk rondom 
Stichting Hartekind. Het netwerk bestaat uit directeuren en onderne-
mers en vraagt een jaarlijkse investering van € 3.000. Met dit  
veilingitem heeft u een jaar lang de mogelijkheid om ‘vriend’ te zijn. 

U bent met twee personen te gast tijdens het Hartekind Gala en 
tijdens de bijzondere jaarlijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt 
dit jaar plaats op 11 november bij Hartevriend Restaurant Kasteel 
Heemstede. Hartekind gaat daarnaast met u in gesprek om samen te 
bepalen hoe het beste inhoud te geven aan uw lidmaatschap.
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Full business membership van The Dutch  

1 jaar lang een membership op The Dutch.

Inbegrepen: 

• 1 jaar Business membership op The Dutch 

• Toegang tot corporate netwerk programma 

• 10 maal 18 holes greenfees 

• Onbeperkt speelrecht voor 1 business member
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Gassan Sport Watch

GASSAN zet zich al jarenlang in als trotse timekeeper binnen de  
Nederlandse voetbalclubs als PSV, AZ, FC Utrecht, SC Heerenveen,  
Willem II, PEC Zwolle, Vitesse, FC Groningen, FC Twente, ADO Den 
Haag, FC Volendam, RKC Waalwijk, FC Dordrecht en Go Ahead Eagles. 
 
Om deze verbondenheid met de sportwereld te bekronen, heeft  
GASSAN recentelijk de GASSAN Watch collectie uitgebreid met een 
eigen iconische Sport Watch. Dit herenhorloge heeft een stalen kast 
van 41 mm met een diepblauwe wijzerplaat en een chronografische 
tijdsaanduiding. 

Draag het horloge met een bijpassende stoere blauwe rubberen band 
of kies voor een klassieke uitstraling met de bruine leren band. 
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Gesigneerd Ajax shirt

Een prachtig door de selectie gesigneerd Ajax shirt. 

Het shirt wordt ingelijst geleverd, zodat het een mooie plek kan krijgen 
in huis of op kantoor. 
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Gesigneerd Feyenoord shirt

Een prachtig door de selectie gesigneerd Feyenoord shirt van het 
seizoen 2020-2021. Het shirt wordt ingelijst geleverd, zodat het een 
mooie plek kan krijgen in huis of op kantoor. 

Een uniek stuk van de club van het volk; Feyenoord!
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Optreden Martijn Fischer als André Hazes

Als er iemand volkslieveling nummer 1 goed kan vertolken, dan is het 
Martijn Fischer. Fischer speelde André Hazes in de musical ‘Hij gelooft 
in mij’ van Joop van den Ende en in de film ‘Bloed, zweet en tranen’ 
van Diederick Koopal. 

Met dit veilingitem koopt u een optreden van Martijn Fischer en zingt 
hij de grootste Hazes-hits van 30 minuten. Ontzettend leuk voor op 
een bedrijfsfeest of bijvoorbeeld een intiem feest bij u thuis. Dit item is 
exclusief eventuele techniek. 
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Een unieke golfervaring aan de Zeeuwse Kust

Een heerlijk weekend golfen in Domburg voor twee personen, inclusief 
twee dagen greenfees. 

Domburg is een mondaine badplaats én kunstenaarskolonie.  
Schilders Piet Mondriaan en Jan Toorop kwamen er speciaal voor naar 
de Walcherse kust: het bijzondere licht in Domburg. De plaats is al 
sinds jaar en dag bekend vanwege zijn gezonde lucht en bijzondere 
licht.

Aan de rand van Domburg, middenin de duinen ligt de Domburgsche 
Golfclub. De golfbaan is één van de oudste golfbanen van Nederland. 
De ligging in de duinen met uitzicht op zee maakt de Domburgsche 
tot een echte ‘links’ course. Wind en rough zorgen vaak voor een uit-
dagende ronde.

U overnacht in het gezellige Hotel Bommeljé, vlakbij het strand en in 
het hart van Domburg. Hier gaat u naar toe om er even tussenuit te 
zijn. Het arrangement is voor 3 nachten met een uitgebreid ontbijt 

inclusief één avond heerlijk dineren in het Badpaviljoen. 

Een unieke gelegenheid om het echte Zeeland te ontdekken 
en te proeven.

De datum is in overleg.
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Spa Francorchamps

Voor alle raceliefhebbers veilen we dit Formule 1 arrangement voor 
twee personen in Spa Francorchamps met de laatste weekendkaarten 
voor 28 augustus 2022. Spa Francorchamps is een snel, old school 
circuit met grote hoogteverschillen en ijzingwekkende lange bochten.

Inbegrepen:

• Entreekaart Weekend Silver 2

• Overnachting in het 4 sterrenhotel Golden Tulip te Maastricht

• Dinerbuffet en consumpties op 27 augustus 2022

• Transfer hotel - circuit in bus
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Formule 1 VIP Experience Barcelona

Ontmoeting met coureurs en gierende banden. Reis af naar de  
Spaanse zon voor deze onvergetelijke ervaring!

Na een korte winterstop zullen de Formule 1 wagens begin maart 
2022 weer op de baan verschijnen. Om de auto’s klaar te maken voor 
het nieuwe Grand Prix seizoen wordt er twee weken lang geracet en  
getest in Barcelona. Als VIP-gast heeft u exclusieve toegang tot de 
wereld van de coureurs, met een rondleiding over het terrein en een 
ontmoeting met Max Verstappen of Sergio Pérez. Met een verzorgde 
vlucht en overnachting ontbreekt het u aan niets!

Inbegrepen: 

• Op de eerste rij bij Red Bull racing voor 2 personen
• Verzorgde vlucht
• Overnachting

Veilingitem naam Veilingitems



Thuisdiner verzorgd door Vincent van der Zalm

Met chef-kok Vincent van der Zalm bent u verzekerd van een opti-
maal culinair thuisdiner. Hij wist jarenlang de twee Michelinsterren van 
restaurant Parkheuvel hoog te houden. Voor een mooi bod komt hij nu 
de sterren van de hemel koken bij u thuis!  
 
Met zijn verrassende gerechten, bijzondere combinaties en gevoel 
voor detail wordt het een onvergetelijke avond. U hoeft alleen nog voor 
goed gezelschap te zorgen en eigen wijn uit uw wijnkelder. Verder 
kunt u zich helemaal laten verwennen. 

Inbegrepen:

• Thuisdiner voor maximaal 8 personen
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Het Sophia Super Aapje  

Het is mogelijk voor bedrijven om deze aapjes te sponsoren.
De zachte vriendjes kosten € 9,95 per stuk. De gehele opbrengst van 
het aapje, ruim € 5 gaat naar wetenschappelijk onderzoek in het  
Sophia Kinderziekenhuis. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Patiëntjes worden blij gemaakt met 
een knuffel en u draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek om mooie 
stappen te maken in de kindergeneeskunde.
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Spelregels Veiling en Loterij
• Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild.
• Gewonnen prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.
• Biedingen die gedaan zijn, zijn bindend.
•  Betaling factuur veilingitem geschiedt binnen 30 dagen of direct via 

pin.
• Vouchers dienen voor 1 november 2022 verzilverd te zijn.
•  The Dutch/TheDutch4Kids kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 

voor gewonnen prijzen.
•  De winnaar dient zelf contact op te nemen met de contactpersoon 

om de gewonnen prijs te verzilveren binnen de gestelde termijn, 
contactgegevens staan vermeld op de voucher in de envelop met 
veilinginformatie.

•  Veilingitems kunnen pas na betaling van de factuur verzilverd wor-
den. 

Bestuur:
Mario Kruijt Liselotte Lamme
Ingrid Cantrijn Bas Rachman
Paul van Rooijen Herman Bol
Jan van Vuuren Ton Rietdijk

Tekst & redactie, Vormgeving
Cantrijn Groep, Gorinchem  

Dorothé Roubos en Ingrid Cantrijn

Veilingitem naam www.thedutch4kids.nl




