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Veilingitem naam Charity Day 11 oktober 2022 

Zeer gewaardeerde vrienden van TheDutch4Kids,

Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen van de Charity 
Day op 11 oktober in volle gang. Onze stichting bestaat dit jaar 10 jaar 
en we zijn van plan om daar een onvergetelijk jubileum van te maken.

Met het vooruitzicht dat onze fantastische golfbaan The Dutch weder-
om in topconditie zal zijn, worden de beschikbare flights snel gere-
serveerd. Daar zijn we blij mee, want de inkomsten daarvan vormen 
de jaarlijkse financiële basis voor het uiteindelijke bedrag dat aan het 
einde van de avond bekend wordt gemaakt. 
Met een deel van de opbrengst worden onze partnerstichtingen 
Stichting Vrienden van het Sophia, het Sikkelcelfonds en 
Stichting Hartekind financieel gesteund. Het andere deel wordt 
beschikbaar gesteld voor vele mooie doelen en initiatieven, waarmee 
kinderen in Nederland en daarbuiten worden geholpen een fijner leven 
te hebben. 

In de afgelopen 10 jaar is in totaal al één miljoen euro opgehaald en 
uitgedeeld. Dat is in de eerste plaats te danken aan al diegenen die 
een bijdrage hebben gegeven. Of het nu de flight is waarmee u op 
11 oktober de baan op gaat of de mooie veilingitems die u koopt, het 
komt allemaal ten goede aan The Kids!

Golfbaan The Dutch stelt haar topbaan kosteloos ter beschikking, 
topartiesten (dit jaar OG3NE) zijn bereid om voor ons op te treden, 
en Michelinster-restaurant Kasteel Heemstede verzorgt een topdiner: 
geheel gesponsord! 
En laten we niet de golfpro’s vergeten, die u op 11 oktober op de baan 
begeleiden.
De grote en warme betrokkenheid van velen geeft de Charity Day nog 
een extra glans: het is hartverwarmend om met eigen ogen te zien hoe 
de opbrengsten van die dag hun weg vinden, via de geselecteerde 
doelen, naar kinderen in moeilijke omstandigheden. 

Dat is waarvoor we het met z’n allen doen en waarom wij u zo hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage, uw deelname en uw betrokkenheid.
Samen met onze partnerstichtingen verheugen we ons enorm op een 
dag met grote impact!

Ik zie uit naar onze ontmoeting op 11 oktober op The Dutch.

Een hartelijke groet, namens het bestuur van TheDutch4Kids,

Herman Bol
Voorzitter



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

17.30 uur  Yara van Kerkhof, Nederlands shorttrackster en ambas-
sadeur van Hartekind, Dr. Arend van Deutekom,        
kindercardioloog  
Remy Bonjasky, voormalig kickbokser 

18.00 uur  Diner, veiling en prijsuitreiking. Optreden OG3NE

Loten 

Tijdens de Charity Day zal er wederom een loterij plaatsvinden.
De loten worden de gehele dag verkocht en kosten € 25 per stuk 

en € 65 voor 3 loten.

Tijdens het diner zal de trekking plaatsvinden. 

Veilingitem naam Programma 



Restaurant Kasteel Heemstede

Het restaurant is gevestigd op de onderste verdieping van het in 2002 
geheel gerestaureerde Kasteel Heemstede in Houten bij Utrecht. Een 
prachtige historische locatie omringd met een slotvijver op een land-
goed met fraai aangelegde tuinen. Het interieur bevat nog een aantal 
originele elementen zoals de oude gewelven en intieme ruimtes maar 
met een moderne inrichting.

Sinds 2020 heeft chef Ollie Schuiling hier zijn intrek genomen en een 
hele eigen stijl geïntroduceerd. Samen met zijn keukenteam verzorgt 
hij op het seizoen geïnspireerde gerechten met een moderne internati-
onale toets. Kenmerkend zijn de combinatie van rijke smaken met een 
fris zuurtje en ingrediënten van topkwaliteit in de hoofdrol.
In maart van 2021 ontvingen hij en zijn team de eerste Michelinster!

Het bedieningsteam, onder leiding van My Truong, zorgt er op een 
ontspannen wijze voor dat het u aan niets ontbreekt in het restaurant. 
Binnen dat team is een speciale rol weggelegd voor sommelier Liz 

Barents. Zij zorgt voor een zorgvuldig geselecteerde begeleiding 
van de gerechten met wijnen uit Europa en Zuid-Afrika. Tezamen 

hopen zij hun gasten een onvergetelijke ervaring mee te geven.

Veilingitem naam Diner



Égrappé Wijnen

Égrappé is een onafhankelijke wijnleverancier gespecialiseerd in 
Franse en Italiaanse wijnen. Wij bieden een assortiment wijnen dat 
met uiterste zorg is geselecteerd op basis van prijs/kwaliteit verhou-
ding. 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 ons sfeervolle proeflokaal 
of op locatie georganiseerd waarbij met veel passie wordt verteld over 
de ontkurkte wijnen. Levering geschiedt aan liefhebbers, bedrijven en 
horecagelegenheden.

VINVIN Wines 
 
VINVIN Wines biedt een exclusieve portfolio met unieke kwaliteitswij-
nen van gevestigde, authentieke en internationaal erkende wijnhui-
zen. Maar ook nieuwe en opkomende wijnhuizen en alles van familie 
domeinen met veelal biologische en biodynamische wijnen voor de 
consument, restaurants en ook vakhandel. We bieden uiterst per-

soonlijke service, advies, kennis & expertise, kwaliteit & passie en 
een gamechanging klantbenadering.

Veilingitem naam Diner



Sponsoren Stefan Norbruis voor de Nijmeegse Vierdaagse

Ik ben Stefan Norbruis, inmiddels al meer dan een jaar te vinden als 
één van de starters van The Dutch, onderdeel van het team Golf Ope-
rations. Van 18 t/m 21 juli 2023 ga ik de Nijmeegse Vierdaagse lopen 
voor TheDutch4Kids. Het idee om de Nijmeegse Vierdaagse te gaan 
lopen kwam eigenlijk van een goede vriend van mij, het is namelijk 
een traditie bij hem in de familie om de Vierdaagse te lopen. Aange-
zien het volgend jaar voor hem ook de eerste keer gaat worden, heb 
ik aangeboden om met hem mee te lopen. Dit leek mij dan ook een 
mooie kans om iets voor TheDutch4Kids te doen.

Tijdens de Charity Day heeft u de gelegenheid om Stefan te sponso-
ren. Dit kan door middel van het afnemen van een trackman, waarbij 
uw swing geanalyseerd wordt.

Veilingitem naam 



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 aange-
naam mogelijk te maken en draagt bij aan de financiering van weten-
schappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Al jaren draagt 
TheDutch4Kids met de opgebrachte sponsorgelden bij aan belang- 
rijke projecten in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. 

Doel 2022: Centrum voor Zeldzame Aandoeningen
Zo’n 1 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te kampen met een 
zeldzame aandoening. Een groot deel daarvan betreft kinderen. Er zijn 
meer dan 7.000 zeldzame ziekten bekend, waarvan de meeste aan-
doeningen erfelijk of aangeboren zijn. Veel van deze aandoeningen 
zijn bij artsen onbekend. Mede daardoor is een vroege herkenning 
heel moeilijk, wat vaak leidt tot een te late diagnose. De aandoening 
kan intussen verergerd zijn, of zelfs verkeerd behandeld. Ook is er 
vaak weinig bekend over het verloop van de zeldzame ziekte, omdat 
er weinig gegevens worden bijgehouden van opgroeiende kinderen. 

In het Centrum voor Zeldzame Aandoeningen van het Erasmus MC 
Sophia Kinderziekenhuis wordt zorg voor deze kinderen en expertise 
over zeldzame aandoeningen geconcentreerd, om de kinderen sneller 
een juiste diagnose te geven en de beste behandeling te bieden. 
Door meer samenwerking kan er vaker naar gezamenlijke oplossingen 
worden gezocht. Voor bijvoorbeeld kinderen met stofwisselingsziekten, 
orgaanziekten zoals een onvoldoende ontwikkeld maagdarmstelsel, 
bloedziekten en aanlegstoornissen zoals kinderen met aangebo- 
ren schedel- of gezichtsafwijkingen.  

Betere informatie voor ouders en meer onderzoek is van groot belang. 
Daarom is de opbrengst van dit golftoernooi bestemd voor kinderen  
met zeldzame aandoeningen.

Veilingitem naam Partnerstichtingen 



Het Sikkelcelfonds
 
Het Sikkelcelfonds wil voor mensen met sikkelcelziekte een betere be-
handeling en uiteindelijk genezing bewerkstelligen. Dit willen wij berei- 
ken door grotere bekendheid van de ziekte en fondsen te werven voor 
het hoognodige wetenschappelijk onderzoek naar deze onbekende, 
wereldwijd zo vaak voorkomende en zeer pijnlijke aandoening. 

Wat is sikkelcelziekte?
Jaarlijks worden er wereldwijd 300.000 kinderen met sikkelcelziekte 
geboren, zonder behandeling wordt 75% niet ouder dan 5 jaar. Sik-
kelcelziekte is een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen, deze heb-
ben de vorm van een halve maan (sikkel) en verstoppen de bloedvaat-
jes. Hierdoor krijgen patiënten bloedarmoede, ernstige pijnaanvallen, 
raken alle organen beschadigd (hersen- en botinfarcten, nierschade, 
hartfalen en ernstig verlopende infecties). Patiënten met sikkelcelziekte 
overlijden vaak veel te jong. Samen kunnen we dit veranderen (www.
hetsikkelcelfonds.nl)!

Veilingitem naam Partnerstichtingen 



Stichting Hartekind

Hartekind is hét Nederlandse goede doel dat strijdt voor kinderen met 
een hartafwijking. Dat is belangrijk, want de hartafwijking is bij kinderen 
nog steeds de grootste doodsoorzaak en meest voorkomende aange-
boren afwijking. Hartekind strijdt om de kwaliteit van leven te verbeteren 
en overlevingskansen te vergroten. Hartekind doet dit door hoogstaand 
wetenschappelijk onderzoek te financieren, innovatieve projecten mo-
gelijk te maken én voorlichting te geven. In alles staat nationale samen-
werking door specialisten en onderzoekers centraal. Hartekind is een 
door CBF erkend goed doel.

Het project
Stichting Hartekind financiert het project ‘Wearables’. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rot-
terdam. Om het hartritme van Hartekinderen thuis te monitoren – bij-
voorbeeld bij klachten of om het effect van medicatie te onderzoeken 
– wordt op dit moment meestal een Holter ECG gebruikt. Deze appa-
raten zijn groot en log en geven huidirritatie en hun batterij kan maar 
enkele dagen mee. Er zijn nu nieuwe, moderne apparaten beschikbaar 
die betrouwbaar het hartritme kunnen meten op een onopvallende en 
comfortabele manier, de zogenaamde ‘wearables’. Echter, het is niet 
bekend of deze wearables betrouwbaar het hartritme kunnen meten 
van Hartekinderen; iets wat essentieel is als we het willen gebruiken in 
de zorg voor Hartekinderen. Met dit onderzoek willen we twee veelbe-
lovende wearables die hartritme kunnen meten (de Empatica E4® en 
de Hexoskin ProShirt®, zie figuren) bij 30 Hartekinderen uittesten en 
vergelijken met de registratie van een Holter ECG. Als deze wearables 
bij Hartekinderen inderdaad betrouwbaar het hartritme kunnen meten 
en ritmestoornissen kunnen detecteren, dan kunnen ze de Holter ECG 
vervangen bij de diagnostiek bij klachten en monitoring van therapie. 
Daarnaast willen we ze in de toekomst gebruiken om Hartekinderen vei-
lig en met vertrouwen te laten sporten en bewegen.

Veilingitem naam Partnerstichtingen 



OG3NE

OG3NE is de Nederlandse vocalgroup bestaande uit de zussen Lisa, 
Amy en Shelley die geroemd wordt om hun bijzondere harmonieuze 
vocale kwaliteiten. De naam OG3NE staat voor de bloedgroep O van 
hun moeder en de genen die de zussen aan elkaar verbinden. In 2014 
wonnen zij als eerste en enige groep ter wereld het vijfde seizoen van 
‘The Voice’. 2016 is echter het jaar van hun echte grote doorbraak in 
Nederland. In het programma ‘Beste Zangers’ laten zij wekelijks Ne-
derland versteld staan van hun bijzondere samenzang. In dezelfde 
periode wordt OG3NE door omroep AVROTROS benaderd om deel te 
nemen aan het Eurovisie Songfestival. Dit avontuur pakken de zussen 
met beide handen aan en in het voorjaar van 2017 vertegenwoordigt 
OG3NE Nederland op de 62e editie van het Eurovisie Songfestival in 
Kiev, Oekraïne, met het zeer persoonlijke en harmonieuze ‘Lights And 
Shadows’. Ook internationaal zet OG3NE zich op de kaart en ze wor-
den overstelpt met lovende reacties uit de hele wereld over hun unieke 
stemgeluid. OG3NE is de vocale sensatie, uniek in de wereld en klaar 
om deze muzikaal te veroveren.

OG3NE hoopt deze avond de gasten te verrassen met de meer-
stemmige harmonieën, met als doel dat er een mooi geldbedrag 

wordt opgehaald voor de partnerstichtingen.

Veilingitem naam Programma



Yara van Kerkhof

Yara van Kerkhof is een succesvolle Nederlandse shorttrackster en 
zevenvoudig Europees Kampioen op de 3.000 meter aflossing. Tij-
dens de Olympische Spelen van Pyeongchang won zij als eerste 
Nederlandse vrouw een medaille in het shorttrack op de Olympische 
Spelen. In 2022 won zij met de Nederlandse vrouwenploeg Olympisch 
Goud op de relay. Yara is een hartekind en ambassadeur van Stich-
ting Hartekind.
 
Remy Bonjasky
 
Remy Bonjasky, bij velen bekend als “The Flying Gentleman” won 
driemaal (!) de K-1 wereldtitel! Na zijn succesvolle carrière als kick-
bokser heeft Remy zijn passie gevonden in het geven van trainingen. 
Hij is hoofdtrainer bij Bonjasky Academy en geeft hier training aan 
onder andere kinderen, recreanten en wedstrijdvechters. Van oner-
varen beginners tot (aanstaande) topsporters trainen allemaal met 
hun eigen ambities bij de Bonjasky Academy. Naast de Bonjasky 
Academy startte hij ook zijn eigen kledinglijn: BNJSKY en treedt hij 
regelmatig op als motivational speaker. Hij heeft net zijn eigen kinder-

boek, “Remy wordt Sterk” uitgebracht waarin hij de jeugd (en hun 
ouders) wil inspireren om te bewegen en gezonde voeding te 

eten.

Veilingitem naam Programma



Presentator Bob van den Heuvel

Bob is een vriend van Stichting Hartekind en als trainer bij DOOR Trai-
ning & Coaching helpt hij bedrijven om ambities te realiseren op het 
vlak van klantgerichtheid, leiderschap en sales. In zijn vrije tijd is hij 
te vinden op de golfbaan (voornamelijk in rough), op de surfplank of 
in de CrossFit Box. Hij woont in het mooie Oosterhuizen op de Veluwe 
met drie kids en vrouw en een gezellige beestenbende. 

Veilingmeester Max Christern

Max Christern werd geboren in de Achterhoek, groeide op in Bilt-
hoven en studeerde politicologie en communicatiewetenschappen 
in Amsterdam. In 1991 begon hij als journalist bij NRC Handelsblad 
waar hij achtereenvolgens economie redacteur, Zuidoost-Azië cor-
respondent (standplaats Singapore) en chef economie was. In 2006 
werd hij hoofdredacteur van het internationale opinieblad Ode. Vanaf 
2011 had hij zijn eigen bureau voor journalistieke producties, MOC 
Media. Sinds 2019 is hij editor-in-chief bij Rabobank en schrijft en 
presenteert hij voor de 40.000 collega’s en de miljoenen klanten van 
de bank. Max is getrouwd en heeft drie (studerende) kinderen.

Veilingitem naam Presentator en veilingmeester



Thuisdiner verzorgd door Vincent van der Zalm

Vincent is inmiddels een begrip in Rotterdam en omstreken. Hij is niet 
alleen een top kok maar ook prettig gezelschap en zijn thuisdiners zijn 
fenomenaal en exclusief.

Vincent werkte jarenlang in de keuken van diverse restaurants be-
kroond met Michelinsterren, waaronder Restaurant Parkheuvel** in 
Rotterdam. Sinds 2020 is Vincent culinair adviseur en freelance
chef en is hij zich gaan verdiepen in de plantaardige keuken.

Speciaal voor TheDutch4kids komt Vincent bij u thuis
om daar de sterren van de hemel te koken in uw eigen keuken. Dit 
wordt gegarandeerd een bijzondere culinaire ervaring. Het enige waar 
u voor hoeft te zorgen is goed gezelschap!

Inbegrepen:
•  Het diner is inclusief personeel en kok Vincent van der Zalm, wijn 

altijd in overleg. 
• Thuisdiner voor maximaal 6 personen.

Veilingitem naam Veilingitems



Weekend in een sportieve BMW naar het mooie Domburg 
in Zeeland
 
Domburg is een mondaine badplaats én kunstenaarskolonie. Schil-
ders 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 van Nederland. De lig-
ging in de duinen met uitzicht op zee maakt de Domburgsche tot een 
echte “links” course. Wind en rough zorgen vaak voor een uitdagende 
ronde.

U overnacht in het gezellige Hotel Bommeljé of Mezger hotel vlakbij 
het strand en in het hart van Domburg. Hier gaat u naar toe om er 
even tussenuit te zijn. Het 2-persoons arrangement is voor 3 nachten 
met een uitgebreid ontbijt inclusief één avond heerlijk dineren in top 
restaurant Mezger. 

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

Bieden vanaf € 2.500,- 

Aangeboden door Hotel Bommeljé, Restaurant Mezger en de 
Domburgsche Golfclub.

 
• Datum in overleg met BMW en hotel Bommeljé. 

Veilingitem naam Veilingitems



Arrangement voor twee personen Vrienden van Amstel 
LIVE, 5 januari 2023

Geniet met twee personen van de wervelende show van de 25e editie 
van De Vrienden van Amstel LIVE!

Voorafgaand aan het concert schuift u aan bij een viergangendiner 
bij NH Capelle, waarna u per bus naar AHOY gebracht wordt. Nadat 
u van de onvergetelijke show van De Vrienden van Amstel LIVE hebt 
genoten, wordt u weer voor de deur van uw hotel afgezet. Hoe lekker 
is dat?

Inbegrepen:
• Datum concert: 5 januari 2023
• Twee arena staanplaatsen
• Overnachting bij NH Capelle voor twee personen, inclusief;
       • Viergangendiner inclusief consumpties
       • Consumpties en bittergarnituur in het hotel na het concert  

 (tot 2.00 uur). 
       • Busvervoer van hotel naar AHOY (en vice versa).

Veilingitem naam Veilingitems



Persoonlijk en uniek kunstwerk van Iris Galerie

Een hoogwaardige kwaliteit fotoprint van uw eigen iris samen met dat 
van uw partner of dierbare. De print is inclusief lijst en eigen gekozen 
effect. De foto van uw iris wordt gemaakt zonder afspraak en is binnen 
15 minuten gereed.

Veilingitem naam Veilingitems



XXL nijn

Een zeer bijzondere en mooie grote nijntje knuffel. Een sieraad voor 
op de kinderkamer. nijntje is superzacht en houdt een maan vast, die 
een sikkelcel vertegenwoordigt.

XXL nina

Een zeer bijzondere en mooie grote nina knuffel. Een sieraad voor op 
de kinderkamer. nina is superzacht en houdt een maan vast, die een 
sikkelcel vertegenwoordigt.

Veilingitem naam Veilingitems



Weekend Rotterdam met theatervoorstelling Richard 
Groenendijk (2 en 3 juni 2023)

Een heerlijk weekend Rotterdam voor twee personen. 
Uw weekend weg start op vrijdagavond 2 juni 2023 met de voorstel-
ling ‘ Voor iedereen beter’ van Richard Groenendijk. 

U overnacht in het luxe 5-sterren Rotterdam Marriott Hotel. Het hotel 
ligt in hartje centrum Rotterdam; de perfecte locatie om Rotterdam en 
haar grootste attracties te ontdekken. In het Rotterdam Marriott Hotel 
zal het u aan niets ontbreken; service van kwaliteit, prachtige en ruime 
hotelkamers en alles lekker dichtbij. De vele winkel- en uitgaansgele-
genheden liggen direct om de hoek van het hotel. En ook de fameuze 
Markthal, de kubuswoningen, de diverse musea of de historische 
Veerhaven liggen allen op loopafstand van het hotel.

Inbegrepen:
• Twee tickets voor de voorstelling van Richard Groenendijk op  
   vrijdag 2 juni 2023 in het Oude Luxor Theater

• Overnachting in een Junior King Suite
• Driegangen diner voor twee personen in restaurant Pillars Bar & 

Kitchen
• Ontbijt voor twee personen in restaurant The Millèn

• Exclusief toegang tot onze M Club Lounge

Fotograaf Roy Beusker

Veilingitem naam Veilingitems



Arrangement voor twee personen ‘Groots met een zachte G’ 
van Guus Meeuwis op 17 juni 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 zal Guus Meeuwis het Philips Stadion in 
Eindhoven op zijn kop zetten! En u kunt erbij zijn. 

Arrangement voor twee personen inclusief hotelovernachting bij Hotel 
Pullman. Optimaal genieten van Brabantse gastvrijheid: ontvangst 
in het hotel met een drankje in de bar. Voor het concert wordt er een 
viergangendiner geserveerd in het hotel, waarna u per bus naar het 
Philips Stadion gebracht wordt voor het concert. 

Na het concert wordt u per bus teruggebracht naar het hotel alwaar u 
gezellig kunt naborrelen in de bar.

Inbegrepen:
• Datum concert: 17 juni 2023
• Twee zitplaatsen 1e rang
• Overnachting bij Hotel Pullman voor twee personen, inclusief;

       • Ontvangstdrankje in de bar
       • Viergangendiner inclusief consumpties

       • Busvervoer van hotel naar Philips Stadion  
  (en vice versa)

       • Naborrelen in het hotel na het concert  
 (23.00 – 24.00 uur)

Veilingitem naam Veilingitems



Punt West Thuis Best

U komt echt tot rust in dit supergezellige resort in Ouddorp.
In Oasis Punt-West vindt u luxe hotelstudio’s die direct aan het water 
liggen en uitzicht hebben op het Grevelingenmeer. Voor het ultieme 
genot zit er in elke hotelstudio een regendouche, Nespresso-apparaat 
en een heerlijk bed voor de perfecte nachtrust. Vanuit uw hotelstudio 
loopt u direct met uw voeten in het zand van het Grevelingenmeer.
Dit is nog eens gezellig wakker worden.

Zie www.oasispuntwest.nl

Inbegrepen:
• Twee nachten met een diner (t.w.v. € 200,-) voor 2 personen.

Veilingitem naam Veilingitems



‘Oru Classic’ in kalfsleer (kleur Plum) van Nederlands mode-
merk Maeden

Tijmen Smeulders ontwierp deze moderne klassieke tas met een 
sculpturale kijk op productontwerp. De twee linten grijpen naadloos in 
elkaar en creëren een fascinerende dynamische spanning die vanuit 
elke hoek te zien is. Daarnaast ligt de schoonheid van ‘Oru’ in zijn 
veelzijdigheid.  
 
Niet alleen kan de tas op meerdere manieren gedragen worden, maar 
is het ontwerp van de tas geschikt voor verschillende gelegenheden, 
van casual tot formeel. Dit moderne ontwerp is geassembleerd in Ita-
lië, van volledig traceerbaar Nederlands leer en is gevoerd met suède.

Veilingitem naam Veilingitems



Vaardag op rivierklipper Anna van Oranje
Elke dag op de Anna van Oranje is een unieke belevenis!

De Anna van Oranje is een rivierklipper, gebouwd in 1906 voor het bin-
nendijkse vervoer van dure handelsgoederen. Zij wordt gekenmerkt 
door een geringe diepgang en is een snelle zeiler. 

Inbegrepen:
• Afvaart en aankomst: haven Heeg
• Maximaal 24 personen
• Koffie, thee en water inbegrepen
• Catering in overleg met koper

Gassan Sport WatchVeilingitem naam Veilingitems



Arrangement Night of the Proms Antwerpen voor twee 
personen (18 november 2022)

Night of the Proms brengt al sinds 1985 jaarlijks nationaal en inter-
nationaal toptalent op het podium. Geniet ook op 18 november 2022 
in het Sportpaleis van popklassiekers met een heerlijk symfonisch 
muzikaal jasje.

Met Kool & the Gang, Nik Kershaw, Amy Macdonald, Axelle Red, 
Metejoor, Bart Peeters en saxofoniste YolanDa Brown belooft het een 
geweldig feest te worden op 18 november 2022 in het Sportpaleis. 
Beleef de avond van uw leven!

Inbegrepen:
• Datum concert: 18 november 2022
• Twee zitplaatsen 1e rang Night of the Proms in het Sportpaleis te  
  Antwerpen. 
• Overnachting bij hotel Plaza te Antwerpen voor twee personen in  
  Double Room, inclusief;

• Welkomstdrankje in het hotel.
       • Busvervoer naar restaurant

       • Busvervoer naar Sportpaleis
       • Busvervoer naar hotel

       • Broodjes na afloop van het concert in hotel Plaza 
       • Ontbijt

       • Driegangendiner inclusief consumpties in  
    restaurant Violin. 
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Kunstwerk Bas Meeuws

Bas Meeuws heeft een scherp oog voor de rijkdom aan vormen, kleu-
ren en texturen van bloemen, insecten en vogels. 
Hij kijkt er intensief naar; of het nu in zijn eigen achtertuin is, in een 
stadspark, de tuinen rond het Muiderslot, de Hortus Botanicus in Lei-
den, of de grootse natuur van Taiwan. Camera, software en druktech-
nieken zijn verlengstukken van het onovertroffen menselijk oog. Hij 
gebruikt techniek om dat wat hij gezien heeft terug te geven aan ons, 
de kijker. Zie maar, zeggen zijn zwijgende bloemstillevens, hoe mooi 
het is. Een lust voor het oog.

Aangeboden door Bas Meeuws en Galerie Wilms.
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2 VIP kaarten North Sea Jazz

Beleef het NN North Sea Jazz Festival op unieke wijze en begin te 
geloven dat het festival er speciaal voor u is: dé manier om u onder te 
dompelen in luxe en het zinderende spektakel van North Sea Jazz.

Van een gegarandeerde parkeerplaats, exclusieve ontvangst tot een 
uitgebreid aanbod aan culinaire hoogstandjes in de Birdland VIP-
lounge. Ook vinden hier exclusieve optredens plaats die nergens 
anders op het festival te zien zijn.
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TAG Heuer Connected golf edition

’Bringing golfers’ games to the next level’. De CEO van het merk 
Frédéric Arnault legt uit: “Playing with a TAG Heuer Connected is a 
true game-changer that will give any golfer an immediate competitive 
edge. And it does so without compromising on elegance and style.”

‘Make everyday a new performance’. Volg uw hartslag live, bereik uw 
dagelijkse calorieën en stapdoelen en analyseer uw activiteit in detail 
om u te helpen actief te blijven en het ritme te behouden.

Aangeboden door Schaap en Citroen
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Stacked Reefers - Bernard Kats

Gestapelde koelcontainers (Reefers) gefotografeerd vanaf het water in 
de haven van Rotterdam.

Inbegrepen:
• Het betreft 1 foto van 80 x 120 cm op dibond matglanzend.
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Gesigneerde Dick Bruna zeefdruk

Wie is er niet opgegroeid met de avonturen van nijntje en haar familie 
pluis? Dick Bruna (1927 – 2017) 

Deze zeefdruk nijntje en nina met bal is in een oplage van 75 stuks 
gemaakt.

• Formaat is 56 x 76 cm
• Ingelijst formaat 60 x 80 cm
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Kickboks clinic door Remy Bonjasky

In een business workout van een 3x K1 wereldkampioen kickboksen 
kunt u een inspirerende, motiverende, technische en leerzame kick-
boksles verwachten die zich aanpast op de personen en hun kwalitei-
ten in de sport.

Inbegrepen:
• Maximaal 32 personen
• De kickboks clinic bedraagt een uur
• Vervolgens is er 10 minuten Q&A met Remy Bonjasky
• En 10 minuten voor handtekeningen en foto’s
• Locatie: Bonjasky Academy in Almere 
• Leenbokshandschoenen zijn inbegrepen
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Racen met 20 personen bij Race Square

Beleef zelf hoe het is om in een Formule 1-auto te rijden en neem het 
tegen elkaar op. 

Het pas geopende Race Square is een echte belevenis.
Voor een bezoek aan Race Square hoeft u geen hardcore Formule 
1-fan of ervaren simracer te zijn. Iedereen is welkom! De medewer-
kers helpen u met alle instellingen, zodat u lekker kunt racen en op uw 
eigen niveau kunt strijden om de podiumplaatsen. Ontzettend leuk om 
met uw vrienden of collega’s te gaan doen.

Inbegrepen:
• 20 personen inclusief drankjes
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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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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 2023 verzilverd te zijn. 

Op diverse vouchers staan de data van de activiteit vermeld. Staat 
er geen datum op dan dient de voucher voor 1 november 2023 ver-
zilverd 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 
veilinginfo.

• Veilingitems kunnen pas na betaling factuur verzilverd worden.

Bestuur:
Herman Bol Liselotte Lamme
Ingrid Cantrijn Bas Rachman
Bas van der Corput Ton Rietdijk
Phil Helsby
Mario Kruijt

Jan van Vuuren

Tekst, redactie en vormgeving
Cantrijn Groep, Gorinchem

Dorothé Roubos
Edwin van Gorsel

Ingrid Cantrijn 
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