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beste gasten,

Wat geweldig dat je bij het eerste Bobby en Robine Charity Event bent! Wij 

voelen ons zeer vereerd en heten je van harte welkom. Samen met heel veel lieve 

mensen, voornamelijk vrienden en familie, hebben we een prachtige avond voor 

je samengesteld. 

Deze avond is voor onze kinderen Bobby en Robine. Zij hebben de progressieve 

metabole ziekte CLN2. Wereldwijd wordt hard gewerkt aan het vinden van een 

oplossing voor deze nu nog dodelijke ziekte en onze kinderen zijn een belangrijke 

schakel in het medisch onderzoek naar genezing. 

De Bobby en Robine Foundation steunt dit onderzoek. Hiervoor is geld nodig. 

Geld dat we onder anderen inzamelen dankzij deze avond. Wij zijn jou en al onze 

partners, sponsors en vrijwilligers zeer dankbaar voor alle steun en willen met de 

opbrengst een belangrijke stap zetten in het verder brengen van het onderzoek. 

Daarnaast gaan we er met elkaar ook een mooie avond van maken. Het leven 

vieren, genieten van elkaars gezelschap en dankbaar zijn voor vandaag. Wij 

wensen u een bijzondere ervaring toe en laten we samen het verschil maken! 

Namens de Bobby & Robine Foundation, 

Jan Willem & Pamela

liefs, 
pamela, jan willem,   

robine & bobby
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bobby & robine  
foundation

Bobby (2) en Robine (5) zijn de kinderen van Jan Willem Schermerhorn 

en Pamela Luijk. Kort na elkaar kregen zij in 2018 de diagnose CLN2, een 

zeldzame en dodelijke stofwisselingsziekte. De ziekte is progressief en gaat 

gepaard met blindheid, epilepsie en uitval van motoriek, denkvermogen en 

slikken, resulterend in vroegtijdig overlijden, in de meeste gevallen tussen 8 

en 12 jaar oud. Er is nog geen medicijn dat Bobby en Robine en alle andere 

kinderen met een metabole ziekte kan genezen. Mede daarom is de Bobby 

en Robine Foundation opgericht.

De doelstelling van de foundation is tweeledig. Ten eerste ter ondersteuning 

van de familie, waar instanties niet bijdragen, om Bobby en Robine het 

mooist denkbare leven te geven. Ten tweede financiert de stichting 

onderzoek en ontwikkeling van medicijnen en behandelingen die het 

levensniveau van kinderen met CLN2 en andere metabole ziekten verbetert 

en in de toekomst deze ziekte(s) hopelijk geneest. 

Voor meer informatie over de foundation kijk op  

www.bobbyenrobinefoundation.nl Bobby (2) en Robine (5) zijn 

de kinderen van Jan Willem  

Schermerhorn en Pamela Luijk. 

4
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presentatoren

programma

We hebben een fantastisch duo bereid gevonden de presentatie van ons 

Charity Event op zich te nemen. 

Maud van de Wiel is oprichter en eigenaar 

van Simons Van De Wiel, een adviesbureau 

voor politici, bestuurders en ambtenaren. 

Maud is bestuurskundige en heeft jarenlange 

ervaring als politiek adviseur in het lokale 

bestuur en als debatleider. Maud is de tante 

van Bobby en Robine.  

Erik de Zwart, DJ, radio- en televisiemaker en 

ondernemer. Hij is gestart als DJ en werd later 

bekend als presentator van o.a. de Nederlandse 

Top 40, Nederland Muziekland en Countdown. 

Hij is mede-oprichter van Radio 538 in 1992 en in 

2009 ontving De Zwart de Marconi Oeuvre Award 

voor zijn inhoudelijke, politieke en commerciële 

verdiensten, zowel voor als achter de schermen 

van de Nederlandse radio. Erik is een goede 

vriend van Jan Willem Schermerhorn, vader van 

Bobby en Robine. 

18.00

19.30

23.00

01.00

Welkomstborrel

Diner, muziek,  
sprekers en veiling

Dansen en napraten

Einde
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compagnietheater

Amerpodia stelt voor ons charity event de locatie Compagnietheater  

beschikbaar. Dit is, naast de Rode Hoed, Felix Meritis en De Nieuwe Liefde, 

één van de vier historische cultuurhuizen van Amerpodia in Amsterdam.

Amerpodia levert een bijdrage aan deze dynamische wereldstad waar elk 

individu de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Dit wordt gedaan door ruimte 

voor vernieuwende ideeën en initiatieven die gericht zijn op de verspreiding 

van kennis en cultuur aan te bieden. Door de locaties open te stellen voor 

de evenementen-markt, kunnen bedrijven bijdragen aan het bestaan en 

behoud van cultuur. En kan Amerpodia belangrijke evenementen zoals ons 

charity event, onderdak geven.

Het viergangendiner wordt belangeloos verzorgd door Huize ǀ  Hermans.

Huize ǀ  Hermans is hét cateringbedrijf, waarbij het woord catering wellicht 

niet volstaat: Eliza en Antoine Hermans bestieren een restaurant op wielen. 

Zowel in smaak als stijl toveren zij jouw huiskamer, kantoorpand, tuin, loods 

of andere plek dan ook om in een restaurant voor één dag. 

De keukenbrigade van HuizeǀHermans kookt onder leiding van Antoine 

Hermans. Een chef-kok die zich het vak eigen heeft gemaakt in de 

verfijndere keukens in binnen- en buitenland. Antoine zijn voorliefde voor 

de Franse keuken is bij elk event herkenbaar. Klassiek met een verrassend 

eigentijdse touch.

HUIZE | HERMANS

Eliza Hermans is de gastvrouw 

van HuizeǀHermans. Naast haar 

gastvrijheid zet zij geruisloos 

haar organisatietalent in, om 

zowel in het voortraject als  

aan tafel haar gasten  

te ontzorgen.
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De Souls United band bestaat vanavond uit zeven muzikanten: drums, 

toetsen, gitaar, bas en 3 backing vocals. Onder leiding van Thomas Bank 

verzorgt Souls United de muzikale omlijsting van de avond en de begeleiding 

van de artiesten. 

Souls United is opgericht door Thomas Bank (composer, producer en 

toetsenist) en werkt voor artiesten, tv- bedrijven en merken als Heineken, 

ING, Rabobank, Booking.com, KPN, Kingcanary, Eventbureau.nl en met 

artiesten als Trijntje Oosterhuis, Waylon, Berget Lewis, Candy Dulfer, Alain 

Clark, Sharon Doorson, Shirma Rouse, Leona Filippo, Maan en vele anderen. 

Thomas is de oom van Bobby & Robine.

Kingcanary souls united

Evenementenbureau Kingcanary verzorgt geheel belangeloos de productie 

van dit Charity Event. 

Kingcanary heeft een schat aan ervaring in diverse events (Heineken, Nike, 

NPO, EndemolShine, Edison Pop, etc), waaronder ook veel charity events 

voor o.a. Dance4Life, Pink Ribbon en War Child. 
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Artiesten

We hebben fantastische artiesten bereid gevonden 
geheel belangeloos voor jou op te treden. 

Dennis van Aarssen, winnaar 

van The Voice  of Holland 2019, 

raakt al op jonge leeftijd in de ban 

van jazz en swing. Hij heeft recent 

zijn eerste album uitgebracht en 

tot eind 2019 tourt hij langs de 

Nederlandse theaters.  

Baas B en Dennis Kroon 
hebben in samenwerking 

met producer Thomas Bank 

speciaal voor deze avond 

een lied gecomponeerd.

De legendarische band Spargo,  

opgericht in 1975, scoorde megahits als 

 ‘You and Me’ (1980) en ‘Just for you’ (1981).  

Speciaal voor ons event komt de formatie, die officieel in 1985 

uit elkaar ging, weer bij elkaar en spelen ze hun grootste hits. 

12
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Artsen

De echte sterren van de avond zijn de artsen. Drie van hen vertellen over 

metabole ziekten in het algemeen, de ziekte van Bobby en Robine (CLN2), 

hun behandeling, hoe het Immuun project dat we met jullie hulp willen 

financieren een cruciale rol speelt in een mogelijke oplossing 

en hoe internationale samenwerking doorslaggevend is voor het bereiken 

van het gedroomde resultaat: genezing van Bobby, Robine en alle andere 

kinderen met metabole ziekten.  

We zijn trots en dankbaar dat Dr. Nickel, Prof. Dr. Tolosa en Dr. Huidekoper 

aanwezig zijn om ons te informeren over waar deze avond uiteindelijk  

allemaal om draait…  

Prof. Dr. Eva Tolosa 
UKE, Hamburg

Immunoloog

Vertelt over het onderzoeksproject dat we 

met jullie hulp willen financieren over de 

invloed van het immuunsysteem op de ziekte, 

de behandeling en op mogelijke oplossingen. 

Dr. Miriam Nickel 
UKE, Hamburg

Kinderarts Bobby

Informeert ons over metabole ziekten in 

het algemeen, CLN2 in het bijzonder, de 

behandeling en mogelijke oplossingen.

Dr. Hidde Huidekoper
Erasmus MC, Rotterdam

Kinderarts Robine

Vertelt over de behandeling en bijzondere 

ontwikkeling van Robine en benadrukt het 

belang van internationale samenwerking 

voor een mogelijke doorbraak. 

1514
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veiling

16

Veilingmeester

Speciaal voor de Bobby & Robine Foundation leidt veilingmeester  

Paulina Cramer de veiling tijdens ons charity event. 

Paulina Cramer groeide op in Nederland en Zwitserland. In Londen volgde 

zij de Christie’s Fine Arts opleiding en deed vervolgens ervaring in de 

kunstwereld op bij verschillende galeries, kunsthandels en veilinghuizen. In 

1987 begon zij bij Christie’s Amsterdam. Momenteel is zij werkzaam onder 

de naam De Orde van Cramer. 

Inmiddels heeft Paulina vele malen  

als veilingmeester opgetreden voor  

liefdadigheidsinstellingen  

waaronder Kika, Het Rode  

Kruis, Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds,  

het Ronald Mc Donalds  

Centrum en War Child.

17



1918

spelregels veiling

Voor de Bobby & Robine Foundation veiling gelden enkele 

regels om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan 

sommige veilingitems kunnen voorwaarden verbonden zijn, bijv. 

deelname-voorwaarden. Bij deelname aan de veiling ga je daar 

op voorhand mee akkoord. 

De Bobby & Robine Foundation heeft de inspannings- 

verplichting om te bemiddelen bij levering/organisatie van 

een veilingitem bij/voor de winnende bieder. 

We gaan er van uit dat je de betaling van het overeengekomen 

bedrag binnen 30 dagen onvoorwaardelijk aan de Bobby & 

Robine Foundation voldoet. Er vindt geen restitutie plaats. 

De gewonnen items zijn 1 jaar geldig 

(tenzij dat niet van toepassing is). 

Door deelname aan de veiling ben je bekend 

en akkoord met deze spelregels.

Wij wensen je een fijne avond en veel succes 

met het winnen van jouw favoriete items!

veilingitems

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Onder leiding van veilingmeester Paulina Cramer kan je deze avond bieden 

op unieke veilingkavels. Dit jaar kan je bieden op de volgende items:

Zwemclinic door Olympische zwemmers

Soldaat van Oranje arrangement & kunstwerk

Diamanten hanger

Huisconcert Dennis van Aarssen

Sportpakket (voetbal, kickboksen, shorttrack, golf)  

Wajer jacht op Ibiza voor een dag  

Muzikale avond bij jou of jouw bedrijf (DJ’s, saxofoon, percussie)

Figurantenrol in ‘Meisje van Plezier’

Poloclinic op Poloclub Vreeland

Privé voetbalclinic door John Heitinga

Persoonlijke pentekening Jan Rothuizen

Privé diner & mini concert Shirma Rouse 

EK-kwalificatieduel & door selectie gesigneerd shirt

Het hart van Bobby & Robine i.s.m. Michel Poort

Op de volgende pagina’s lees je meer over deze unieke en bijzondere 

veilingitems.



2120

Zwemclinic
door OLYMPISCHE ZWEMMERS

Olympische zwemmers Sebastiaan Verschuren en Bas van Velthoven 

zwommen Olympische finales en wonnen diverse Europese zwemtitels. Ze 

gebruiken hun kennis en ervaring uit het topzwemmen nu om zwemmers 

te begeleiden. Hun ambitie is om iedereen een betere zwemmer te maken, 

ongeacht je startniveau. 

Namens Olympisch zwemkampioene Marleen Veldhuis geven Sebastiaan 

en/of Bas speciaal voor de Bobby & Robine Foundation een zwemclinic 

voor 1 tot 6 personen in het Sloterparkbad in Amsterdam.

 

Werk samen een uur lang  aan je borstcrawl- of schoolslagtechniek of leer 

de vlinderslag. We kunnen de training natuurlijk ook insteken als de eerste 

stap richting het uitdagen van Marleen Veldhuis voor een baantje borstcrawl 

in Sydney, Australië. Aan jou de keuze! 

Planning van de zwemclinic is in overleg.

Aangeboden door: 

Marleen Veldhuis, 
Personal Swimming 

1
veiling
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Uniek kunstwerk &
ALL-IN arrangement

Soldaat van Oranje

voor 4 personen 

Kunstenaar Raphaël Hermans (Maastricht, 1974) combineert op een 

gepassioneerde manier zijn twee grote liefdes: beeldende kunst en muziek. 

Hij maakte speciaal voor de cast van de musical Soldaat van Oranje een 

kunstwerk in beperkte oplage. Een gelimiteerde zeefdruk (47 x 58 cm). 

De producent  heeft dit eenmalige, unieke werk speciaal voor deze veiling 

beschikbaar gesteld.

Bovendien ga je met vier personen, geheel verzorgd, naar de voorstelling 

Soldaat van Oranje in de TheaterHangaar in Katwijk, inclusief een fantastisch 

diner in restaurant Noordeinde.

Soldaat van Oranje – De Musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal 

van één van onze grootste verzetsstrijders: Erik Hazelhoff Roelfzema. 

Het publiek beleeft de voorstelling, met inmiddels meer dan 2,9 miljoen 

bezoekers, in een 360 graden draaiende theaterzaal en wordt zo het 

waarachtige verhaal ingetrokken.

De datum voor het Soldaat van Oranje arrangement is in overleg te 

bepalen.   

  

Aangeboden door: 

Amerborgh

2
veiling
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diamanten  
hanger

18 karaats witgoud
3

veiling

Roëll Jewellery uit Antwerpen biedt speciaal voor de Bobby & Robine 

Foundation een hanger aan. Dit bijzondere sierraad is uitgevoerd in 18  

karaats witgoud met 0.33 karaat briljant geslepen diamant totaal.  

De Centersteen is 0.10 karaat.





R  Ö  E  L  L 
 

J E W E L L E R Y 

Aangeboden door:  
Roëll Jewellery

Jij maakt kans op een intiem huisconcert van The Voice of Holland 2019 

winnaar Dennis van Aarssen. Hij is uniek in zijn genre; jazz of swing,  

zoals ‘crooner’ Dennis het liever noemt. Zijn fantastische stem en prachtige  

nummers staan garant voor een onvergetelijke avond bij jou thuis!

Aangeboden door:  
Ambassadors of Entertainment

4
veilinghuisconcert

dennis van aarssen

THE VOICE OF HOLLAND WINNAAR 2019

Dennis van Aarssen, winnaar van The Voice  

of Holland 2019, raakt al op jonge leeftijd  

in de ban van jazz en swing.  

Hij heeft recent zijn eerste  

album uitgebracht i.s.m.  

Jeff Franzel, voormalig  

pianist en liedjesschrijver  

van Frank Sinatra. Tot  

eind 2019 tourt hij langs  

de Nederlandse theaters.  



26 27

5
veiling SPORTPAKKET

VOETBAL, kickboksen,  

SHORTTRACK & GOLF 

Dit is het ideale veilingitem voor de échte sportliefhebber! FOX Sports, 

TIG Sports en Studio Jill bieden jou de kans om te genieten van Europees 

voetbal van PSV en AZ, de titanenstrijd tussen kickboksers Rico Verhoeven 

en Badr Hari, de Wereldbeker Shorttrack en het prestigieuze KLM Open.  

Voetbal
2 kaarten voor AZ - Partizan
28 november 2019,  

Cars Jeans Stadion, Den Haag 

2 kaarten voor PSV - Rosenborg 

12 december 2019,  

Philips Stadion, Eindhoven

Kickboksen
2 kaarten voor Glory Collision 2: 

Rico Verhoeven vs Badr Hari
21 december 2019,  

Gelredome Arnhem

Shorttrack
2 Kaarten voor de 
Shorttrack Wereldbeker 
ICE Lounge aan de ijsbaan,  
incl. hapjes en drankjes

14 februari 2020, Dordrecht 

Aangeboden door: 

FOX Sports, TIG Sports
& Studio Jill

Golf
4 VIP kaarten voor het KLM Open
TIG Sports Lounge in promodorp, 

incl. hapjes, drankjes en lunchbuffet. 

17 september 2020.  

Bernardus Golf, Cromvoirt
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wajer jacht op ib
iza

voor een dag 

door wajer yachts

Wajer Yachts biedt jou een onvergetelijke dag in Ibiza voor 8 personen, 

inclusief kapitein, brandstof en drankjes aan boord. Exclusief reis- en 

verblijfkosten. Geldig in 2020. Dag in overleg af te stemmen. 

6
veiling

Aangeboden door:  

Wajer Yachts
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7
veilingMUZIKALE AVOND BIJ 

jou of JOUw bedrijf

2 DJ’S, SAXOFOON & PERCUSSIE

Erik de Zwart & DJ Charles komen bij jou thuis of bij jouw bedrijf een avondje 

draaien. Zij worden muzikaal ondersteund door saxofonist Machiel van der 

Aar en dance percussionist Norman Soares. 

Met twee zeer ervaren DJ’s en twee topmuzikanten ben je verzekerd van 

een weergaloze muziekavond waarbij alle hits van de 80’s, 90’s en van 

nu de revue passeren en jij en je gasten gegarandeerd jullie allerbeste  

dansmoves zullen showen! 

Datum in overleg. 

Dit veiling item is inclusief  

draaitafels en exclusief  

licht en geluid.

Aangeboden door:  

Erik de Zwart & DJ Charles
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8
veiling FIGURANTENrol in  

’meisje van plezier’
DE videoland / rtl4 hitserie

Dit is je kans op een figurantenrol in de Videoland / RTL4 hitserie ‘Meisje 

van Plezier’! De cast en crew gaan in 2020 alweer het 3e seizoen van deze 

super spannende serie opnemen en daar kan jij bij zijn. Heb je altijd al eens 

aanwezig willen zijn op de set van een serie en jezelf op televisie willen 

zien? Speciaal voor de Bobby & Robine Foundation biedt Talpa Fictie jou 

een figurantenrol in deze hitserie met Angela Schijf aan!

 

‘Meisje van Plezier’ is een dramaserie over Nadine, een huisvrouw die 

erachter komt dat haar man haar bedriegt met haar halfzus. Nadine heeft 

zich volledig aangepast aan het leven van haar man en altijd voorzien in de 

behoeften van haar gezin. Achter de gevel van afhankelijkheid staat echter 

een krachtige vrouw met een enorm verlangen om te leven. In de serie zien 

we hoe Nadine volledig tot bloei komt op het moment dat ze dacht dat ze 

het aller diepst zou vallen.

Momenteel wordt op Videoland seizoen 2 van ‘Meisje van Plezier’ 

uitgezonden, welke volgend jaar ook op RTL4 te zien zal zijn. 

Zien we jou terug in seizoen 3? 

 

Datum: in overleg.  

(Tussen 1 februari en eind mei 2020).
Aangeboden door:  

Talpa Fictie



3534

9 polo clinicveiling

OP poloclub vreeland

Wij bieden jou een fantastische privé Polo Clinic voor vier personen op 

Polo Club Vreeland tussen mei en september 2020. 

In de ochtend krijgen jullie uitleg over polo, de omgang met het paard en 

de regels van polo. Vervolgens krijgen jullie les met een malet (de stick 

waarmee je slaat) op een houten paard om de slag aan te leren. Na een 

lunch in het clubhuis gaat het echte werk beginnen! Jullie bestijgen de 

paarden en gaan met zijn vieren daadwerkelijk Polo spelen onder leiding 

van een ervaren instructeur.

Naast deze bijzondere workshop krijgen jullie toegang tot twee polo 

toernooien op Poloclub Vreeland. Deze kun je zelf uitkiezen via   

www.poloclubvreeland.nl. 

Polo Club Vreeland ligt in een van de mooiste delen van ons land. Landgoed 

‘Groot Kantwijk’, de thuisbasis van de club, bevindt zich tussen Amsterdam 

en Utrecht, in nabijheid van pittoreske dorpjes langs de rivier Vecht. Het is 

een van de weinige plaatsen in Nederland waar je polo kunt ervaren in zijn 

volle glorie. 

Aangeboden door: 

Polo Club Vreeland 
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10
veiling

privÉ voetbal clinic  

door john heitinga

op ajax’jeugdcomplex ’de toekomst’

Een unieke kans om met jouw voetbalteam of het team van je zoon of 

dochter deel te nemen aan een privé voetbalclinic van oud-Ajacied en 

oud-international John Heitinga. John is momenteel trainer van Jong Ajax, 

het beloftenelftal van AFC Ajax. 

Deze exclusieve twee uur durende clinic vindt plaats op Ajax’ jeugdcomplex 

De Toekomst, gelegen naast de Amsterdam Arena. We hebben Ajax shirts 

klaarliggen voor alle deelnemers in de kleedkamer van de spelers van Jong 

Ajax, waar het winnende team zich klaarmaakt voor de training.   

John Heitinga kwam als speler ruim zeven seizoenen uit voor Ajax, waarna 

hij achtereenvolgend uitkwam voor Atlético Madrid, Everton, Fulham, 

Hertha BSC en opnieuw Ajax. Daarnaast speelde hij 87 interlands voor het 

Nederlands voetbalelftal.

De datum voor de clinic is in overleg af te stemmen. 

Aangeboden door: 

John Heitinga & AFC Ajax
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PERSOONLIJKE 

PENTEKENING

door JAN ROTHUIZEN

Jan Rothuizen (1968) is beeldend kunstenaar. Zijn Zachte Atlas tekeningen 

zijn in het Engels, Spaans en Chinees vertaald. Zijn werk wordt met grote 

regelmaat in binnen- en buitenland, op filmfestivals, musea en galleries 

getoond. Hij maakte de interactieve bekroonde documentaire ‘Refugee 

Republic’ over een vluchtelingenkamp in Irak en de VR animatiefilm ‘Drawing 

Room’. Zijn reportage tekeningen verschijnen maandelijks in de Volkskrant. 

Momenteel werkt hij aan een nieuw boek en film over het huidige Colombia. 

Speciaal voor de Bobby en Robine Foundation zal hij een pentekening 

maken in opdracht van de hoogste bieder. Het onderwerp dat hij gaat 

tekenen zal in samenspraak met de ‘winnaar’ van deze veiling gekozen 

worden. Dit mag en kan een persoonlijk werk worden (een tekening 

van iets dierbaars) maar het kan ook een  

maatschappelijk onderwerp zijn waar de  

opdrachtgever door middel van deze  

tekening aandacht aan wil geven. 

Tekening 50 x 65 cm Oostindische  

op papier. 

Aangeboden door:  

Jan Rothuizen 

11
veiling

DE VOLKSKRANT

DONDERDAG 18 JULI 2019 9

8 DE VOLKSKRANT

DONDERDAG 18 JULI 2019

Vijftig jaar geleden, in 1969, onder-

tekenden Nederland en Marokko

een wervingsverdrag, waarin de

 Marokkaanse arbeidsmigratie naar

Nederland o�cieel werd geregeld.

In totaal kwamen via het wervings-

contract zo’n vierduizend mannen

en een paar vrouwen naar Neder-

land. Hiervóór woonden al zo’n

twintigduizend Marokkanen in

 Nederland. Deze ‘spontanen’ waren

vanaf 1960 individueel naar Neder-

land gekomen. In 1973 ging de grens

voor migratie formeel weer dicht.

Uit en thuis 
Rothuizen

Jan Rothuizen bezoekt elke maand

een plek waar maatschappelijke 

dynamiek zichtbaar is.

Marrokaanse migratie

DE VOLKSKRANTDONDERDAG 30 OKTOBER 2014 15

14 DE VOLKSKRANT
DONDERDAG 30 OKTOBER 2014

AA-clubhuis

Rothuizen

Jan Rothuizen bezoekt elke maandeen plek waar maatschappelijke dynamiek zichtbaar is.

Anonieme Alcoholisten
Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen diehun ervaringen met elkaar delen bij het herstel van hun alcoholverslaving.De eerste Nederlandse AA-groep werd 1948 opgericht. Nu zijn erwekelijks in Nederlandse zo'n 260 groepsbijeenkomsten voor de ruim 4.000 AA-leden.  Nederland telt 477.000 mensen met een alcohol-verslaving, aldus de instelling voor verslavingszorg Jellinek.
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veiling

privÉ diner & mini  

concert shirma rouse

voor 10 persponen

Een mini concert bij je thuis door Shirma Rouse, begeleid op piano door 
Thomas Bank. Tijdens het concert verzorgt Huize|Hermans een exclusief 
diner met bijpassende wijnen voor 10 personen. 

Shirma Rouse is niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. 
Haar enorme bereik, soulvolle en rijke stemgeluid maken haar tot één van de 
meest gevraagde zangeressen van Nederland. Haar muzikale carrière start 
zij als backing-vocal voor artiesten zoals Chaka Khan, Michael Bolton, Alain 
Clark, Candy Dulfer, en Anouk. Inmiddels heeft zij 4 albums uitgebracht 
waarvan het derde album, Shout It Out Loud, in 2015 werd bekroond met 
de Edison Jazzism Publieksprijs. 

Thomas Bank is eigenaar van Souls United en één van de beste toetsenisten 
van Nederland. Hij heeft o.a. gespeeld met Trijntje Oosterhuis, Waylon, 
Berget Lewis, Candy Dulfer, Alain Clark en Maan en werkt als bandleider 
voor vele grote bedrijven en merken.

HuizeǀHermans is hét cateringbedrijf, waarbij het woord catering wellicht 
niet volstaat: Eliza en Antoine Hermans bestieren een restaurant op wielen. 
Zowel in smaak als stijl toveren zij jouw huiskamer, kantoorpand, tuin, loods 
of andere plek dan ook om in een restaurant voor één dag. 

Datum: in overleg 

Aangeboden door: 
Shirma Rouse, Huize |  Hermans 
& Souls United / Thomas Bank
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EK kwalifcatieduel 

& DOOR SELECTIE GESIGNEERD SHIRT

Jij kan samen met een persoon naar keuze aanwezig zijn bij de laatste en 

beslissende EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands Elftal. Dé kans om 

topspelers als Frenkie de Jong, Memphis Depay, Matthijs de Ligt en 

Virgil van Dijk live aan het werk te zien!

Nike Football stelt speciaal voor de Bobby & Robine Foundation 2  

categorie 1 tickets beschikbaar voor het EK-kwalificatieduel 

Nederland - Estland op dinsdag 19 november 2019 in de Johan Cruijff ArenA. 

Je hebt eersterangs plaatsen om het elftal van bondscoach Ronald Koeman  

van dichtbij aan het werk te zien. 

Bovendien krijgt u een Nederlands Elftal shirt gesigneerd door de hele selectie. 

Aangeboden door: 

Nike Football

13
veiling
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very  

special
 item

14
veilinghet hart van 

bobby & robine
heartbeats kunstwerk michel poort

‘De wereld weer kloppend maken’. Dat is de missie van artiest  

Michel Poort. 

Elk hart vertelt een verhaal en nodigt uit om je eigen verhaal te vertellen, 

omdat het inspireert, beïnvloedt en het ons bij elkaar brengt. We zijn in de 

wereld allemaal uniek en verbonden vanuit ons hart. Michel Poort maakt dit 

zichtbaar met zijn ‘heartbeats’. 

Bobby en Robine hebben samen met Michel Poort een uniek hart gemaakt 

in zijn atelier in Utrecht. Ze hebben met hart en ziel kleur gegeven aan 

hun hart. Een hart wat een bijzondere plek verdient, omdat het staat voor 

verbinding en warmte en liefde voor elkaar.

Het hart is 100x75 cm. 

Aangeboden door: 

Michel Poort
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een hart
voor onderzoek

Voor 500 euro draagt u bij aan het Immune project dat 

de Bobby & Robine Foundation wil financieren in het 

in CLN2 gespecialiseerde centrum in Hamburg, onder 

leiding van immunoloog Dr. Eva Tolosa. 

Dit onderzoek naar de invloed van het immuun- 

systeem op het effect van de behandeling van  

kinderen met CLN2 levert een cruciale  

bijdrage aan het vinden van een  

mogelijke genezing van de tot nu  

toe dodelijke stofwisselingsziekte 

CLN2 en mogelijk andere  

metabole ziekten. 

500
euro

Aangeboden door: 

De Bobby & Robine Foundation

47

U kunt met uw hart dus letterlijk een 

levensveranderende bijdrage leveren aan hoop 

voor Bobby en Robine en alle andere kinderen 

met deze afschuwelijke ziekte…

Voor 500 euro draagt u bij aan het Immune 

project dat de Bobby & Robine Foundation wil 

financieren in het in CLN2 gespecialiseerde 

centrum in Hamburg, onder leiding van 

immunoloog Dr. Eva Tolosa.

Dit onderzoek naar de invloed van het immuun- 

systeem op het effect van de behandeling van  

kinderen met CLN2 levert een cruciale  

bijdrage aan het vinden van een  

mogelijke genezing van de tot nu  

toe dodelijke stofwisselingsziekte 

CLN2 en mogelijk andere  

metabole ziekten. 
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STILLE 
VEILING

48

HOE WERKT  
de stille veiling?

Naast de live veiling hebben we ook 15 fantastische items in de ‘stille veiling’. 
Op de volgende pagina’s leest u meer over deze bijzondere veilingitems. 
Bovendien zijn de items te bewonderen beneden in de lobby van het 
Compagnietheater. In de Grote Zaal ligt een lijst met alle veilingitems.

Je vult je voor- en achternaam, tafelnummer en je biedingsbedrag in. Weet 
je je tafelnummer niet, vul dan je mobiele telefoonnummer in. 

Gedurende de avond houden we je op de hoogte van het hoogste bod per 
item. Je kunt dan uiteraard nog een bod uitbrengen. Je kan natuurlijk ook 
zelf de lijst in de gaten houden om je item niet mis te lopen of een van onze 
mensen in de zaal vragen een bod voor je uit te brengen. 

Wie wint?
De stille veiling loopt door tot het einde van de avond (01.00 uur) om iedereen 
zo lang mogelijk de tijd te geven om te bieden. Staat het hoogste bod aan 
het einde van de avond op jouw naam? Dan ben je de trotse eigenaar van 
een geweldig item en heb je een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de 
Bobby & Robine Foundation. Als je nog aanwezig bent, meld je dan ajb bij 
één van de mensen op de vloer, dan kun je het item indien mogelijk direct 
meenemen of we laten het bij je bezorgen. Als je onverhoopt al vertrokken 
bent nemen we contact met je op om te zorgen dat het item bij jou terecht 
komt.
  
Wij wensen je veel succes met het scoren van jouw favoriete item!
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stille 
veilingitems

Hieronder vind je een overzicht van alle stille veilingitems, 
waar je op de volgende pagina’s meer over kunt lezen.  
Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over de items.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Chef’s Table Madame Jeanette voor 8 personen
Zwart-wit portret Ringel Goslinga met ‘platencamera’
Geheel verzorgde boottocht voor 20 personen
4 Foto’s Mike van Veen: ’Last night a DJ saved my life’
2 Foto kunstwerken van Erik de Bree
3 Zeefdrukken van Shunyam
Inkt op papier van Christina Hallstrom
2 Zeefdrukken van Klaas Gubbels
Exclusieve foto Paul McCartney by William Rutten
Exclusieve foto David Bowie by William Rutten
Youp van ’t Hek in Koninklijk Theater Carré
Exclusief diner Michelin sterrenrestaurant
Heart Beat workshop by Michel Poort
Heart Beat kunstwerk by Michel Poort
Jouw eigen Kerst CD opnemen in Bullet Sound Studio’s

50
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chef’s table 

madame jeanette
voor 8 personen1

stille  

veiling

Madame Jeanette is hét culinaire theater van Nederland. OSeven Happening 
and Food biedt een Chef’s Tabel VIP arrangement aan voor 8 personen in 
Studio 21 in Hilversum. Uit eten gaan op een manier die totaal anders is dan 
alles wat je bent gewend? Stap in de wereld van Madame Jeanette: intens, 
vernieuwend en vol visueel geweld waar een Las Vegas club u tegen zegt. 
Madame Jeanette geeft je een heerlijk culinaire vijfgangendiner verpakt 
in een spectaculaire show vol visuele ik-weet-niet-waar-ik-allemaal-moet-
kijken momenten. Het vuur is aan in een het nieuwe culinaire theater van 
Nederland. De energie die hangt in Studio 21 is niet te blussen! Kom het 
zelf ervaren! Datum: in overleg.

Aangeboden door: 

OSeven Happening and Food

zwart-wit portret

ringel goslinga 
gemaakt met ’platencamera’2

stille  

veiling

Je eigen portret, of van iemand anders, gemaakt door portretfotograaf 
Ringel Goslinga. Ringel gebruikt hiervoor een ouderwetse ‘platencamera’. 
Een unieke kans op het portret van je leven door een begenadigd fotograaf.  
Ringel Goslinga (1969) is autonoom portretfotograaf. In 2002 studeerde hij 
af aan de Fotoacademie Amsterdam als portretfotograaf. Hij is bekend van 
zijn close-up portretten in de NRC. In de afgelopen jaren werkte hij aan 
verschillende autonome series en boeken. Zijn serie ‘Family Tree’ was te 
zien in FOAM, ‘de Anderen’ in het Rijksmuseum Amsterdam en ‘Circling 
around To Sang’ in het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum de 
Fundatie in Zwolle. Datum: in overleg.

Aangeboden door: 

Gert Koot
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geheel verzorgd
e 

boottocht 
voor 20 personen3

stille  

veiling

Jij kunt genieten met jouw familie, vrienden of collega’s van een geheel 
verzorgde boottocht voor 20 personen, inclusief een uitgebreide BBQ op 
de boot na afloop. Er wordt gevaren op de prachtige Loosdrechtse plassen, 
de Vecht, Utrecht en omstreken.

De sloep van Sloepuitje Loosdrecht is een voormalige reddingsboot en 
omgebouwd naar de eerste grote sloep die elektrisch vaart op Loosdrecht. 
Heerlijk varen zonder motorgeluid, milieuvriendelijk en duurzaam!

Een uitje met deze unieke sloep zullen jouw gasten niet snel vergeten. Alles 
verzorgt Sloepuitje Loosdrecht voor jou en je gasten tot in de puntjes. De 
schipper zorgt ervoor dat er over jouw verjaardag, bedrijfsuitje of ander 
feestje nog lang zal worden gesproken. Datum: in overleg. 

Aangeboden door: 

Sloepuitje Loosdrecht

4 foto’s
mike van veen
’last night a dj saved 

my life’4

stille  

veiling

Fine art fotograaf Mike van Veen biedt 4 schitterende foto’s aan getiteld 
‘Last night a DJ saved my Life’. De foto’s zijn allen 60x60 cm. 

Fine Art Fotograaf Mike van Veen begon de Mike van Veen Art Studio 
voor zijn eerste internationale expositie ‘HEAD SPACE’, compromitterende 
beelden, oorspronkelijk genomen met de röntgencamera in zijn plaatselijke 
ziekenhuis. Na ‘HEAD SPACE’ previews in Milaan en Venetië in 2015, 
vroeg een van Nederland’s meest succesvolle DJ’s Armin van Buuren 
Mike van Veen om de visuele content voor zijn 2016 World Tour ‘Embrace’ 
voor zijn rekening te nemen.

Aangeboden door: 

Mike van Veen
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2 foto  

kunstwerken
erik de bree5

stille  

veiling

Techniek: fotografie
Afmeting: 30 x 20 cm
Met lijst: 37 x 47 cm

Over Erik de Bree (Haarlem, 1977)
Erik de Bree zijn stijl doet denken aan de romantische inslag van verval en 
confronteert met het verwarrende, sublieme karakter van natuurrampen of 
de humane destructie. In zijn werkproces is het aanbrengen en verwijderen 
van elementen even belangrijk en speelt willekeur een grote rol. Door delen 
van de verschillende media die hij gebruikt te verwijderen wordt een ketting 
van toevalligheden ingezet, totdat de afbeelding vorm krijgt. 

Aangeboden door: 

Amerborgh

3 zeefdrukken
shunyam6

stille  

veiling

Techniek: zeefdruk 
Afmeting: 54 x 54 cm 
Met lijst: 73 x 73 cm

Over Shunyam (Amsterdam, 1953) 
Shunyan’s manier van schilderen heeft veel te maken met hoe zij zichzelf 
heeft ontwikkeld en nog steeds in ontwikkeling is. Haar werken zijn vrolijk 
gekleurd en hebben wat weg van striptekeningen. Dieren spelen de 
hoofdrol omdat ze puur zijn. Ze beeldt ze dansend, goedmoedig vechtend 
of de toeschouwer aankijkend af. Zij is de ongecompliceerde overvloed, de 
kleur, het dansende beest. Ze voelt zich als een moderne engel uit de film 
van Peter Pan die met haar stafje rondloopt en licht rondslingert in de vorm 
van vrolijke en humoristische schilderijen. 

Aangeboden door: 

Amerborgh
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inkt 
op papier

Christina Hallstrom7

stille  

veiling

Techniek:  Inkt op papier
Afmeting: 17 x 17 cm (met lijst 53 x 53 cm)

Over Christina Hallstrom (Nyköping, Zweden 1958)
Christina Hallstrom groeide op in Zweden, maar woont en werkt in 
Amsterdam. In 1998 studeerde ze af aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld 
Academie in grafisch ontwerp en visuele communicatie. In haar werk 
gebruikt ze zowel oude als nieuwe media zoals film, fotografie en grafiek. 

Aangeboden door: 

Amerborgh

Het diepzwart wordt bereikt 
door het gebruik van Oost-

Indische inkt. In combinatie 
met flinterdun Japans papier 

ontstaan in de zwarte partijen 
minuscule lichtpuntjes die 

doen denken aan hoe wier 
poreus en verstijfd opdroogt 
op het strand door hitte van 

de zon.

2 zeefdrukken
klaas gubbels8

stille  

veiling

Techniek:  Zeefdruk
Afmeting: 28 x 38 cm (met lijst 35 x 45 cm)

Over Klaas Gubbels (Rotterdam, 1934)
Klaas Gubbels is een van Nederlands bekendste hedendaagse kunstenaars. 
Hij volgde opleidingen aan de Technische Hogenschool en Academie voor 
Beeldende Kunsten in Rotterdam. In de jaren zeventig gaf Gubbels les aan 
de gerenommeerde Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Werk van Klaas Gubbels is opgenomen in de collectie van onder andere 
het Gemeentemuseum Arnhem, Stedelijk Museum Schiedam, Museum Van 
Bommel van Dam en Stedelijk Museum Amsterdam. 

Aangeboden door: 

Amerborgh
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exclusieve foto 
 

paul mcCartney
by william rutten9

stille  

veiling

Exclusieve foto van Paul McCartney, gemaakt door William Rutten tijdens 

het concert op 7 juni 2015 in Amsterdam. Geprint op staal in formaat 60 x 

90 cm. Oplage 1 van 1. Gesigneerd door de fotograaf aan de achterzijde. 

William Rutten is één van Nederlands 

bekendste fotografen. 

Hij fotografeert al decennia  

sterren uit binnen- en buitenland.

60

exclusieve foto 
 

david bowie
by william rutten10

stille  

veiling

Exclusieve nooit eerder gepubliceerde foto van David Bowie, gemaakt door 

William Rutten tijdens de opnames van CountDown in Bussum in 1991. 

Geprint op staal in formaat 60 x 90 cm. Oplage 1 van 1. Gesigneerd door 

de fotograaf aan de achterzijde.

Aangeboden door: 

William Rutten
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youp van ’t hek
in koninklijk theater ca

rrÉ11

stille  

veiling

Al meer dan dertig jaar staat cabaretier Youp van ’t Hek voor volle zalen. 
Met zijn optredens wil hij grote zaken in een ander licht zetten en ze van hun 
zwaarte ontdoen. 

Op 6 februari 2020 kunt u in een gezelschap van 6 personen van zijn 
nieuwe voorstelling genieten. Een avond vol energie en  
scherpe grappen. U krijgt 6 loge plekken,  
de beste plekken in het  
Koninklijk Theater Carré.

Aangeboden door: 

Hekwerk Theaterproducties

exclusief diner 
MIchelin sterrenrestaurant12

stille  

veiling

Aangeboden door: 

Merlet, Schoorl

Jij maakt kans op een 5-gangendiner en bijpassend wijnarrangement 
voor 2 personen in 1 Michelin sterrenrestaurant Merlet in Schoorl, inclusief 
overnachting in hun ‘Love under Construction’ Suite. De datum is in overleg.

Executive Chef Jonathan Zandbergen: “Mooie producten, bijzondere 
internationale smaken, een innovatieve Franse keuken. De wereld is mijn 
kruidenrek en met lokale ingrediënten creëer ik smaakvolle gerechten.”
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HEART BEAT 

workshop
BY michel poort

13

stille  

veiling

Michel Poort Art biedt een exclusieve Heart Beat workshop aan voor  

8 personen in zijn atelier in Utrecht, voorzien van een 5-gangen lunch  

inclusief fantastische wijnen verzorgd door restaurant Vlaar. 

Aangeboden door: 

Michel Poort & Restaurant Vlaar 

HEART BEAT 

KUNSTWERK
BY michel poort

14

stille  

veiling

‘Michèl Poort certifies this is an officially licensed artwork from the limited 

collection heartbeats®. Every piece is thoughtfully sourced using the 

highest quality material so that each heartbeats becomes more treasured 

over time.

Certified HD Finish gives a long life. By sublimation, the artwork provides 

with water-based inks, which is incorporated into the top layer which gives 

an awesome 3-dimensional effect. All the artworks are in an edition of max 

15 pcs. Each artwork becomes a Certificate of Authenticity signed by the 

artist sizes 110x110 cm.

Aangeboden door: 

Michel Poort
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jouw eigen 

kerst cd opnemen 
in bullet sound studio’s15

stille  

veiling

Na Idols en the Voice biedt de De Bullet Sound Studio’s jou nu de kans 
om jouw zangtalent te laten horen. Dit keer zonder kritische jury en 
miljoenenpubliek, maar mét de garantie op een platencontract voor een 
dag! Samen met je vrienden, familie of collega’s ga je met maximaal 8 
personen een professionele Kerst CD opnemen in deze beroemde studio in 
Nederhorst den Berg!

Legendarische artiesten als Prince, Golden Earring, het Goede Doel, Lenny 
Kravitz, Alain Clark, en Falco hebben dagen en nachten in de Bullet Sound 
Studio’s doorgebracht om hun meesterwerk te maken.

Tijdens deze dag gaan jullie 3 van de beste kerstnummers aller tijden 
(Last Xmas, Jingle Bells en Happy New Year) zelf ten gehore te brengen 
met twee professionele backing vocals. Jullie versies worden vervolgens 
perfect gemixed en gemastered door topproducer Ruud Mulder, bekend 
oud-lid van de band Spargo, producer van Holiday on Ice en vele andere 
Joop van den Ende shows.

Jullie krijgen naast de digitale versie ook nog eens 40 exemplaren van 
jullie Kerst CD mee. De opnamedag is geheel verzorgd, inclusief  lunch en 
consumpties. Het enige dat jij mee hoeft te nemen is je talent!

Datum: in overleg

Aangeboden door: 

Bullet Sound Studio’s

Jullie krijgen naast de digitale versie ook nog eens 40 exemplaren van 
jullie Kerst CD mee. De opnamedag is geheel verzorgd, inclusief lunch en 
consumpties. Het enige dat jij mee hoeft te nemen is je talent!
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loterij

68

LOTERIJ

Je kunt vanavond bij één van onze vrijwilligers loten kopen, waarmee je 

kans maakt op mooie prijzen. Op de volgende pagina’s lees je meer over 

deze prijzen. Je kan contant of met pin betalen. 

Afhankelijk van de prijs kan je deze beneden bij de garderobe ophalen of 

we sturen het item toe of we regelen het voor je!

Hou je van een gokje en wil je de Bobby & Robine Foundation steunen?  

Dan is onze loterij zeker wat voor jou! 

1 lot € 40,-

5 loten € 175,-

10 loten € 300,-

30 loten € 850,- 

69
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hoofdprijzen

BARL OMA FIETS

BARL oma fiets - eigen merk van Het Zwarte Fietsenplan. Deze oma fiets, 

maat 57 is degelijk en makkelijk in gebruik; een echte klassieker. Ideaal 

voor in de stad. De zwarte fiets wordt geleverd met zwarte voordrager, 

zwart kratje en ringslot.

Aangeboden door: 

Het Zwarte Fietsenplan

APPLE IPAD PRO 11

H&R Business Solutions stelt speciaal voor onze charity avond een 

Apple iPad Pro 11 inch WiFi 64GB Space Grey ter beschikking.

Aangeboden door: 

H&R Business IT Solutions
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kinder auto tesla 

(2x) 

Deze kinder Tesla is een volledig elektrisch wagentje dat topsnelheden 

van bijna tien kilometer per uur behaalt. De mini-Tesla heeft werkende 

koplampen en beschikt over een ingebouwd geluidssysteem. De kinder 

Tesla is slechts in staat om een gewicht van maximaal 36 kilogram te 

dragen, dus ouders; don’t try it at home! 

Aangeboden door: 

Morpheus

hyundai gevulde  

gereedschapswagen

Hyundai Power Products biedt je een volledig gevulde gereedschapswagen. 

Staat de volgende klus in en om het huis al op je te wachten? Of ben je op zoek 

naar tangen, sleutels, schroevendraaiers, hamers en nog veel meer om de 

werkplaats compleet te maken? In deze uitgebreide gereedschapswagen 

van Hyundai vind je alles! In één klap alle gereedschappen op een 

handige, overzichtelijke plek. Een verrijdbare wagen gevuld met talloze 

gereedschappen, prachtig gerangschikt in diverse lades. Wat wil je nog 

meer?!

Aangeboden door: 

Hyundai Power Products
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5 tickets 

waylon’s top 1000 in ahoy

Je gaat met zijn vijven naar Waylon’s Top 1000 in Ahoy Rotterdam op  

zaterdag 30 november 2019, waar hij zijn eigen top 1000 selectie speelt.  

Waylon:

“Het hele jaar door word ik gevraagd om allerlei covers te doen in tv-

programma’s en op events. Daar heb ik me nooit te goed voor gevoeld. 

Echter vanaf nu wordt het ieder jaar mijn eigen feestje. Niet in een café maar 

voor 15.000 man in Rotterdam Ahoy. Ik ben een bevoorrecht mens.”

Aangeboden door: 

Waylon Music

1 op 1 Coaching sessie (2x) 

Mindfulness workshop

Wil jij meer weten over hoe je in elkaar steekt? Wat je drijfveren en motivatoren 
zijn? Waarom je doet zoals je doet en wat hierin je kwaliteiten zijn? In een 
1 op 1 coaching sessie gaan we hier de diepte mee in met behulp van 
een enneagram typerings interview. Het Enneagram is een psychologisch 
model dat mensen beschrijft aan de hand van hun onbewuste, maar altijd 
actieve drijfveren. Een eerste kennismaking met het Enneagram is bijna 
altijd een enorme eye-opener en soms behoorlijk confronterend. Irma van 
Herwaarden van Big Value is al meer dan 14 jaar werkzaam als trainer en 
coach in het bedrijfsleven en zij gebruikt hierbij het enneagram als middel 
voor mensen en teams om dichter bij zichzelf en elkaar te komen. Tijd en 
plaats coaching in overleg. 

Annemarie Roozenboom is Stilte Coach, Mindfulness- en yoga teacher. Ze 
is ruim 10 jaar actief in het vak en biedt verschillende trainingen aan diverse 
doelgroepen aan. Haar missie is mensen terugbrengen bij zichzelf, ze laten 
ervaren waar hun essentie zit. Dat doet ze door mensen te begeleiden naar 
hun stiltepunt. 

Voor de Bobby & Robine foundation biedt Annemarie een 2,5 uur durende 
workshop Mindfulness aan voor 4 personen. Hierbij leer je de basis 
beginselen voor een Mindful leven. Tijd en plaats workshop in overleg.

Aangeboden door: 

Irma van Herwaarden, Big Value

Aangeboden door: 

Annemarie Roozenboom

75



76 77

HP Sprocket 

smartphone printer 

Corona  

Koelbox (2x) 

DINER VOOR 2 

Tacomundo biedt een Corona 
koelbox aan (exclusief bier). 

Diner voor 2 (exclusief drank) 
bij Restaurant Black & Blue, 
Black, Blue of Red.

Aangeboden door: anoniem

Aangeboden door: Taco Mundo

Aangeboden door: 
Restaurant Black & Blue

overnachting  

voor 2 

Google Home Mini speaker 

BOOTTOCHT 

16 PERSONEN

Hotel van Gelder is een gezellig 
familiehotel gunstig gelegen in het 
centrum van Amsterdam. 

Boottocht voor 16 personen door 
Den Bosch op de Binnendieze 
inclusief gids.

Aangeboden door: Hotel van Gelder

Aangeboden door:  
De Tweemanszaak

Aangeboden door: Louis Coret
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3 personal  

trainings (5x) 

hyundai 

boormachine (2x) 

kinderboek ’het geheim 

van het elfje’ (10x) 

Wil je aan je kracht en conditie werken of
(Thai/ kick-) bokstechnieken perfectioneren, dan 
staat Patrick of één van zijn trainers voor je klaar. Bij 
Patricks Gym trainen we in kleine groepen of één-op-
één, zodat er veel persoonlijke aandacht voor je is. 
Onze gediplomeerde (vechtsport)trainers begeleiden 
je intensief en zorgen dat je op korte en op lange 
termijn je doelen behaalt. 

Hyundai accu boormachine, 100 delig 

‘Het geheim van het Elfje’ vertelt het verhaal van 
Elvy, een elf die anders is dan andere elfen. Elvy 
vertelt over hoe elfen de wereld mooier kleuren. 
Niets is echter wat het lijkt, want ook elfen 
kunnen verdwalen. Net als iedereen. Barbara 
Kerstens vertaalt ‘volwassen onderwerpen’ in 
kindertaal. Wij geloven dat als je jezelf bent, je 
tot veel in staat bent. Waar je ook vandaan komt 

Aangeboden door: Patricks Gym

Aangeboden door:  
Hyundai Power Products

Aangeboden door: Barbara Kerstens

BEDTEXTIEL  

MORPHEUS (2x) 

nybf CREME (25x)

otazu armband (25x) 

NYBF is een Nederlands merk dat zich speciaal 
richt op de huid die er op haar best uit wil zien. 
Deze nachtcrème bevat geen allergenen, 
parabenen of parfum maar wel hoge dosissen 
vitaminen, antioxidanten en parelpoeder. De 
activerende formule stimuleert de aanmaak van 
collageen en zet aan tot celvernieuwing. Voor een 
mooie huid, die straalt van gezondheid.

Deze Flower Disc silver armband komt uit de 
Spring Flower collectie van Otazu en heeft een 
uniek design, afgewerkt met een plating van 
zilver. De armband is goed te combineren met 
andere armbanden voor een trendy layered look. 
De armband is 16 cm lang met een verlenging van 
3 cm. Handgemaakt, met liefde.
 

Aangeboden door: Morpheus

Aangeboden door: nybf

Aangeboden door: Otazu

Bedtextiel van Morpheus, 1 set, dekbed-
overtrek lits-jumeauxs, hoeslaken 180/200 
en 2 slopen van stonewashed satijn-katoen, 
zacht met vintage look. Uit de MORPH design 
collectie.
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personal styling  

sessie 3x 

Originele CAPS 

Puma Red Bull Racing

otazu armband (25x) 

Je wint een personal styling sessie door Sagal 
Adillah Abdulla van Missabdulla. Altijd al een 
keer op maat kleding en styling advies willen 
hebben van een expert? Dit is jouw kans!

Deze Flower Disc rose gold armband komt uit 
de Spring Flower collectie van Otazu en heeft 
een uniek design, afgewerkt met een plating van 
rose goud. De armband is goed te combineren 
met andere armbanden voor een trendy layered 
look. De armband is 16 cm lang met een 
verlenging van 3 cm. Handgemaakt, met liefde.

Aangeboden door: Missabdulla

Aangeboden door: Mark Appel

Aangeboden door: Otazu

2 tickets waylon’s  

top 1000 in ahoy (10x) 

3 weerbaarheids- 

trainingen kids (5x) 

stox energy socks 

(30x) 

Je gaat met zijn tweeën naar Waylon’s 
Top 1000 in Ahoy Rotterdam op 
zaterdag 30 november 2019, waar hij 
zijn eigen top 1000 selectie speelt.  

Sport is een effectief middel om een actieve 
bijdrage te leveren aan bredere doelen. Vechtsport 
heeft alles in zich om als pedagogisch instrument 
ingezet te worden. Daarom biedt Patricks Gym 
weerbaarheidstrainingen en Thaiboksen aan voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. Sporten is gezond, 
leuk en sport verbroedert. PG beschikt over het 
Rijksoverheid erkende Fight Right-keurmerk. 

Stox energy socks zijn revolutionaire sokken 
die bloedcirculatie bevorderen en afvalstoffen 
sneller vanuit de benen afvoeren. Het is Stox’ 
missie om je te helpen je beter te voelen en 
minder last van je benen te hebben.

Aangeboden door: Waylon Music

Aangeboden door: Patricks Gym

Aangeboden door:  
Stox Energy Socks
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OVERIGE prijzen

• New Kintsugi repair kits (5x)

• Bobby en Robine Goodies: caps, golfballen, mutsen (50x)

• Bredemeijer theepot, melkkannetje en suikerpot

• Doos Michel Poort ‘Heartbeats’ wenskaarten (40x)  

• De Hand van Van Gaal gesigneerd door auteur Hugo Logtenberg (2x)

• Tony Chocolonely Bobby & Robine Foundation reep (25x)

• Sundays waardebon t.w.v. 25 euro (4x)

• Gesigneerd boek Thijs Niemantsverdriet: ‘De Vechtpartij’ (4x)

• Lunchbon restaurant Vlaar in ’s-Graveland t.w.v. 50 euro (30x)

• Zarqa beauty pakket 

• TV spellenpakket
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Partners & Sponsors

We zijn al onze partners en sponsors enorm dankbaar voor 
hun bijdrage aan deze onvergetelijke avond! 

We zijn al onze partners en sponsors enorm dankbaar voor

hun bijdrage aan deze onvergetelijke avond!

W W W . C I N E L A B . N L

LAB

��hic & int�ior desi�
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#bobbyenrobine

www.bobbyenrobinefoundation.nl




