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Hartelijk welkom bij

Wij wensen u een verrassende 
en swingende avond toe.

Samen maken we ons sterk voor een beter leven bij kanker.
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Kanker is overal
Het Helen Dowling Instituut biedt 
professionele psychologische 
zorg aan mensen die vastlopen 
door kanker. Van een-op-een-
gesprekken tot relatietherapie en 
groepstherapie. Onze zorg is te 
vinden in Utrecht en Gelderland. 
Maar kanker is overal. Daarom 
bieden wij diverse begeleide 
online modules zodat onze 
zorg voor iedereen bereikbaar 
is. Daarnaast werken we aan 
uitbreiding van onze locaties, 
zodat we meer mensen die 
worstelen met de gevolgen van 
kanker kunnen helpen en onze 
wachtlijst slinkt.

Help mee
Elke nieuwe locatie moet worden 

verbouwd en ingericht. Daarvoor 
vragen we jullie hulp. Help mee 
door gul te bieden bij de veiling 
vanavond of als bedrijf jullie 
diensten of middelen in te zetten 
voor het verbouwen of inrichten. 

Maak hét verschil
Vorig jaar realiseerden we met 
jullie support de inrichting en 
verbouwing van onze nieuwe 
locatie in Utrecht, die onlangs is 
geopend. Ook dit keer doen we 
weer een beroep op jullie. Help 
ons een nieuwe, grotere locatie 
in Nijmegen te realiseren. Zo 
brengen we samen een betere 
kwaliteit van leven bij kanker 
dichterbij! 

HELEN DOWLING INSTITUUT: 
ALS JE VASTLOOPT 
DOOR KANKER

WIJ ZIJN HET 
HELEN DOWLING INSTITUUT

U heeft kanker. Het zijn drie woorden met enorme 
impact. Alles wat vanzelfsprekend leek wankelt. 
Het is alsof je lijf je in de steek laat. Dat zorgt voor 
piekeren, stress, angstige gevoelens. Wat weer leidt 
tot slaapproblemen en extreme vermoeidheid. Kanker 
kan zo een kettingreactie aan klachten veroorzaken, 
waardoor je uiteindelijk helemaal vastloopt als je niet 
tijdig de juiste hulp krijgt. 
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Even naar de dokter of de tandarts, we denken er 
niet eens bij na. De juiste zorg vinden is echter niet 
vanzelfsprekend. Terwijl dit juist als je leven ontspoort 
na kanker zo belangrijk is. Daarom is onze zorg dankzij 
online modules voor iedereen in het land beschikbaar. 
En werken we toe naar uitbreiding van onze zorg.

Vaak hebben mensen als ze bij ons komen al een lange weg afgelegd. 
Een ingrijpend medisch traject, chemo’s, bestralingen en soms 
operaties. Met de emotionele gevolgen worstelen ze tot het écht niet 
meer gaat. Pas dan zoeken ze hulp. Om te zorgen dat meer mensen bij 
ons terecht kunnen breiden wij onze locaties uit.  

Dankzij jullie steun openden we onlangs een prachtig ingerichte 
nieuwe locatie in Utrecht. Hetzelfde willen we volgend jaar doen 
op nóg een plek in Nederland: Nijmegen. Wij hebben hier nu al een 
2-kamer locatie, maar de vraag naar onze zorg is hier groot. Daarom 
zoeken wij in deze stad een nieuwe, grotere locatie. Zo’n locatie 
bemachtigen, inrichten en verbouwen vraagt om een serieuze 
investering. En dat kunnen wij niet op eigen kracht. 

Uw hart voor onze zorg vanavond brengt ons dichterbij onze droom: 
een betere kwaliteit van leven bij kanker, door professionele zorg 
beschikbaar te maken voor wie dat nodig heeft.

Samen gaan we vol voor deze missie. Ook nu de wereld ongekend in 
beweging is, laten wij ons niet afleiden van dit doel.

We wensen u een fantastische avond.

Hanneke Haanraadts  Anette Pet
Algemeen directeur  Directeur zorg

LIEVE TAFELGAST,



“Hoe besteed je je tijd 
als je niet weet hoe-
veel tijd je nog hebt?”

Ingerid, 45 jaar

is ongelofelijk moeilijk. Gevoelens van 
angst, verdriet en stress zijn zo nu 
en dan erg heftig en overweldigend, 
maar ebben weer weg. Terwijl de 
vragen blijven.”

Gelukkig kunnen alle gezinsleden 
terecht bij Ingerids therapeut van 
het Helen Dowling Instituut. Zohra: 
“Door alles wat er gebeurde ging het 
met mij op school niet goed. Het is 
fijn om daarover te kunnen praten 
op een veilige plek, waar je over alles 
kan praten. Het HDI voelt huiselijk, 
meteen comfortabel.” Ingerid: “Het is 
zo fijn dat ik de kinderen kan meene-
men naar het HDI. Toen ik voor het 
eerst de diagnose kreeg was Boaz 
zeven jaar en had hij het echt moei-
lijk. Hij voelde zich zo eenzaam op dat 

moment. Hij dacht dat hij de enige 
was met een moeder met kanker en 
chemo.” Boaz knikt: “Het is fijn om 
met iemand te praten die begrijpt 
hoe het is om een moeder met kan-
ker te hebben.”

“Het is zo fijn dat ik de kinderen 
kan meenemen naar het HDI” 

Een bucketlist was niet mogelijk door 
corona, vertelt Ingerid. “Ook durfde 
ik eigenlijk niet in de toekomst te 
kijken, dus werd ik niet blij van een 
bucketlist. Ik heb bij het HDI geleerd 
om in het nu te leven, met de dag te 
kijken wat kan. Ik wil wel dingen in de 
toekomst plannen, want dat geeft 
ook hoop, maar niet verder dan twee 
maanden vooruit.”

Sinds Ingerid hoorde dat zij niet te 
genezen is, worstelt én knuffelt 
haar gezin meer dan ooit

In 2020 kregen Ingerid en haar gezin 
een onmogelijke boodschap: de 
borstkanker waar Ingerid sinds 2018 
voor werd behandeld, is uitgezaaid 
op twaalf plaatsen en genezing is niet 
meer mogelijk. Sindsdien koestert het 
gezin elk moment dat ze samen heb-
ben meer dan ooit tevoren en zoekt 
elk van hen naar een manier om zelf 
overeind te blijven en tegelijk elkaar 
vast te houden. 

“Ik dacht dat mijn wereld zou instor-
ten. Dat je na zulk nieuws dagenlang 
samen zou huilen en schreeuwen 
op het strand. Maar zo werkt dat 
blijkbaar niet. We hebben de dag van 
deze verschrikkelijke diagnose samen 
gehuild. Sindsdien heeft iedereen zijn 
eigen momenten en zijn eigen wor-
steling.” Hoe pak je je leven weer op 
als je hoort dat je niet meer te gene-
zen bent? Hoe leef je met zo’n diag-
nose, de ingrijpende behandelingen, 
alle onzekerheid? En hoe besteed je 
je tijd als je niet weet hoeveel tijd je 
nog hebt? “De draad weer oppakken
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Edsilia Rombley
Haar doorbraak was in 1997 toen Edsilia de 
Nederlandse en Europese soundmixshow won. In 
1997 kluisterde ze Nederland aan de buis toen ze 
tijdens het Eurovisie Songfestival hemel en aarde 
bewoog. Edsilia is een multitalent dat moeiteloos 
switcht tussen talen en muziekstijlen, maar in één 
ding is ze heel steady: ze weet als geen ander 
hoe ze een avond omtovert in een feestje.

DamesDraaienDoor
Het toetje van de avond zijn de 
DamesDraaienDoor. Een collectief van 
charmante, ervaren vrouwelijke dj’s, musici, en 
vocalisten die iedereen op de dansvloer krijgen. 
Met hun unieke mix van live entertainment en 
elektronische muziek zijn zij het soort toetje dat 
je niet wilt opeten, omdat je er geen genoeg van 
krijgt.

Fien Vermeulen
Uw host vanavond is Fien Vermeulen, radio- en
televisiepresentator (Qmusic en AD TV). Fien werd 
zelf getroffen door kanker en heeft ervaren wat 
voor verschil onze zorg kan maken als je je leven 
weer probeert op te pakken na deze ziekte. Een 
host die weet waar ze het over heeft dus en die 
iets met u gemeen heeft: ze heeft hart voor wat 
wij doen!
‘Moon Jansen Photography’

EDC-dansensemble
De jaren twintig is de tijd waarin dansstijlen elkaar 
razendsnel opvolgen. Van de Charleston, naar de 
Lindy-hop en de tapdance. De danseressen van 
het EDC-dansensemble beheersen de danskunst 
als geen ander en voeren je met hun moves 
terug naar de rrrrroaring twenties. Ze pakken hun 
publiek in en zetten een dansshow neer die je de 
adem beneemt.

Parkeren
U kunt parkeren bij P3: Van Zijstweg, Utrecht. Vanaf de parkeerplaats staat duidelijk 
de route naar de Polarzaal aangegeven. Er zijn parkeerplaatsen gereserveerd. Volg 
de aanwijzingen van de vrijwilligers. Aan het eind van de avond ontvangt u een 
uitrijkaart. 

Dresscode: ROARING ‘20s

Polarzaal, Jaarbeurs Utrecht

18.00 uur   Ontvangst
19.00 uur   Opening ‘Het leven van Helen op pauze’
19.15 uur   Welkom en voorgerecht
20.00 uur   ‘Vier het leven met Helen’
20.20 uur   Hoofdgerecht
21.15 uur   Optreden Edsilia Rombley ‘Feest mee met Helen’
21.45 uur   Veiling onder leiding van Wilco van Schaik
22.30 uur   Dessert en bekendmaking opbrengst
22.50 uur   Swingen met DamesDraaienDoor

Gedurende de avond kunt u loten kopen, dit is mogelijk tot 21:45 uur.

PROGRAMMA
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Veilingmeester
Wilco van Schaik
Na een lange carrière in het bedrijfsleven maakte 
Wilco de overstap naar de voetbalwereld. In 
2011 werd hij algemeen directeur bij FC Utrecht 
en sinds 2017 is hij algemeen directeur bij N.E.C. 
Bij Wilco draait alles om mensen plezier geven, 
uitdagen, inspireren en verder helpen. Daarom is 
Wilco naast zijn carrière in de voetbalwereld ook 
presentator/spreker/inspirator voor seminars, 
gala’s en bijeenkomsten op zowel zakelijk als 
sportief gebied. Daarnaast is Wilco een ervaren 
veilingmeester en zal hij vanavond onze veiling 
leiden.

OPENBARE VEILING

Wij verzoeken u na afloop van het evenement uw veilingstukken af 
te halen bij de balie. Deze balie staat klaar bij vertrek. Bent u niet in 
de gelegenheid uw veilingstuk(ken) mee te nemen? Neem contact 
op met onze eventmanager Laura Jansen voor verdere afstemming:
evenementen@hdi.nl of 030 252 40 20.

Tenzij anders aangegeven, dient u de veilingstukken binnen een
jaar te verzilveren. Kopers van veilingstukken ontvangen na het
evenement een factuur met het verzoek deze binnen vier weken
te voldoen. Er wordt geen btw berekend over de veilingstukken.

Spelregels veiling

VEILINGSTUKKEN

01
Compleet 
arrangement 
Manoir Inter 
Scaldes**** incl. 
overnachting 
(4 p.)

04 Beleef een vol- 
ledig verzorgde 
droomvakantie in 
Lapland (2 p.)

07 Een elektrische 
fiets naar keuze

10 Bereik een  
miljoenen- 
publiek met  
uw reclame

13 Kijk uw ogen uit 
bij een stedentrip 
Lissabon (2 p.)

02 Een uniek maat-
pak op uw lijf 
geschreven

05 Zilveren manchet-
knopen, gravering 
naar keuze

08 Prachtig collier 
met barok- 
vormige zoet- 
waterparels

11 Kartarrangement 
incl. drankjes en 
geheel verzorgd 
diner (20 p.)

14 Sponsor een  
behandelkamer 
van het HDI

03 Zeiltocht in luxe 
klipper Anna van 
Oranje (24 p.)

06 Optreden dj van 
DamesDraaien-
Door (3 uur)

09 Een week in een 
Zwitsers vakantie-
huis (5 p.)

12 Padelclinic van 
de Nederlandse 
bondscoach (8 p.)

15 Een reis voor een 
zorgbehoevende 
cliënt (2 p.)



Na een proeverij van verschillende oesters met champagne 
tijdens de rondleiding bij de ‘Oesterij’, vervolgt uw culinaire 
avontuur zich in restaurant Manoir Inter Scaldes. Trotse bezitter 
van maar liefst drie Michelinsterren en schitterend gelegen in 
het Zeeuwse landschap. Hier wacht u een volledig verzorgd 
achtgangen-specialiteitenmenu met champagneaperitief en 
bijpassende wijnen. Daarna overnacht u in een luxe juniorsuite 
en in de ochtend staat er een uitgebreid ontbijt klaar.

Aangeboden door restaurant Manoir Inter Scaldes.
interscaldes.nl

Aankomst mogelijk van woensdag tot en met zondag.

Beleef een culinair avontuur met luxe 
overnachting en ontbijt

01 COMPLEET ARRANGEMENT 
INTER SCALDES*** (4 P.)

02 EEN ODE AAN HET 
MAATPAK
Op uw lijf geschreven en one-of-a-kind

Het mooist zittende pak is speciaal voor u gemaakt. Willem 
Marten maakt pakken op maat en stemt stofgebruik en pasvorm 
precies af op uw lichaam en stijl. Een aparte stof, een spannende 
voering, of een bijzondere maatdas: Willem maakt het voor u. Hij 
is een gepassioneerde vakman en al sinds 1999 personal tailor. Hij 
importeert de beste stoffen uit Italië en Engeland en de mooiste 
knopen van parelmoer en buffelhoorn. Willem gelooft niet in 
mode, maar in stijl. Mode is overal te vinden, u bepaalt uw stijl. 
Willem helpt graag bij het vinden van de uwe. 

Aangeboden door Willem Marten.
willemmarten.com



03 ZEILEN OP LUXE KLIPPER 
‘ANNA VAN ORANJE’ (24 P.)
Onvergetelijke dag met zakenrelaties of familie

Stap met uw gezelschap aan boord van de luxe klipper 
Anna van Oranje en laat u een dag meevoeren over de 
Friese wateren. Samen hijst u de zeilen en bepaalt u 
met de schipper de koers. De Anna van Oranje is geheel 
gerestaureerd en van alle gemakken voorzien zonder haar 
Hollandse glorie te verliezen. Mocht u het aangename 
met het zakelijke willen combineren: er zijn ook een 
internetverbinding, vergaderruimte en beamer aan boord.

Aangeboden door Rederij de Behouden vaart.
rederijdebehoudenvaart.nl

04 VERZORGDE DROOM-
VAKANTIE IN LAPLAND (2 P.)
Incl. o.a. vliegtickets, bijzondere overnachtingen

Verblijf in luxe houten boshutten, maak een sleerit met huskies 
over een bevroren rivier en ga per sneeuwscooter op zoek 
naar de ultieme spot om het noorderlicht te zien. Helemaal 
spectaculair: ijsracen met luxe auto’s over een bevroren meer. 
Rilt u bij de gedachte om in een ijshotel te overnachten? Geen 
zorgen: u zit er altijd en overal warm en volledig verzorgd bij. 
Vanuit de verwarmde iglo met glazen dak kunt u zelfs vanuit 
uw bed het noorderlicht bewonderen! Een 4-daagse reis (meer 
dagen mogelijk) vol ongelofelijke, onvergetelijke avonturen. Incl. 
transfers, diverse excursies, lunch, diner en welkomstdrankje. 

Mogelijk gemaakt door Van Helden Travel.
vanheldentravel.nl



05 ZILVEREN MANCHET-
KNOPEN, MET GRAVERING 
NAAR KEUZE
Verras uw dierbaren, relaties of collega’s met 
een origineel kerstgeschenk

Een origineel cadeautje voor de kerstdagen? Wat dacht u van 
deze fraaie zilveren manchetknopen? Om er een extra feestelijk 
en persoonlijk tintje aan te geven kunt u ze laten graveren met 
een tekst naar keuze. Een bijzonder mooi geschenk voor al uw 
(klein)zoons of voor uw zakelijke relaties of team, want elke 
afname is mogelijk.

Aangeboden door Atelier Helsloot.
atelierhelsloot.com

06 DAMESDRAAIENDOOR: 
EEN DJ 3 UUR LANG 
EXCLUSIEF VOOR U!
Verras uw gasten tijdens uw evenement

Vrouwelijke charmes en onvervalste deejaykunsten: 
DamesDraaienDoor zijn een lust voor oren én ogen. Verras 
uw gasten met een vrouwelijke dj op uw privé of zakelijke 
evenement. De DJ komt met draaitafel en techniek en staat 
garant voor een drie uur durend uniek, verrassend en origineel 
optreden.

Aangeboden door DamesDraaienDoor.
damesdraaiendoor.com

Uitbreiding met muzikanten is mogelijk in overleg..
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Popal Vidar M420 Lichtblauw (E287.05)
De Vidar M420 van Popal heeft hydraulische 
schijfremmen, automatische LED-verlichting, een 
extra lage instap, voorvering+verende zadelpen.

Framemaat: 57 cm
Versnelling: Shimano Nexus 7
Actieradius: 80-100 km
Motortype: Bafang M420 middenmotor
Maatadvies: 175-185 cm

Popal Novel Matt Black (E28780)
De Novel van Popal heeft een accu in het frame, 
hydraulische schijfremmen en voorvering. 

Framemaat: 47 cm
Versnelling: Shimano Nexus 7
Actieradius: 80-100 km
Motortype: Motinova Volans
Maatadvies: 155-175 cm

Bekroond met een 8.0 eindcijfer AD fietstest 2022.

Even de motor aanzetten bij een stevige Hollandse tegenwind: wie het 
gemak van een elektrische fiets eenmaal heeft ervaren is om. Of het 
nou is voor woon-verkeer of voor in de vrije tijd, van een elektrische fiets 
heeft u altijd plezier. En het scheelt in reistijd en brandstofkosten. Maak 
een keuze uit een van de prachtige fietsen en bieden maar! 
Aangeboden door PMG.
pmobility.com

Alle fietsen hebben een uitneembare accu.

Ervaar het gemak en u wilt niet meer anders

07 KEUZE UIT DIVERSE ELEKTRISCHE  
FIETSEN

BirdBike A-Frame Starling-Blue
De A-Frame van BirdBike heeft een geïntegreerd 
dashboarddisplay, Tekto schijfremmen+frameaccu. 

Versnelling: Shimano Nexus 7
Actieradius: 60-100 km
Motortype: Rear Hub Bafang
Maatadvies: 170-190 cm

Best geteste Elektrische stadsfiets AD Fietstest 2022.

BirdBike A-Frame Stealth-Black
De A-Frame van BirdBike heeft een geïntegreerd 
dashboarddisplay, Tekto schijfremmen+frameaccu. 

Versnelling: Shimano Nexus 7
Actieradius: 60-100 km
Motortype: Rear Hub Bafang
Maatadvies: 170-190 cm

Best geteste Elektrische stadsfiets AD Fietstest 2022.

Popal Prestige-E N3 Shadow-Green (E283010)

De Popal Prestige-E N3 heeft Shimano Rollerbrakes, 
stuurblokkering en een middenstandaard.

Framemaat: 59 cm
Versnelling: Shimano Nexus 3
Actieradius: 80-100 km
Motortype: Bafang H400 voorwiel motor
Maatadvies: vanaf 180 cm

Best geteste Elektrische stadsfiets AD Fietstest 2022.



08 PRACHTIG COLLIER 
MET BAROKVORMIGE 
ZOETWATERPARELS
Lang, dubbel of kort-lang: varieer naar 
hartenlust hoe u deze xl-parelketting draagt

Parels zijn de schatten uit de zee. Deze unieke witte 
parelketting met barokvormige zoetwaterparels is dan ook 
een echte beauty. En het mooie is: door te variëren in de 
draagwijze, ziet de ketting er steeds anders uit. Lang, dubbel, 
kort-lang, met een knoop: het kan allemaal! Zo heeft u altijd 
een mooie match bij uw outfit.

Aangeboden door Atelier Helsloot.
atelierhelsloot.com

09 GOED TOEVEN IN EEN 
ZWITSERS VAKANTIE-
APPARTEMENT (5 P.)
Voor de liefhebber van zomerse berg-
wandelingen én skiplezier (1 week)

Geniet een week lang met vijf personen van het 
adembenemende uitzicht over de bergtoppen in het pittoreske 
Saint-Luc. Het hele jaar is het hier goed vertoeven. In de zomer 
kunt u prachtig door de bergen wandelen. In de winter is het 
een zon- en sneeuwzeker skiparadijs. Het ruime appartement is 
van alle gemakken voorzien en ligt slechts honderd meter van 
de kabelbaan naar het skigebied van het Val d’Anniviers!

Aangeboden door Jan en Franka Dekker.



10 BEREIK EEN MILJOENEN-
PUBLIEK MET UW RECLAME
Uw boodschap op 110 m2 langs één van de 
drukste knooppunten

Wilt u in een korte tijd een groot publiek bereiken? Bied mee 
en creëer zichtbaarheid en naamsbekendheid voor uw bedrijf 
of campagne. U krijgt twee weken lang een zijde van een 
reclamemast op één van de drukste knooppunten van de 
Nederlandse snelwegen. Uw boodschap is met een formaat 
van meer dan 110 m² niet te missen.

Aangeboden door Ocean Outdoor.
oceanoutdoor.nl 11 KARTARRANGEMENT 

INCL. DRANKJES EN GEHEEL 
VERZORGD DINER (20 P.)
1 heat karten, 1 uur Prison Island en eten plus 
drinken

Actie, gezelligheid en adrenaline gegarandeerd met dit 
arrangement voor 20 personen bij de Kartfabrique in 
Utrecht. Jullie gaan samen een spannende heat 
karten en krijgen tussendoor een verfrissend 
drankje. Daarna is samenwerking de sleutel om 
de cellen van Prison Island open te krijgen! Tot 
slot wacht er een geheel verzorgd diner. Ideaal 
voor een uitje met het team of familie en vrienden. 

Aangeboden door DeFabrique.
defabrique.nl



Het hangt ergens in het midden van tennis en squash: padel 
is flink terrein aan het winnen. Wilt u het graag eens proberen, 
of uw techniek verbeteren? Dan is dit uw kans! Diego Mieres 
is bondscoach van het Nederlands Herenteam en een 
ervaren padelcoach en -trainer. Diego woont sinds een aantal 
jaar in Nederland en staat klaar om u de kunsten van dit 
razendpopulaire racketspelletje te leren. En wie kan dat beter 
dan de beste padeltrainer van Nederland? 

Aangeboden door XNRGY Club Amsterdam.
xnrgyclub.com

Inclusief drankjes. Datum in overleg.

Twee uur durende padelclinic bij XNRGY Club 
Amsterdam: dé sporttrend van dit moment

12 LEER PADEL VAN DE NL’SE 
BONDSCOACH (8 P.)

13 ONTDEK VEELZIJDIG EN 
SFEERVOL LISSABON (2 P.)
Incl. vliegtickets, transfers, 2 overnachtingen 
met ontbijt, lunch, diner en diverse excursies*
Lissabon is met haar ligging op heuvels aan zee een unieke 
stad. U komt er ogen tekort met de prachtige paleizen en 
pittoreske pleinen. Bezoek zeker de hooggelegen gezellige 
wijk Bairro Alto waar het bruist van de vele winkeltjes, 
kunstgalerieën, sfeervolle fadobars (de beroemde Portugese 
zang) maar ook hippe clubs. Leukste manier om hier te 
komen is met de klassieke gele tram, iets wat u tijdens een 
stedentrip in Lissabon niet wilt overslaan. Ook een aanrader: 
maak een dagtrip richting de kust en bezoek het fraai gelegen 
zomerpaleis van Sintra, dompel je onder in de natuur bij Cascaïs 
of vlij u neer op een van de stranden. Het kan allemaal!

Mogelijk gemaakt door Van Helden Travel.
vanheldentravel.nl

*Inbegrepen excursies: fietstour, sunset cruise, tickets kabelbaan.



14 SPONSOR EEN 
BEHANDELKAMER
En geef iemand met kanker een veilige plek

Het HDI gaat komend jaar uitbreiden en in de nieuwe locatie 
moeten behandelkamers worden ingericht. Dat betekent een 
fijne bank en dito stoelen, sfeervolle verlichting, een tafel, 
planten en een rustgevend schilderij. En natuurlijk een bureau 
met computer en bureaustoel voor de behandelaar.  
Door het sponsoren van een behandelkamer  
helpt u onze cliënten aan een fijne behandelplek.  
Als dank hangen wij de kamer graag aan u op  
met een mooi naambordje op de deur,  
met daarop uw naam of van degene  
aan wie u deze wilt opdragen.  

15 REIS VOOR EEN ZORG-
BEHOEVENDE CLIËNT (2 P.)
Een week naar Alicante

Voor wie veel zorg nodig heeft is op vakantie gaan niet 
vanzelfsprekend. Gun een van onze cliënten een onbezorgde 
week in een prachtig zorghotel in Allicante samen met 
een partner of andere dierbare. Omdat zorg voorhanden is 
genieten beiden van een onbezorgde vakantie! En wordt 
ook de mantelzorger eens verwend. De reis is 7 dagen, 
inclusief vliegtickets, maaltijden, transfers en excursies. 
Zorghotel El corazon is van alle gemakken voorzien, zoals een 
buitenzwembad, massagesalon, fysio, pedicure, kapster en met 
de zonuren op deze bestemming zit het ook goed.  

Aangeboden door RCR Zorghotels en Teslacom.
rcrzorghotels.nl
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We verzoeken u na afloop van het evenement uw veilingstukken 
af te halen bij de uitgiftebalie. Bent u niet in de gelegenheid uw 
veilingstuk(ken) mee te nemen, dan kunt u contact opnemen  
met onze eventmanager Laura Jansen (evenementen@hdi.nl,  
030 252 40 20) voor verdere afstemming. 

Tenzij anders aangegeven, dient u de veilingstukken binnen een
jaar te verzilveren. Kopers van veilingstukken ontvangen na het
evenement een factuur met het verzoek deze binnen vier weken
te voldoen. Er wordt geen btw berekend over de veilingstukken.

Spelregels stille veiling

Bieden doet u heel eenvoudig in enkele stappen: u vult  
uw naam, e-mailadres en tafelnummer in en uw bod. 

Hoe breng ik een bod uit?

VEILINGSTUKKEN

01 14K roségouden 
manchetknopen

04 Dinerarrangement 
bij Restaurant 
Bodega Salentein 
(4 p.)

07 5-gangenlunch bij 
Tribeca** (2 p.)

10 Beleef een onver-
getelijk vlieg- 
avontuur (3 p.) 

13 Geheel verzorgd 
diner bij restau-
rant Triptyque + 
kookboek (2 p.)

16 Heerlijk slapen 
met de Somnox 
Slaaprobot

02 Speciaal voor u 
ontworpen schoe-
nen, riem en tas

05 Golfen op de 
Dutch tijdens 
Way2Drive  
golftoernooi (4 p.)

08 Verfraai uw huis 
met een nieuw 
kunstwerk 

11 Beleef FC Utrecht 
vanuit de skybox 
(2 p.)

14 Goddelijke 
overnachting met 
unieke challenge 
voor geliefden 
(2 p.)

17 Creëer je droom-
huis met interieur-
advies aan huis

03 2 overnachtingen 
in een luxe studio 
in hartje Amster-
dam (2 p.)

06 Elektrische vouw-
fiets met veel fijne 
snufjes

09 Idyllisch genieten 
in Normandië (2 p.)

12 Geheel verzorgde 
wijnproeverij op 
een locatie naar 
keuze (10 p.)

15 3-gangendiner met 
overnachting in 
boetiekhotel aan 
de Vecht (2 p.)

18 Logeren en ont- 
bijten op bijzonder 
plekje in Roer-
mond (2 p.)

19 Hoogwaardige 
trainingsset voor 
de sport padel

STILLE VEILING
Tijdens de stille veiling kunt u vanaf uw eigen 
smartphone of tablet bieden op verschillende 
veilingstukken. Dit kan op elk gewenst moment 
gedurende de avond tot kort na de openbare 
veiling.

Om mee te kunnen bieden op kavels in de stille veiling gaat  
u naar de beveiligde website hdi.sqiffer.com. Op deze site  
vindt u alle items die worden geveild. 



Met deze eyecatchers wilt u gezien worden

Kleding maakt de man, maar de afwerking mag 
zeker niet ontbreken. Met deze schitterende 
roségouden manchetknopen maakt u van elke 
geslaagde outfit iets bijzonders. Uitgevoerd in 
14-karaats roségoud. Een prachtig cadeau voor 
een dierbare (jonge)man in de familie, of voor 
uzelf of uw partner natuurlijk. Wilt u het een 
extra persoonlijk tintje geven? Laat de 
manchetknopen dan graveren met een 
persoonlijke boodschap!

Aangeboden door Atelier Helsloot.
atelierhelsloot.com

01 14K ROSÉGOUDEN 
MANCHETKNOPEN

Overnacht met z’n tweeën in een luxe 
studio aan een van de mooiste grachten 
in het centrum van Amsterdam: de 
Brouwersgracht. Dit modern ingerichte 
appartement van 55 m2 is de perfecte 
uitvalsbasis voor een verblijf in onze 
hoofdstad. Een bezoek aan de vele 
winkels, musea, restaurants, galeries en 
bars die Amsterdam te bieden heeft, kan 
bovendien per fiets: u heeft er twee tot uw 
beschikking.

Aangeboden door Jan Riemens & Raul Melo.

Een perfecte uitvalsbasis voor een 
heerlijk verblijf

03 2 OVERNACHTINGEN IN 
EEN LUXE STUDIO IN HARTJE 
AMSTERDAM (2 P.)

Lederen Giorgio-schoenen, riem en tas

02 VAL OP MET DEZE 
UNIEKE SPECIAAL VOOR U 
ONTWORPEN SET

Wie dit veilingstuk bemachtigt is van harte 
welkom in de Nederlandse showroom van 
het prachtige schoenenmerk Giorgio1958. 
Hier krijgt u de unieke kans om een 
paar Giorgio1958-schoenen naar eigen 
wens te ontwerpen. Met materiaal en 
kleurencombinatie zoals u die altijd al had 
willen hebben. De bijpassende riem en 
echte lederen tas maken uw set compleet. 
Uw schoenen worden in Italië met de hand 
gemaakt en vervolgens aan u overhandigd.

Aangeboden door Gruppo Adanti.
adanti.nl



Smaak, beleving en culinaire passie komen 
samen in dit voormalige koetshuis. Proef 
de smaak van Argentinië in de beroemde 
Salentein-wijnen en het stoere buitenleven 
in het overheerlijke vlees van de Salentein 
Black Angus-runderen. Volgens fijnproevers 
precies zoals rundvlees vroeger smaakte: 
natuurlijk, stevig en van topkwaliteit. 

Aangeboden door Restaurant Bodega 
Salentein.
salentein.nl

Verwen uzelf en uw gasten met 
authentieke smaken

04 DINERARRANGEMENT 
BIJ RESTAURANT BODEGA 
SALENTEIN (4 P.)

The Dutch in het Brabantse Spijk is 
een inland links golf course baan op 
internationaal championshipniveau en was 
verschillende keren gastbaan van het KLM 
Open. The Dutch is alleen toegankelijk voor 
leden, maar op 23 mei maakt u kans er te 
spelen tijdens het Way2Drive-golftoernooi. 
U wordt gehaald en gebracht en beleeft 
een geheel verzorgde dag met perfecte 
fairways, on-Nederlands snelle greens en 
culinaire hoogtepunten.

Aangeboden door Way2Drive.
way2drive.nl

Speel op deze members-only baan

05 VOLLEDIG VERZORGD 
GOLFEN OP DE DUTCH (4 P.)

De E-Folt 1.0 Black van Popal is lekker klein en met 
veel fijne snufjes!

06 MET DEZE ELEKTRISCHE 
VOUWFIETS KOMT U OVERAL

Deze nieuwe generatie vouwfiets is heerlijk klein en handzaam. 
De fiets is voorzien van 20-inch wielen, Shimano Tourney 6 
versnellingen en V-brakes. De uitneembare accu van 36V en 
250W en de achterwielmotor brengen u waar u maar wilt. Met 
het strakke LCD-display bedient u eenvoudig de verlichting en 
toont u alle informatie die onderweg nodig heeft. Ingeklapt is 
de fiets 85x40 cm en 65 cm hoog. 

Aangeboden door PMG.
pmobility.com



Geniet van de verfijnde, indrukwekkende 
smaakbeleving

De talentvolle chef-kok Jan Sobecki weet zijn ideeën perfect 
te vertalen naar het bord. De verfijning waarmee hij kookt, het 
evenwicht van zijn bereidingen en de smaakbeleving die elke 
hap u bezorgt, is indrukwekkend. De pure keuken kenmerkt 
zich door eenvoud, kwaliteit en passie. Franse gastronomie als 
basis, aangevuld met internationale accenten. De chef zoekt 
continu naar de allerbeste ingrediënten en plaatst die in zijn 
gerechten op een voetstuk. Bij Tribeca** proeft u dat less écht 
more is.

Aangeboden door Restaurant Tribeca.
restaurant-tribeca.com

07 5-GANGENLUNCH BIJ 
TRIBECA** (2P.) 

Ontdek het veelzijdige Normandië! U 
verblijft één week met 2 tot 4 personen 
in een van de drie landelijke gîtes van 
Le Château. De rust en het groen binnen 
de oude kasteelmuren zijn een weldaad. 
Wilt u op pad? Het bos ligt om de hoek 
en per auto bent u zo op Omaha Beach, 
de landingsstranden van D-Day of in 
het schilderachtige Bayeux. Een ‘apéro 
dînatoire’ op de eerste avond is inbegrepen. 

Aangeboden door Gite-Normandie Le 
Château.
gite-normandie.nl

Incl. apéro dînatoire op de eerste avond

09 VERBLIJF EEN WEEK IN 
VEELZIJDIG NORMANDIË (2-4 P.)

Bemachtig de cheque van De Kunst van 
Kunst

08 ZOEK EEN SCHILDERIJ UIT

Bent u toe aan wat nieuws aan de muur? 
Dan is dit uw kans om een prachtig nieuw 
werk uit te zoeken bij galerie De Kunst van 
Kunst.

Aangeboden door De Kunst van Kunst.
dekunstvankunst.nl



Verras een vriend, familielid of relatie met 
twee kaartjes voor de skybox van jullie 
favoriete club. Geniet samen van een 
wedstrijd naar keuze (m.u.v. Feyenoord en 
PSV) en daarna van een lekker en gezellig 
hapje en drankje aan de bar.

Aangeboden door Lukassen en Zn.
lukassenagf.nl

Inclusief hapjes en drankjes 

11 BELEEF FC UTRECHT 
VANUIT DE SKYBOX (2 P.)

Altijd al uw huis, bedrijf of een ander 
favoriet plekje in Nederland vanuit de 
lucht willen bekijken? Dit is uw kans! Vanaf 
vliegveld Lelystad neemt de piloot u mee 
voor een vliegtrip van maximaal een uur in 
een Cessna 172 of Piper Archer 28. 

Aangeboden door Insight Real Estate.
insightrealestate.nl

Bekijk ons land en uw favoriete plek 
vanuit de lucht

10 BELEEF EEN 
ONVERGETELIJK 
VLIEGTUIGAVONTUUR (3 P.)

Een smaakvolle invulling voor samenzijn met 
collega’s, familie of vrienden, locatie naar keuze

12 GEHEEL VERZORGDE 
WIJNPROEVERIJ (10 P.) 

Voor iedereen die nog meer wil genieten van een glas wijn. 
Door te leren wijn proeven en bewuster met smaken bezig 
te zijn wordt het makkelijker en leuker om goede wijnen uit 
te zoeken en te openen op het juiste moment. Of u nu een 
echte wijnkenner bent, nog meer wilt leren of een leuke en 
smaakvolle invulling zoekt voor een gezellige avond met 
vrienden, familie of collega’s. Een topavond (of -middag) is hoe 
dan ook gegarandeerd met een wijnproeverij van Flavourite 
Wine, het draait namelijk om wijn en gezelligheid! Verzamel dus 
een groep wijnliefhebbers en ga samen met onze opgeleide 
wijnprofessional op ‘wijnreis’, geheel verzorgd op een locatie 
naar keuze!

Aangeboden door Flavourite Wine.
flavouritewine.nl



14 OVERNACHTING EN 
ESCAPEROOMACHTIGE 
ERVARING VOOR GELIEFDEN 
(2 P.)
Geef je relatie een boost en verras elkaar!
Deze fabelachtig mooie suite met een kingsize bed onder 
een altaar bevindt zich in een vroegere 18-eeuwse schuilkerk. 
De ruimte heeft een ongekende allure met statige meubels 
en rijke stoffen in prachtige kleuren, en een bijzondere extra: 
je speelt er een unieke prikkelende challenge speciaal voor 
geliefden, waarbij je alle zintuigen gebruikt. Door samen in 
de suite met de opdrachten aan de slag te gaan geef je een 
langdurige relatie een boost, een prille relatie een kickstart en 
wacht je een bijzondere verrassing…

Mogelijk gemaakt door Private Mansions.
privatemansions.org

Geniet van groente zoals u die niet eerder at

Hij verwierf faam toen hij op 24-jarige leeftijd als jongste chef 
ooit een Michelinster wist te bemachtigen: Niven Kunz. In 
restaurant Triptyque doet hij weer iets unieks: hij zet groente 
op de kaart. En hoe! Zijn kunstwerkjes van groente zijn een lust 
voor het oog en een ware smaaksensatie. Hij tilt groente naar 
een hoger niveau en verrast zijn tafelgasten steeds opnieuw. 
Overigens combineert hij groente ook moeiteloos met vlees. 
Zijn restaurant staat in het Westland, de kraamkamer van vele 
groentes en dus zijn de lijntjes naar zijn bord een heel stuk 
korter én die lokale smaak en kakelverse producten: dat proef 
je volgens Kunz. 

Aangeboden door Restaurant Triptyque.
triptyque.nl

13 VERZORGD DINER BIJ 
BEJUBELD RESTAURANT 
TRIPTYQUE + KOOKBOEK



Inclusief 3-gangendiner

Op een steenworp afstand van Utrecht op een werkelijk 
idyllisch plekje aan de geliefde rivier de Vecht staat 
boutiquehotel Flora Batava. Een parel waar historische  
allure en moderne architectuur moeiteloos samenkomen.  
Met restaurant Bloei, een prachtig theehuis en twee 
vergaderzalen en een bijzondere ligging die uitnodigt  
om ontdekt te worden.

Aangeboden door Hotel Flora Batava.
florabatava.com

15 OVERNACHTEN AAN DE 
VECHT IN BOUTIQUEHOTEL 
FLORA BATAVA (2 P.) 

Droomt u van een nieuw interieur? En 
kunt u niet wachten om van die dromen 
werkelijkheid te maken? Dan biedt dit 
pakket uitkomst! Met het adviesgesprek 
en moodboard ordent u uw ideeën en 
inspiratie en weet u precies welke woonstijl 
bij u past. Na het tweede gesprek ziet u uw 
droomhuis heel duidelijk voor u. Daarna is 
het alleen nog maar een kwestie van doen!

Aangeboden door BMF Studio Interieur.
bmfstudiointerieur.nl

Moodboardpakket voor één ruimte en 
presentatie inclusief adviesgesprek

17 CREËER JE DROOMHUIS MET 
INTERIEURADVIES AAN HUIS

Verbeter uw slaapkwaliteit al na 2 weken

16 HEERLIJK SLAPEN MET DE 
SOMNOX SLAAPROBOT 

Makkelijker in slaap vallen en een 
verbeterde slaapkwaliteit? De fysieke 
pulserende ademhaling van de Somnox 
Slaaprobot, een uitvinding van TU Delft, 
helpt de ademhaling vertragen waardoor u 
meer rust ervaart. Met de mobiele app stelt 
u alles naar persoonlijke wens in. Inmiddels 
zijn er al meer dan 10.000 mensen 
geholpen: diverse wetenschappelijke 
studies tonen een verbetering in 
slaapkwaliteit aan na twee weken. 

Aangeboden door Somnox.
somnox.com



18 BELEEF EEN UNIEKE 
OVERNACHTING IN HET 
ARRESTHUIS (2 P.)
Inclusief ontbijt, parkeren, fitness en sauna

Ga voor een unieke overnachting voor twee personen 
inclusief ontbijt naar het eigenzinnige boetiekhotel het 
Arresthuis in hartje Roermond. Dit hotel ligt op een prachtige 
historische locatie en kent als voormalige gevangenis een 
bijzondere geschiedenis, nog steeds te zien aan de originele 
cellenblokdeuren en gangen. De kamers en alle voorzieningen 
zijn daarentegen luxe. Het arrangement is inclusief à la 
carte ontbijt, parking, citytax en gebruik van sauna- en 
fitnessfaciliteiten.

Aangeboden door boetiekhotel het Arresthuis.
hetarresthuis.nl

19 HOOGWAARDIG 
TRAININGSPAK, SHIRT EN 
KORTE BROEK VOOR PADEL 
Sla je slag met deze set

Het sport- en lifestylemerk Padeloupe is gecreëerd door een 
jong team van modeprofessionals die de sport van Padel 
hebben omarmd en spelers willen aanmoedigen en helpen om 
op te vallen. Met dit hoogwaardige, comfortabele trainingspak 
lukt dat zeker. Bied mee op deze set bestaande uit een 
trainingspak, een t-shirt en korte broek. En zie er geweldig  
uit voor, tijdens en na de wedstrijd!

Aangeboden door Padeloupe.
padeloupe.com
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SONOS RAY 
AANGEBODEN DOOR 

SONOS

03
AIX 3 LITER ROSÉ 
AANGEBODEN DOOR 
WALRAVEN SAX 

LOTERIJ
HOOFDPRIJZEN

Tijdens de avond krijgt u de gelegenheid om loten 
te kopen voor de loterij. We hebben een breed 
assortiment aan mooie prijzen. Een lot kost € 25 
per stuk. U maakt kans op overnachtingen, diners, 
dagjes uit, gadgets en meer. 

U koopt loten met daarop unieke lotnummers. Betalen kan 
contant, via een machtigingsformulier of op rekening waarbij u 
achteraf een factuur ontvangt. Aan het einde van de avond vindt 
de trekking plaats. U ziet direct of u in de prijzen bent gevallen. 
De loterijprijzen zijn na afloop op te halen bij de uitgang.

Hoe werkt het?

01
ELEKTRISCHE FIETS 
SWAY MATT-BLACK 
VAN POPAL (E28390)

02
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OVERIGE LOTERIJPRIJZEN
• 6x rugzak Bergen van Kapton and Son
• 2x Healthy Borrelbox XL van Vitamine Bo
• Midweek in een Forest Cabin voor 4 personen van Buitenplaats Beekhuizen
• Lasergame & kartarrangement voor 10 personen bij Van der Ende Racing
• 2x een bierpakket van Maximus Brouwerij
• Verassingspakket van Guus Meeuwis
• 2x Verrassingspakket van Elton John
• Cadeaubon van Rituals
• 3x een cadeaubon van massagesalon Percaya
• Een borrel & dippakket van For You Gifts
• Een Film en chilpakket van For You Gifts
• Slimme Balkontafel XL opklapbaar van Goud met Hout
• Prachtige eiken wandplank met zwarte plankdragers van Goud met Hout 
• Zeeppakket van Happy Soaps
• 2x dierenpakket van Nic&Mic
• Sodastream pakket
• Worstenabonnement van Brandt en Levie
• Boerengolfarrangement bij Restaurant Vroeg in Bunnik
• 2 kaarten voor de theatershow ‘In Balans’ van Edsilia Rombley
• 3x een Humble light lamp
• Toegang Heineken Experience
• Deepcar cleaning & protective coating bij CarNed
• Dag zeilen bij Ottenhome
• Sloep varen bij Ottenhome
• En nog meer...



Ingrid & Boele 
Staal

Dick van den 
Brom

Jan & Franka 
Dekker

J.G.A. Heus 
Beheer

GASTENLIJST

Raad van toezicht 
Helen Dowling 
Instituut



SPONSOREN
Arresthuis
Atelier Helsloot
BirdBikes
BMF Studio Interieur
Brandt & Levie
Buitenplaats Beekhuizen
CarNed
Dames Draaien Door
De kunst van Kunst
DeFabrique
Edsilia Rombley
Elton John
Flavourite Wine
Flora Batava
For You Gifts
Gite Normandie
Goud met Hout
Gruppo Adanti
Guus Meeuwis
Happy Soaps
Heineken Experience
Het Arresthuis
Humble light
Insight Real Estate
Interscaldes
Jan & Franka Dekker
Jan Riemens & Raul Melo
Kapton and Son
Landgoed de Salentein
Lukassen en zn.
Maximus Brouwerij
Nic & Mic

Ocean Outdoor
Ottenhome Loosdrecht
Padeloupe
Percaya 
PMG
Popal
Private Mansions
RCR Zorghotels
Rederij de Behouden Vaart
Restaurant Vroeg Bunnik
Rituals 
Sodastream
Somnox
Sonos
Teslacom
Tribeca
Triptyque
Van der Ende Racing
Van Helden Travel
Vitamine Bo
Walraven Sax
Way2Drive
Willem Marten
Xnrgyclub

VEILING- EN
LOTERIJAANBIEDERS
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Wij zijn enorm dankbaar voor uw aanwezigheid en 
steun vanavond. Naast de mensen in de zaal, zijn 
er talloze mensen betrokken geweest om van deze 
avond een succes te maken. 

Pieter Bas Broertje 
Dineke Helsloot
Jan Heus 
Paul Ridderhof
Lodewijk de Ruiter
Wilco van Schaik 
Kristian Mussche

Maarten Vinkesteijn
Inge Visser
Martin Hierck
Fien Vermeulen
EDC-dansensemble
Pim Geerts

In het bijzonder bedanken wij: 

En natuurlijk alle vrijwilligers van het HDI die zich 
belangeloos inzetten op de avond zelf. 

Bedankt voor uw 
aanwezigheid bij

We zien u graag 
volgend jaar bij



hdi.nl
evenementen@hdi.nl
 
Helen Dowling Instituut
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
030 252 40 20
 

NL05 TRIO 0254 3066 91


