Van Huis Naar Thuis
Gala 2018
VEILINGBOEKJE

Welkom!
Wat zijn wij trots om u als gast te mogen
verwelkomen op ons Van-Huis-Naar-Thuis-Gala.
Het eerste gala dat wij als Rotaryclub De Zaan
Zaandijk organiseren. Een evenement om ons
10-jarig bestaan extra cachet te geven. Een feest
met ambitie dat gevierd wordt samen met, maar
ook zeker door onze gasten. U dus!
Vanzelfsprekend gaat de opbrengst naar het
goede doel dat we zorgvuldig hebben uitgekozen:
Het Vergeten Kind. Dit goede doel wordt elders in
deze brochure toegelicht maar zal eveneens op
de avond zelf de nodige aandacht krijgen.
Naast het diner met heerlijke gerechten en mooie
wijnen en met het gevarieerde aanbod aan
artiesten organiseren we ook een veiling. Een stille
veiling en een veiling bij opbod. Onder leiding van
een professionele veilingmeester, in de persoon
van Patrick Becks, zullen de kavels onder de
hamer gaan. Wij menen zelf qua diversiteit te zijn
geslaagd in het aanbod van de te veilen kavels.
Voor elk wat wils.
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Of u nu op zoek bent naar een mooi object of juist
openstaat voor een ervaring, u kunt kiezen. Of we
daadwerkelijk zo’n aantrekkelijk aanbod hebben
weten samen te stellen laten we graag aan uzelf
over. Een eerste indruk van de kavels krijgt u via
deze brochure. Elke kavel wordt toegelicht in de
vorm van een achtergrondinformatie met een
afbeelding. Alvast veel voorpret met doornemen
van de kavels.
Graag wil ik benadrukken dat de opbrengst van
de veilingen grotendeels het bedrag op de cheque
voor Het Vergeten Kind bepaalt. Kortom en zonder
onbescheiden over te willen komen: uw biedingen
zijn hard nodig!
Ik zie u graag (bieden) op donderdagavond 22
november 2018. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Olof Frankfort
Voorzitter Rotaryclub De Zaan Zaandijk

3

Het Vergeten Kind
Namens Stichting Het Vergeten Kind en namens
onze ambassadeur en host van de avond Francis
Beukeveld, heet ik u van harte welkom op het eerste
Van Huis Naar Thuis Gala, mogelijk gemaakt door
Rotary Club De Zaan-Zaandijk.
We zijn zeer verheugd met dit prachtige initiatief!
Het Vergeten Kind zet zich in voor een positieve
omgeving voor kwetsbare kinderen. Waar het veilig
is, waar warmte en positieve aandacht is. Waar ze
samen (leren) spelen en vrienden maken, zodat
het zelfvertrouwen groeit. Waar zorgen en nare
herinneringen plaatsmaken voor succesmomenten
en een glimlach. Waarmee we de kinderen in hun
kracht zetten zodat ze de toekomst weer zonnig
tegemoet kunnen zien. En waar kan dat beter dan
in Hotel Heppie!

Het is hartverwarmend om te zien dat Rotary
Club De Zaan-Zaandijk zich ongelofelijk inzet om
samen met u onze droom te realiseren. U allen
hier aanwezig draagt daar op zijn of haar wijze
aan bij; van het aanbieden van een loterij- of
veilingitem, het afnemen van een tafel of het
meedenken bij de organisatie.
Samen maken we het verschil voor deze kinderen
in Nederland! Samen dragen we ons steentje
bij aan het verwezenlijken van onze droom; een
tweede Hotel Heppie!
Het wordt een onvergetelijke avond!
Namens Stichting Het Vergeten Kind,
Jeroen van Woudenberg

Vanavond staat in het teken van de realisatie van
een tweede Hotel Heppie in Almere. Een warme,
liefdevolle plek waar kinderen écht kind kunnen zijn.

4

5

PROGRAMMA
Vanaf 18:00 uur: Ontvangst en aperitief in het Oliehuis
We heten u van harte welkom in het Oliehuis.
De tafel van uw gastheer/-vrouw herkent u aan
zijn of haar bedrijfsnaam.
Indien u losse stoelen heeft gekocht is uw bedrijfsnaam ook vermeld
bij een van de verzameltafels. Iedere verzameltafel heeft ook
een nummer. U maakt samen met uw tafelgenoten een passende
start van de avond met een heerlijk aperitief en warme en koude
amuses.
19:00 uur:

Naar de Turbinehal
Na de borrel nodigen wij u van harte uit in de 		
dinerzaal – de Turbinehal.
Ook hier correspondeert het nummer van uw verzameltafel in het
Oliehuis met dat van uw dinertafel.
19:15 uur:
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Start van het Van-Huis-Naar-Thuis programma
We heten u welkom op de avond en zullen u

een drie-gangen diner serveren. Voor, na en tussen de gangen
door wordt u getrakteerd op optredens van Do, Gerard Alderliefste,
Katrina, Cecilia en Alex en Afternoon.
U krijgt verhalen te horen van Unforgettabels – kinderen die over
hun levenservaringen vertellen.
Tevens vindt hier de openbare veling en stille veiling plaats, waarbij
u kunt bieden op prachtige kavels.
23:00 uur:

Einde officiële programma
We zullen het laatste deel van het programma
voortzetten in het Oliehuis. Daar zal het
nagerecht aan u worden geserveerd en krijgt u
koffie of thee.

DJ Jor-D sluit de avond af met swingende muziek voor wie nog zin
heeft om te dansen.
De avond eindigt om 24:00 uur.
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UW VHNT GASTVROUW
Francis Beukeveld is niet alleen een inspirerend spreker en
presentatrice, ook is zij Inner Axis Teacher en de drijvende kracht
achter haar onderneming ‘Ibiza by Francis’, waar zij events,
producties en ‘living’ op Ibiza op een bevlogen wijze verzorgt.
Francis motiveert door verbinding te leggen tussen mens en
organisatie, iets dat zij met haar hart en ziel op een verrassend
natuurlijke manier doet. Haar humanitaire interesse en
betrokkenheid blijkt ook uit haar inzet voor goede doelen. Zo is
Francis ambassadrice voor de stichting ’Het Vergeten Kind’, in
welke rol zij zich op diverse manieren onbezoldigd inzet voor het
kind dat vergeten is. Ook heeft Francis zich ingezet voor de Nelson
Mandela Foundation 466/64, SOS Kinderdorpen en Dance4Life.
Voor haar werk en voor de goede doelen heeft Francis over de
hele wereld gereisd van Hong Kong naar Los Angeles en van
(Zuid-)Afrika tot India. Overal waar zij komt laat zij zich graag
door het onbekende verrassen en neemt iedere nieuwe ervaring
mee als bron voor haar inspiratie.
Vanavond op het Van-Huis-Naar-Thuis Gala schittert Francis als
uw gastvrouw.
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ARTIESTEN
Met gepaste trots kunnen we u de artiesten presenteren
die tijdens het Van-Huis-Naar-Thuis-Gala zullen optreden.
Vocaal en instrumentaal. Nederlands-, Frans- en
Engelstalig. Ingetogen, emotioneel, swingend. Jong talent
en door de wol geverfde artiesten. Alle genres zullen tijdens
het gala de revue passeren – dus het wordt genieten voor
iedereen.

Do
Do is een zangeres van formaat; ze heeft een wereldhit met Heaven
gehad – dankzij deze hit heeft ze twee jaar door Amerika en Canada
getourd.
Ze had een nummer een hit met Voorbij, een duet samen met Marco
Borsato en met Hij Gelooft in Mij.
Ze is alweer geruime tijd ambassadrice van de Mutsaers-stichting voor
jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en
jongeren. Tot slot heeft Do meerdere TV-programma’s gepresenteerd en
heeft ze recent een Nederlandstalig album uitgebracht: Momentum.
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Gerard Alderliefste
Na 23 jaar spelen in de
driemansband die zijn achternaam
draagt (www.alderliefste.nl) slaat
gitarist, pianist en zanger Gerard
Alderliefste in 2016 zijn vleugels
uit. Zo ontstaan soloconcerten en
duetten met musici, waaronder
een bijzonder theatertournee met
Cor Bakker : ‘En route’. Het eerste
soloprogramma ‘Dubbel Leven’ draait
twee en een half seizoen vanaf
september 2016 tot februari 2019.
Het is een enthousiast ontvangen
muziektheatervorm van ‘informatieve
kleinkunst.’

De Filipijns-Nederlandse Katrina Manaog is
de jongste finalist in The Voice Kids Nederland.
Op 12-jarige leeftijd toont Manaog een
zangtalent dat indruk maakt op de juryleden
die tijdens de blind auditions haar vertolking
van Whitney Houston’s ‘I Have Nothing’ prijzen.
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De groep AfterNoon bestaat uit drie
zangeressen met een jarenlange
muzikale ervaring, elk met hun eigen
specifieke geluid en samen helemaal
kloppend. Sinds 1998 komen Dinah,
Hetty en Karin elkaar tegen in
verschillende workshops en formaties.
Hun jarenlange samenzang maakt dat
AfterNoon klinkt en blinkt als een goed
geoliede machine. Zo eentje die je
nodig hebt als er wat te vieren valt.

AfterNoon
Cecilia Boeren en Alex Sao
De jeugd heeft de toekomst en dat geldt
zeker voor deze jonge talenten Cecilia
Boeren en Alex Sao. Op zo’n jonge leeftijd al
zo gepassioneerd, dat is werkelijk bijzonder.
Deze winnaars van het Jan Pasveer
Concours zullen op het Van-Huis-Naar-Thuis
Gala acte de présence geven.

Katarina Manaog
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SPELREGELS VEILING
Voor de Van-Huis-Naar-Thuis veiling gelden enkele regels om
alles zo goed mogelijk te laten verlopen!
• Aan sommige veilingitems kunnen door derden 			
voorwaarden verbonden zijn – bijv. deelnamevoorwaarden.
U gaat daar op voorhand mee akkoord.
• Van-Huis-Naar-Thuis heeft de inspanningsverplichting om te
bemiddelen bij levering/organisatie van een veilingitem bij/
voor de winnende bieder.
• U zult de betaling van het overeengekomen bedrag
binnen 30 dagen onvoorwaardelijk aan Van-Huis-Naar-		
Thuis voldoen. Er vindt geen restitutie plaats.
• Alle overeengekomen bedragen aangaande de
veilingitems zijn inclusief BTW.
• De gewonnen kavels zijn 1 jaar geldig (tenzij dat niet van 		
toepassing is).
• Door deelname aan de veiling bent u bekend en akkoord
met deze spelregels.

VEILINGMEESTER
Patrick Becks heeft 15 jaar als
veilingmeester en taxateur
wereldwijd voor grote
internationale veilinghuizen
als Sotheby’s en Bonhams
gewerkt. Sinds 2013 werkt hij als
zelfstandig veilingmeester en
art consultant; hij bemiddelt bij
aan-en verkoop van kunst en
antiek en daarnaast verzorgt
hij taxaties. Hij heeft reeds vele
charitatieve en commerciële
veilingen succesvol geleid.

Wij wensen u een fijne avond en veel succes met het winnen
van uw favoriete kavels!
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KAVEL 1

Rock the City en neem een
kijkje in de wereld van…..
Heineken (4 pers.)
De Heineken brouwerij begon in 1864 in
Amsterdam, de stad waar Freddy Heineken - de
bekendste telg uit het geslacht – ruim een eeuw
later zou worden ontvoerd. Freddy maakte de
naam Heineken tot het bekendste biermerk ter
wereld. Beleef zijn wereld en Rock the City of
Amsterdam!
Vier vrienden, twee echtparen of vier broers en
zusters beleven Amsterdam op een heel andere
manier. Zij starten in de Heineken Experience, de
oude brouwerij aan de Stadhouderskade. Begin
deze eeuw werd de brouwerij voor vele, vele
miljoenen omgebouwd tot een topattractie die nu
jaarlijks bijna 1 miljoen bezoekers trekt. Vervolgens
brengt een Heineken-gids, met veel weetjes over
Freddy’s stad, het gezelschap met de boot ‘Horizon’
door de grachten en over het IJ naar A’dam
Lookout. Deze nieuwe attractie in de hoofdstad
bevindt zich op de bovenste verdiepingen van de
Amsterdam Tower, het voormalige hoofdkantoor
van Shell. Als je hier de zon ziet ondergaan achter
het silhouet van de stad, krijg je dat beeld nooit
meer van je netvlies.
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KAVEL 2

Culinaire masterclass
in de Kookfabriek voor
8 personen
Sommige mensen vinden koken net zo leuk of
nog leuker dan eten. Tja….. dat kan. Als je net zo
kunt koken als topchef Julius Jasper dan begrijpt
iedereen dat koken leuk is. Maar voor het zover is,
volg dan eerst een masterclass bij de Kookfabriek.
En als je dat doet met vrienden of collega’s is
het met elkaar opeten van de klaargemaakte
recepten ook een feest!
Tijdens de masterclass in één van de vestigingen
van de Kookfabriek bereidt u samen met uw
groep onder begeleiding van een bekende
chef een 4-gangen seizoenmenu. Een all-in
drankenarrangement is inbegrepen. Dat is niet
alleen heel gezellig maar vooral ook leerzaam.
Uw gezin zal het zeker op prijs stellen als u de
masterclass volgt!
De datum van de masterclass mag u zelf bepalen,
evenals de plaats waar u de culinaire snelcursus
wilt volgen. Er zijn vestigingen van de Kookfabriek
in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en
Eindhoven. De keuze is aan u…
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KAVEL 3

Gesigneerd voetbalshirt
van Lionel Messi
Voor ons Nederlanders is Koningin Maximá de
bekendste uit Argentinië afkomstige persoon.
Maar in het buitenland eist Lionel Messi dat
predicaat op. Messi behoort als voetballer tot de
absolute wereldtop. Zijn gesigneerde shirt wordt
misschien wel meer begeerd dan de kroonjuwelen
van Maximá.
Lionel Andrés Messi Cuccitini werd in 1987 geboren
in de Argentijnse stad Rosario. Zijn internationale
voetbalcarrière startte in 2005 bij FC Barcelona.
Of Messi een groter sportman is dan Ronaldo - of
andersom - laten we in het midden. Buiten kijf staat
dat Messi minstens zoveel bewonderaars heeft als
de Portugese voetballer. De Argentijn plaatste voor
Stichting Het Vergeten Kind een handtekening op
zijn Barça-shirt en schonk het als golden edition
(dus ingelijst) ten behoeve van het nieuw te bouwen
Hotel Heppie. Wie kan dit persoonlijke object van
de wereldberoemde rechtsbuiten weerstaan?
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KAVEL 4

Midweek voor 10 personen
in groot huis met zwembad
in hartje Frankrijk
Samen met goede vrienden of met kinderen en
kleinkinderen genieten van elkaar in een luxe
huis op een schitterende plek in een prachtige
omgeving. Droomt u daar wel eens van? Pak dan
nu uw kans en vlieg die droom achterna!
In de Dordogne, vlakbij Cahors en Bergerac, staat
een schitterend gerestaureerde boerderij die de
standplaats is voor dit luxe midweekarrangement.
Het grote huis is voorzien van alle gemakken,
waaronder een groot privé zwembad. Naast het
uitbundige natuurschoon is de Dordogne vooral
bekend om zijn stevige rode wijn. Er zijn overal
wijnkelders waar je die kunt proeven. Cahors en
Bergerac zijn beide gezellige steden met een
historisch centrum die het bezoeken waard zijn.
Op 27 mei 2019 vertrekt u en uw gezelschap
comfortabel vanaf Rotterdam Airport naar de
luchthaven van Bergerac. Daar staat vervoer
gereed voor de transfer naar de boerderij. En op
31 mei wordt u weer keurig teruggebracht naar
Bergerac voor de thuisvlucht naar Rotterdam.
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KAVEL 5

VIP-arrangement voor
2 personen Ajax – PSV
in de Johan Cruijff ArenA
Bent u voetballiefhebber? Dat komt goed uit,
want geen rechtgeaarde voetbalfan wil de
topwedstrijd Ajax – PSV in de Johan Cruijff ArenA
missen. Zeker niet als je deze wedstrijd kunt
volgen vanuit een VIP-arrangement. Dus grijp
uw kans!
Niet alleen voetballiefhebbers genieten trouwens
van een topwedstrijd in de Johan Kruijff ArenA.
Ook voetbalnitwits raken onder de indruk van de
dynamiek van een vol stadion dat reageert op de
wedstrijd. Vijftigduizend mensen die tegelijk ‘oooh’
roepen of met z’n allen juichen, bezorgt iedereen
kippenvel. Het VIP-arrangement voor de wedstrijd
op 31 maart 2019 verschaft 2 zitplaatsen op de
hoofdtribune, VIP-parking onder de ArenA in P1,
entree via hoofdingang E, toegang tot de Ziggo
Sports Bar op niveau 3 inclusief onbeperkt hapjes
en drankjes, garderobeservice, voorbeschouwing
met analisten en nabeschouwing met Ajax-spelers.
Als u deze verleiding kunt weerstaan, staat u wel
heel sterk in uw schoenen.
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KAVEL 6

Unieke sieraad van
Sarah Kobak
Een ring is het symbool van liefde en juist daaraan
ontbreekt het de vergeten kinderen. Maar er komt
een moment dat zij ontdekken dat liefde toch
bestaat, hoe moeilijk zij het verleden ook van zich
af kunnen schudden. Met dat speciale moment
in gedachte maakt edelsmid Sarah Kobak een
14 karaats gouden ring met een prachtige roze
toermalijn.
Toermalijn heeft een sterk reinigende en
beschermende werking. De steen aardt, brengt
balans in lichaam en geest en zet negatieve
energie, gedragspatronen en gedachtes om
in positiviteit. Hierdoor worden lichaam en
emoties in balans gebracht en dat bevordert
ontspanning, begrip, zelfvertrouwen, voorspoed
en vermindert blokkades, angst en het aannemen
een slachtofferrol. Welke vrouw wil zo’n steen niet
bezitten? Zeker als het een roze steen (rubelliet)
betreft die is gevat in een uniek ring van edelsmid
Sarah Kobak. Deze ontwerpster heeft haar atelier
aan de Zaan in Zaandijk, tegenover de Zaanse
Schans. In deze inspirerende omgeving ontwikkelde
zij de uitgesproken signatuur van haar ontwerpen.
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KAVEL 7

Als figurant uw eigen TV
première in Goede Tijden
Slechte Tijden
Wie kent Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) niet.
De langstlopende (1990) dagelijkse soap- serie op
de Nederlandse televisie. De eerste jaren van GTST
stonden vooral in het teken van schoolverlatende
jeugd. Een moeilijke relatie met de vader van één van
de hoofdpersonen, het weglopen bij een pleeggezin,
het zouden ook thema’s van vandaag kunnen zijn.
Deze kavel is van bijzondere betekenis….
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Vele bekende Nederlanders gingen u voor. BN’ers die ook een bijzondere
band hebben met Het Vergeten Kind: Guusje Nederhorst (Roos), Babette
van Veen (Linda), Johnny de Mol (Sylvester) en Angela Schijf (Kim). Allen op
een bijzondere manier verbonden aan Het Vergeten Kind. Wie treedt in de
voetsporen van deze grote sterren? Dit is een kans die u niet voorbij mag
laten gaan! U gaat een dagdeel mee op de set van GTST en krijgt een echte
figurantenrol in de serie. De dag van de opname wordt in overleg vastgesteld
en geldt voor 1 persoon.
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KAVEL 8

Met zes personen een
dag op het water in een
powerboat

De ultieme sensatie van snelheid voel
je nergens zo sterk als op het water. De
powerboat voert je met een snelheid van
100 km/uur over het IJsselmeer. Beleef deze
unieke ervaring in een luxe, comfortabele
boot met straalmotor. Na afloop van deze
enerverende dag zult u er nog lang over
napraten!
Op een nader af te spreken dag in 2019
vertrekt u en uw gezelschap ’s morgens
om 11.00 uur uit de jachthaven Kokernoot
in Zaandam (Achtersluispolder). Via het
Noordzeekanaal, het IJ en de Oranjesluizen
vaart u het IJsselmeer op en daarbij wordt
de power van de motoren flink gebruikt. In de
haven van Volendam wordt een stop gemaakt
voor een gezellige lunch in restaurant Le
Pompadour. Na de lunch gaat de gashandel
van de powerboat nog even flink open op
weg naar Amsterdam, waar de gasten een
rondvaart door de grachten wacht. Om
ongeveer 17.00 uur eindigt deze enerverende
dag in jachthaven Kokernoot in Zaandam.
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KAVEL 9

Sculptuur ‘Renaissance’
van Kees Verkade
Bij de naam Verkade gaat het hart van een
Zaankanter sneller kloppen. Maar de naam roept
niet uitsluitend associaties op met koekjes en
chocola. Het geslacht Verkade heeft ook grote
kunstenaars voortgebracht waarvan beeldhouwer
Kees Verkade niet de minste is.
Zijn beeldhouwwerken zijn a musthave voor ‘the
rich and famous’ van deze wereld.
Kees Verkade (1941) werd geboren in Haarlem
maar woont nu al vele jaren in Monaco. Hij is de
bekendste Nederlandse beeldhouwer die ook
internationaal is doorgebroken. Er staan beelden
van hem op tal van openbare plekken in Nederland,
Frankrijk en Monaco. Zijn bekendste beeld is
misschien wel dat van Juliana en Bernhard in de
tuin van Soestdijk.
Het bij Venturi Arte in Bologna gegoten beeldje
‘Renaissance’ is een Empreuve d’Artist IV/IV en
daarmee het laatste gietsel van dit sprekende
werk. Kees Verkade heeft met dit beeldje op
onnavolgbare wijze uiting gegeven aan de
wanhoop enerzijds en hoop en levensvreugde
anderzijds.
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KAVEL 10

4 Eerste rang-kaarten voor
Soldaat van Oranje op
29 november 2018
Nog nooit de gelegenheid gehad om de musical
Soldaat van Oranje te zien? Dat is misschien
maar goed ook. Want met deze kaarten zit u op
de beste plaatsen en krijgt u 4 x een goodiebag
met daarin: programmaboek, jubileumboek,
jubileummok, pilotenbril en cd/dvd.
De TheaterHangaar is van oorsprong een
vliegtuighangaar op het voormalig militaire
vliegveld Valkenburg tussen Wassenaar, Katwijk en
Leiden. Op deze toepasselijke en historische plek
is een op alle fronten uniek concept gecreëerd.
De tribune waarop het publiek in comfortabele
theaterstoelen zit, draait van decor naar decor,
begeleid door enorme projecties. Alle scènes
hebben zo hun eigen set: de studentensociëteit
Minerva, het Kurhaus, Paleis Noordeinde en zelfs
een levensechte zee, waar de Engelandvaarders via
het strand ontsnappen en waar ze hun beroemde
landingen maken. Zelfs de landingsbaan van het
vliegveld wordt onderdeel van het decor. Deze
entourage maakt Soldaat van Oranje tot een must
see!
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KAVEL 11

Gesigneerd voetbalshirt
Cristiano Ronaldo
Als de naam Cristiano Ronald valt, beginnen veel
harten sneller te kloppen. Voor mannen is hij een
grote sportheld en voor vrouwen misschien ook
een sekssymbool. Hoe dan ook de hele wereld kent
zijn naam. Voor Het Vergeten Kind heeft hij een
zeer persoonlijk eigendom afgestaan in de hoop
dat daarmee het nieuwe Hotel Heppie dichterbij
komt.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro is een
profvoetballer die bij voorkeur als linksbuiten speelt.
De Portugees werd in 1985 geboren op Madeira
en begon zijn internationale voetbalcarrière bij
Sporting Lissabon en Manchester United. Nu
speelt Ronaldo bij Juventus. Zijn grootste triomfen
behaalde hij echter bij Real Madrid. Het shirt dat hij
daar droeg, heeft hij - gesigneerd en als een golden
edition ingelijst - afgestaan voor Hotel Heppie van
Stichting Het Vergeten Kind. Ronaldo behoort tot
de duurste voetbalspelers ter wereld en in 2015
was hij all-time topscorer van de UEFA Champions
League/Europacup. Kortom met dit shirt krijg je een
stukje roem van een topspeler in huis!

36

37

KAVEL 12

Lunch en rondleiding over
Schiphol met Dick Benschop
Schiphol achter de schermen is een compleet
andere wereld dan die wij kennen als we met
vakantie gaan. President & CEO Schiphol Group,
Dick Benschop, ontvangt vier gasten (minimum
leeftijd 15 jaar) voor een lunch en een unieke
rondleiding langs delen van Schiphol die je
nog nooit hebt gezien. A once-in-a-lifetime
experience!
Schiphol is de plek waar menige vakantie begint
maar de luchthaven is ook de banenmotor van de
Randstad. Er wordt 24/7 gewerkt en het is er altijd
druk. Vliegtuigen komen en gaan, dag in dag uit.
Verleden jaar verwerkte Schiphol bijna 497.000
vliegtuigbewegingen (starts en landingen) en
zo’n 68,5 miljoen passagiers. Dat is goed voor de
economie maar veel omwonenden ervaren ook
overlast. Wat doet Schiphol om minder hinder
te veroorzaken in de omgeving en toch zijn
belangrijke positie te handhaven? Vraag het Dick
Benschop die sinds zijn aantreden als President &
CEO van de Schiphol Group een nieuwe strategie
heeft ingezet.
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KAVEL 13

Zevendaagse reis voor twee
personen naar Gambia
Out of Africa roept bij ons vooral mooie,
romantische en avontuurlijke beelden op. U
kunt het zelf zien en beleven in Gambia. Proef
de authentieke sfeer en geniet van het strand,
de bush en de gemoedelijke eenvoud van het
Afrikaanse bestaan.
Een 7-daagse reis naar het West-Afrikaanse
Gambia met verblijf in een allervriendelijkst
guesthouse aan de kust en excursies naar het
spannende binnenland. In het guesthouse heeft u
een privé kamer en badkamer met airconditioning
en een dagelijks ontbijt. De Gambiaanse eigenaar
spreekt Nederlands, organiseert de excursies en
staat u met raad en daad bij. U reist 10 mei 2019
(onder voorbehoud van beschikbaarheid van tickets)
vanaf Schiphol direct naar Banjul in Gambia waar u
wordt opgewacht door uw gastheer. Ruim vóór de
regentijd is het - met een gemiddelde temperatuur
van iets boven de 30 graden en een relatief lage
luchtvochtigheid - goed toeven in Gambia. ’s
Nachts koelt het af naar zo’n 20 graden. Ervaar de
onvergetelijke belevenis van het gastvrije Gambia!
U vliegt 17 mei terug naar Amsterdam.

40

41

KAVEL 14

Vakantieweek voor 10
kwetsbare kinderen in
Hotel Heppie
Vergeten kinderen die alles missen wat onze
kinderen wel hebben of hadden. Materieel maar
vooral ook immaterieel. Wat zou het fijn zijn om 10
van deze kinderen een onbezorgde week vakantie
te geven in Hotel Heppie. Uw bod kan dat mogelijk
maken. Dat zou pas bieden zijn met een groot
hart!
U gaat niet zelf op vakantie maar beleeft minstens
evenveel voor- en napret aan de vakantieweek van
de 10 vergeten kinderen. Natasja Froger ontvangt
u (4 peronen) tijdens deze week voor een lunch en
een rondleiding in Hotel Heppie. Het enorme plezier
van de kinderen die het anders zo moeilijk hebben,
zal u een intens geluksgevoel geven. Natasja
Froger: “Ik heb van heel dichtbij gezien in wat voor
moeilijke situaties kinderen soms zitten. Het zijn
allemaal hele gewone kinderen die in ongewone
situaties zijn beland. Daarom zet ik mij graag
in voor deze kwetsbare kinderen. U ook? Extra
aandacht nu, levert straks zo veel meer op.”
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