
 

Uitnodiging TheDutch4Kids Charity Day 

TheDutch4Kids Charity Day 
Op dinsdag 29 oktober 2019 staat de prachtige golfbaan The Dutch wederom volledig in het teken van de mooiste 
charitatieve golfdag van het jaar! The Dutch stelt deze dag haar complete accommodatie gratis ter beschikking aan 
de Stichting TheDutch4Kids om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen die uw hulp hard nodig hebben. 
 

 
De longest, de neary en de leary 
Deelname is mogelijk door het boeken van een flight (drie personen) voor 3.000 euro. Bij iedere flight sluit een 
golfprofessional aan waarmee u de 18 holes speelt. Individuele deelname is ook mogelijk à 1.000 euro p.p. U wordt 
dan (in overleg) gekoppeld aan goed gezelschap. Inschrijving is inclusief versnaperingen in de baan, borrel en diner. 
Via onderstaande button kunt u zich direct opgeven en uw contactgegevens invullen, alsmede uw handicap en 
eventuele dieetwensen. 
 
Programma:  

 09.30 uur Ontvangst 

 10.30 uur Welkomstwoord 

 11.00 uur Start Shotgun 18 holes 

 16.30 uur Borrel in de Spijk Bar 

 18.30 uur Diner 
 
Koken met sterren 
Na een ongetwijfeld prachtige golfdag wordt u onthaald voor een heerlijk diner bereid onder de bezielende 
begeleiding van drie topchefs die zich deze dag belangeloos inzetten: 

 Meesterchef René Tichelaar creëert, geleid door de seizoenen en met een liefde voor verse en lokale 
producten, uitzonderlijke gerechten in sterrenrestaurant De Gieser Wildeman. 

 Erik van Loo is topchef en eigenaar van restaurant Parkheuvel in Rotterdam dat sinds 2009 maar liefst twee 
Michelinsterren heeft. 

 Fred Mustert behoort al jaren tot de eredivisie van de Nederlandse gastronomie. Dat vertaalt zich in zijn 
restaurant genaamd Fred, 
dat is beloond met twee Michelinsterren. 

Het duurt te lang 
Tijdens het diner is er een bijzonder gastoptreden  
van zangeres Davina Michelle. In 2018 vertolkt deze zangeres  
het nummer ‘Duurt te Lang’ van Glen Faria; een record brekende nummer 1 hit.  
Als ambassadeur  van het Sophia Kinderziekenhuis komt Davina Michelle  
speciaal voor u optreden! 

 
 

http://www.thedutch.nl/
http://www.thedutch4kids.nl/
https://degieserwildeman.nl/
https://www.parkheuvel.nl/
https://www.restaurantfred.nl/


 
 
De beste zorg voor ieder kind 
De gehele opbrengst van deze dag komt ten goede aan het goede doel. Tijdens het diner vindt een veiling van 
bijzondere items plaats en een loterij. 
 
Stichting TheDutch4Kids heeft drie mooie doelen aan dit diner gekoppeld, namelijk: 

 Het Sophia Kinderziekenhuis 
 Het Sikkelcelfonds 
 Stichting Hartekind 

Wat deze drie stichtingen gemeen hebben is dat zij alle drie streven naar de beste zorg en behandeling van zieke 
kinderen. Iets waarbij uw steun erg welkom is. 

We hopen u op deze bijzondere dag te mogen verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van TheDutch4Kids, 
 
Mario Kruijt 
Voorzitter 
 
Meer informatie? Bekijk dan onze website 
Vragen? Stuur een e- mail naar Liselotte Lamme via liselotte@thedutch.nl 
 
 

 

https://vriendensophia.nl/
https://hetsikkelcelfonds.nl/
https://hetsikkelcelfonds.nl/
https://hartekind.nl/
http://www.thedutch4kids.nl/
mailto:liselotte@thedutch.nl

