
 
Gala avond brengt ruim 20.000 euro op! 
 
 
Vrijdag 16 december was er de fundraiser-gala avond in Hotel-restaurant De Haarlerberg in Haarle. Het doel van deze 
gala-avond was geld in te zamelen voor de Stichting Dappere Thijn.  

Voor het gala waren alle beschikbare 90 couverts verkocht. De gasten konden tijdens een avondvullend programma 
genieten van een diner, waarbij de muzikale omlijsting door Kim Middelkamp en Cloud 9 werd verzorgd. Onderdeel van 
de avond was een veiling en er werden unieke, symbolische kunststukken verkocht van de Haarlese kunstenaar Leo 
Kemper. De afterparty werd begeleid door de band Beyond Trouble.  

Gastheer voor de avond was oud Haarlenaar Laurens ten Den. Laurens is theatermaker, acteur, regisseur en schrijver. 

Dankzij sponsoren, kavelschenkers en de gulle bijdrage van alle aanwezige gasten kan er een cheque van ruim 20.000 
euro aan de Stichting worden overhandigd.  

De organisatie dankt, mede namens de familie Blom en de Stichting, bovengenoemden en verder iedereen die vrijwillig 
heeft meegewerkt om deze avond tot een succes te maken. 

Martine Knobben  
Evertskamp 21  
7448 AW HAARLE  
0548-595109 / 06-21640152  
martineknobben@gmail.com 
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De verkoop/veiling stond onder leiding van gastheer Laurens ten Den: 
Biografie: Laurens ten Den is theatermaker, acteur, regisseur en schrijver. Hij speelt sinds 1993 gemiddeld 150 
(jeugd)theatervoorstellingen per jaar, de laatste jaren bij muziektheatergezelschap Rood Verlangen. Hij treedt vaak op als presentator, 
tafelheer en maker van 'acts op maat' en speelde in een twintigtal bedrijfsfilms. In 2010 schreef en speelde hij samen met André 
Manuel en Geert Lageveen een theater-voetbalspektakel voor FC Twente, scoren in de wijk. Ook schreef, regisseerde en speelt hij in 
de live-rockumentary 'Woodstock the Story', met o.a. Erwin Nijhof (The voice of Holland/Prodigal Sons). Ten Den is bij het grote publiek 
vooral bekend van zijn werk in de Twentse streektaal. Hij was acteur in de regiosoap van TV Oost Van Jonge Leu En Oale Groond, 
waarvoor hij tevens dialoogschrijver, vertaler, spelcoach en eindredacteur was. Hij schreef en regisseerde een Ode aan de Wierdense 
Revue; vertaalde sonnetten van Shakespeare voor een klassiek koor; vertaalde 15 minuten Don Quichote voor een orkest en schreef 
het winnende liedje voor de Twentse Jazzerieje. Samen met Ger Apeldoorn en Andrė Manuel schrijft hij momenteel de comedyserie 
'Grote Markt' voor Bing Film en TV Oost. In zijn spaarzame vrije tijd schrijft hij verder aan zijn absurdistische streekthriller 'Witpeerd', 
waarbij o.a. Johanna ter Stege, Laus Steenbeke en Loes Haverkort zijn betrokken. 

 
De verkoop/veiling stond onder toezicht van notaris G.J. IJzerman uit Rijssen 

 
 

Verkoop: 
 
< Unieke, symbolische kunstwerken “Hand in Hand met Dappere Thijn” 

- 40 kunstwerken samen één - 
 De Haarlese kunstenaar Leo Kemper heeft samen met Thijn een uniek schilderij  
 gemaakt, speciaal voor deze gelegenheid. Het geheel van 100x160 cm bestaat uit 

40 kleine kunstwerkjes van 20 x 20 cm. Bedekt met groene klavertjes-4 als teken  
van hoop en geluk. Thijn heeft zelf meegeholpen in het atelier van Leo. In een 
snel tempo heeft hij met blauwe verf op elk kunstwerkje zijn eigen handdruk gezet.  
Er schuilt een kleine kunstenaar in Thijn, hij genoot volop en zijn ogen schitterden. 
De kunstwerkjes hebben een brede zijkant zodat ze kunnen staan. Op die zijkant 
staat de tekst geschreven “Hand in hand met dappere thijn”. Elke kunstwerkje is  
genummerd en bij elk exemplaar hoort een foto van het geheel, een foto van de  
handafdruk en een foto van kunstschilder Thijn. 
U komt in het bezit van een uniek en symbolisch exemplaar van Leo en Thijn. 
Het kunstwerk is mede mogelijk gemaakt door Art Center Regenboog en  
Emile Willems Fotografie uit Nijverdal. 
www.leokemper.nl  

 

 

Veilinglijst: 
 
 
< Echte Single Malt Scottish Whisky 
 Pipeline Technique Ltd (PTL) is een internationaal lasbedrijf, gespecialiseerd 

 in installatie van complexe diepwater pijpleidingen met automatische lassystemen. 
 PTL is onderdeel van Heerema Marine Contractors BV uit Leiden, een  
toonaangevend heavy lift en pijpleiding installatie contractor in de offshore olie  
en gas industrie. PTL stelt 10 flessen Single Malt Scottish Whisky beschikbaar. 
Deze worden op verschillende momenten geveild. 
www.pipelinewelders.com  
 

 
 
< Gesigneerd shirt en gesigneerde bal van Go Ahead Eagles 
 Betaald voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer is begin 19

e
 eeuw opgericht en wordt  

ook wel “De Trots aan de IJssel genoemd”. Ze verwierf in de jaren 80, begin 90 de geuzennaam  
“Reuzendoder” door in de Eredivisie consequent goede resultaten te boeken tegen substantieel  
hoger ingeschatte tegenstanders. Ze hebben 28 jaar in de Eredivisie gespeeld en komen nu 
uit in de Jupiler League. Maar hebben zich ten doel gesteld terug te keren in de Eredivisie.  

 www.ga-eagles.nl  
 
  
  

http://www.leokemper.nl/
http://www.pipelinewelders.com/
http://www.ga-eagles.nl/
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< Wellness & Beauty Arrangement met overnachting voor 2 prs 
 Aan een kabbelende Bloemenbeek, te midden in het glooiende Dinkeldal ligt als een  

juweel in een perfecte zetting Landhuishotel De Bloemenbeek. Zeer recentelijk heeft het  
restaurant van de Bloemenbeek haar eerste Michelinster behaald! Een mooie  
culinaire bekroning. Een sfeervol boutique  hotel met historie, stijl en allure. 
Hier kunt u heerlijk genieten van een volledig verzorgd Wellness & Beauty Arrangement. 
U kunt vrij gebruik van de mediterrane Spa met verwarmd zwembassin, sauna, stoombad,  
whirlpool, jetstream en tepidarium. U krijgt een 5 gangendiner met o.a. bijpassende wijnen  
aangeboden. U kunt genieten van een een facial in Bloemenbeek’s World of Wellness  
& Beauty. Na een heerlijke overnachting kunt u genieten van een ambachtelijk ontbijtbuffet.  
En uiteraard liggen luxe badjassen en slippers voor u klaar op uw suite. Heerlijk genieten 
in het prachtige Twente! 

 www.bloemenbeek.nl 
   
 
 
< Exclusief wielerpakket   
 Aangeboden door Stichting Pre-Ride Twente en Hennie Kuiper 
 Pre-Ride Twente is opgericht in 2004 en fietst jaarlijks veel geld voor het goede doel bijeen.  
 Ze fietsen voor het Koninklijk Wilhelmina Fonds, maar daarnaast wordt een deel van de  
 opbrengst besteed aan lokale goede doelen die een relatie hebben met of kanker, of andere  
 levensbedreigende ziektes, of kinderen. Hennie Kuiper is eén van de beste wielrenners die  
 Nederland ooit gekend heeft. Olympisch kampioen, wereldkampioen, won vele touretappes  
 en heeft vele klassiekers op zijn naam staan. 
 Dit wielerpakket bestaat uit 8 wielershirts gesigneerd door zowel Hennie Kuiper  
 als de wielertoppers Rob Harmeling en Theo de Rooy. En daarnaast  de gesigneerde 
 historische foto van Hennie Kuiper in Parijs – Roubaix. In 1983 won Hennie Kuiper 
 Parijs-Roubaix. Deze overwinning staat bij vele wielerliefhebbers nog in het geheugen 
 gegrift. De heroïek ontstond na een kapotte band 6 kilometer voor de finish. 
 Een man wilde een foto van Kuiper maken waardoor de leider in de koers de kasseien  
 op moest en zijn band van het wiel reed. De seconden na het euvel zijn schitterend:  
 het wachten op de materiaalwagen, de gebogen houding, die moedeloze gebaren,  
 het verbeten klappen in zijn handen. Een unieke historische foto!  
 www.pre-ride-twente.nl en www.henniekuiper.nl  

 
 
 
< 2 VIP kaarten voor Vrienden van Amstel LIVE 

Aangeboden door De Rock n Roll Business club Hellendoorn/Nijverdal e.o.. Het doel van deze  
club is het creeren van een platform voor muziekliefhebbende ondernemers die op een  
exclusieve wijze concerten en evenementen bezoeken en daarmee een netwerk  
vormen waarin contacten en samenwerking onderling en met derden worden bevorderd. 
Vrijdag 20 januari 2012 is er de 14e editie van Vrienden van Amstel LIVE in Ahoy Rotterdam.  
Het betreft een exclusief VIP arrangement. Vrienden van Amstel LIVE is een onvergetelijke  
show met topartiesten van Nederlandse bodem zoals o.a. Waylon, Trijntje Oosterhuis,  
VanVelzen en Kane. U krijgt een voortreffelijk culinair buffet en onbeperkt drankjes vóór,  
tijdens en na de show. U bekijkt de show vanaf het VIP terras en u heeft toegang tot de  
café's op het VIP dorpsplein. Na de show kunt u hier ook doorfeesten op de afterparty.  
Als VIP heeft u allerlei voordelen zoals speciale aanrijroute en parkeerprocedure, toegang  
tot Ahoy via een speciale VIP entree, gereserveerde garderobe, hostessbegeleiding en  
beveiliging. Kortom: een volledig verzorgd avondje uit! 

 www.rnrbc.nl  
  
 
 
 
< Gesigneerd shirt en ballen van FC Twente 
 Betaald voetbalclub FC Twente uit Enschede is 1 van de bekendste voetbalclubs in  

Nederland. FC Twente is opgericht in 1965 en speelt vanaf de oprichting in de Eredivisie 
(muv 83/84). Grootste successen zijn het landskampioenschap, 2x de Johan Cruijff Schaal  
en 3x de KNVB Beker.  
www.fctwente.nl  

 
 
 
 

http://www.bloemenbeek.nl/
http://www.pre-ride-twente.nl/
http://www.henniekuiper.nl/
http://www.rnrbc.nl/
http://www.fctwente.nl/
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< Rondleiding en diner voor 8 prs in de Palthetoren (De Sprengenberg) 

Aangeboden door Vereniging De Sprengenberg en Hotel-Restaurant De Haarlerberg 
De Sprengenberg is een huis op de heuvel Sprengenberg bij Haarle, gebouwd in de  
jaren 1898-1910 in opdracht van A.A.W. van Wulfften Palthe. Het huis wordt in  
Salland vaak de Palthetoren genoemd. Het bijbehorende landgoed De Sprengenberg  
is een natuurgebied in beheer bij Natuurmonumenten en maakt deel uit van het 
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Het huis is normaal gesproken niet opengesteld  
voor publiek, maar speciaal voor deze gala avond kunt u een reservering maken om  
met 8 personen te genieten van de pracht van dit historische huis en het geweldige  
uitzicht. U krijgt daarbij door Hotel-Restaurant De Haarlerberg een heerlijk diner aangeboden.  
www.sprengenberg.nl  

 
 
 
< 2x Theaterarrangement Zinin. 

Theater Zinin in Nijverdal biedt u voor 2 personen een theaterarrangement  aan.  
U zoekt zelf een theatervoorstelling uit, waarbij u voorafgaand een hapje gaat eten  
bij Grandcafé Toi Toi. 
www.zinin.com  

 
 
 
 
< Kunstwerk “Make my Dream come true”van Maureen Knobben  

Na jaren in de reclamewereld actief te zijn geweest, besloot Maureen Knobben zich in  
2001 volledig aan de schilderkunst te wijden. En met succes, want na exposities in binnen-  
en buitenland was zij 1 van de winnaars van de landelijke kunstverkiezing van Dagblad 
De Telegraaf. Haar kunst wordt door kunstcritici “Vernieuwende Cobra” genoemd.  
De schilderijen zijn door het intrigerende kleurgebruik, waar zilveren goudpigmenten  
centraal staan, sprookjesachtig, stoer en gedurfd. Van 8 t/m 12 december stond Maureen 
met haar schilderijen op de Miljonairfair in Amsterdam.  
Voor deze gala avond heeft Maureen een schilderij gemaakt geïnspireerd op een  
grote (inmiddels vervulde) wens van Thijn om in een luchtballon te gaan. De tinten in  
het doek zijn Thijns lievelingskleuren. De titel van het werk is "Make my Dream come true!". 
Het is geschilderd op een linnendoek van 80 x 80 cm. Bijzonder is ook de handgemaakte lijst,  
ter beschikking gesteld door Lijstenmakerij Quirijns uit Ambt Delden.  
Het totale formaat is 100 x 100 cm. Een prachtig schilderij!  
www.maureenknobben.nl  
 
 

Items: 

 
< Herenkostuum 

Mode by Ter Haar in Raalte bestaat uit Ter Haar Mode, Knock Knock Jeansstore  
en Inmind. Elk deel van deze moderne winkel heeft zijn eigen sfeer en heeft alles voor elk  
kleedmoment.  Ter Haar mannenmode neemt de man serieus. Inmind is al jaren het  
vertrouwde adres voor damesmode.  
Mode by Ter Haar stelt een herenkostuum t.w.v.  € 400,00 beschikbaar.  
www.terhaarmode.nl  
 
 

< Schoonheidsbehandeling 
 Hairstyling & Beautysalon “Mooi bij Karin” heeft vestigingen in Heeten, Hellendoorn en Raalte.  
 U krijgt een schoonheidsbehandeling aangeboden t.w.v. € 90,00. 
 www.mooibijkarin.nl  
 
 
< 4x Theaterkaarten 

Hoftheater in Raalte biedt u 4 theaterkaarten aan. U kunt zelf uitzoeken voor welke  
voorstelling.  
www.hoftheater.nl  
 
 
 

http://www.sprengenberg.nl/
http://www.zinin.com/
http://www.maureenknobben.nl/
http://www.terhaarmode.nl/
http://www.mooibijkarin.nl/
http://www.hoftheater.nl/

