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Duchenne
GALA
GRONINGEN

‘Kracht komt niet voort 
uit fysiek vermogen, 
maar uit een 
onverzettelijke wil.’



WELKOM OP  HET  DUCHENNE  GAL A  GRONINGEN  2022 .

Wij wensen u een gezellige avond waarbij wij hopen op een 
mooie opbrengst voor het Duchenne Parent Project! 

Het bestuur dankt alle sponsoren en mensen die een bijdrage 
hebben geleverd aan deze avond.

Namens Duchenne Parent Project Noord:

Jan Leo de Hoop
Sander Renkema
Martin Robaard
Marieke Postma
Edward Wielens

Peter van der Linde

19 november 2022



Ziekte van Duchenne

Duchenne spierdystrofie is een 

ziekte waarbij door het ontbreken 

van één eiwit (dystrofine) 

spieren langzaam worden 

afgebroken en steeds zwakker 

worden. De ziekte komt vrijwel 

uitsluitend voor bij jongens. 

Kinderen hebben vaak al op 

jonge leeftijd een rolstoel nodig. 

Rond het twintigste levensjaar 

zijn de ademhalingsspieren 

vaak dusdanig verzwakt dat 

beademing nodig is. Uiteindelijk 

kunnen alleen nog de gezicht- en 

oogspieren worden bewogen. 

Ook de hartspier wordt naarmate 

de ziekte vordert steeds 

zwakker, waardoor Duchenne 

spierdystrofie uiteindelijk een 

fatale ziekte is.

De landelijke stichting Duchenne 

Parent Project is opgericht 

door ouders van kinderen met 

Duchenne spierdystrofie, die 

zich ten doel stelt om onderzoek 

naar genezing of behandeling 

van Duchenne spierdystrofie 

te versnellen en om informatie 

te geven aan iedereen die 

betrokken is bij deze ziekte. 

Het Duchenne Parent Project 

sponsort verschillende 

veelbelovende onderzoeken. 

Hiervoor is veel geld nodig. 

Zowel eenmalig als structurele 

financiële bijdragen zijn daarom 

van groot belang. 

Duchenne Parent Project 

Noord draagt hieraan graag 

bij door de organisatie van  

het tweejaarlijkse 

Duchenne Gala Groningen. 

  Over Duchenne Parent Project
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Doel is het leveren van een geldelijke bijdrage 
voor onderzoek naar verbetering van de 

medische zorg en de kwaliteit van leven van 
patiënten met Duchenne spierdystrofie. 

DJ Events is de spin in het web van de vele DJ’s die Nederland rijk is. Wij 

plannen DJ’s in voor (bedrijfs)feesten & horeca in binnen en buitenland. 

Iedere DJ is uniek en voor elk soort feest hebben wij de beste DJ.

Voor deze Duchenne veiling bieden we een complete entertainment avond 

met DJ, Saxofonist, geluid én licht. Voor bijvoorbeeld een personeelsfeest, 

maar ook inzetbaar op een privé feest; groepsomvang voor 50-100 

personen. Datum en tijden in overleg. 

Dit klinkt toch als muziek in de oren!

VOOR UW PERSONEELSFEEST  OF  PR IVÉ  FEEST

Disclaimer:

Dit boekje is met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk 

dat informatie die in dit boekje is opgenomen onvolledig en/of onjuist is, dan wel 

dat blijkt dat vermelde prijzen niet voldoen aan de verwachtingen of niet (meer) 

beschikbaar zijn. Het organiserend comité is niet aansprakelijk voor enigerlei 

schade die hiermee verband houdt. Toegezegde bedragen blijven verschuldigd.

DJ MET SAXOFONIST EN L ICHTSHOW

A ANGEBODEN  DOOR :  DJ  EVENTS
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02 03MEISTERSINGER HORLOGE

Men heeft altijd een goed verhaal bij het dragen van dit horloge. Het is een 

Limited Edition ter gelegenheid van het 350 jarig ontzet van de provincie 

Groningen.

In augustus 2022 vierde Groningen het 350 jarig ontzet van de provincie 

Groningen. In het rampjaar 1672 is het Bernhard Von Galen, bisschop van 

Münster niet gelukt om Groningen in beslag te nemen. Legt u wel beslag op 

dit unieke horloge? U sluit zich dan aan bij een kleine en exclusieve groep 

dragers. Beschikbaar gesteld is nummer 10 van 15.

A ANGEBODEN  DOOR :  HA  JUWEL IERS

ME ISTERS INGER  -  ED IT IE  GRONINGS  ONTZET,  
L IM ITED  ED IT ION

Deze combinatie van Harris Tweed wol en Cerato leer verwerkt in een 

Chesterfield bank, zorgt voor een unieke uitstraling.

 

De Bletilla is een elegante en minder robuuste Chesterfield tweezitsbank. 

Daardoor ook prima geschikt voor wat kleinere ruimtes. Het zitcomfort is 

uitstekend ook voor de kortere lengtes. De Chesterfield Harris Tweed Bletilla 

bank heeft een prachtige gedetailleerde afwerking. .

BEKLEED  MET  T WEED  WOL  EN  CER ATO  LEER

CHESTERFIELD HARRIS T WEED 2 Z ITS BANK 
BLETILLA

A ANGEBODEN  DOOR :  CHESTERF IELD  BV 
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In 2006 ontving Erik Zwezerijnen de International Art Competition Award 

/ Kirkland-Washington. In wereldsteden als New York, Miami, Barcelona, 

Parijs, Buenos Aires, Sante Fe zijn zijn werken te bewonderen. “Zwierig-

Figuratie” noemt hij zijn werken: een unieke combinatie van werkelijkheid 

en fantasie, expressief, emotioneel en altijd rijk aan bonte kleuren.

Afmeting van het schilderij is 100x100 cm.

Meer informatie: www.erikzwezerijnen.com

ORIG INEEL  ER IK  Z WEZER IJNEN ,  AFMET ING  100x 100  CM

SCHILDERIJ “HAPPY COW ” 05

A ANGEBODEN  DOOR :  ER IK  Z WEZER IJNEN

5 DAAGSE GOLF REIS VOOR 4 PERSONEN IN DE 
BOURGOGNE

Waan je als een god in Frankrijk met deze prachtig verzorgde golfreis. De 

locatie is in de Bourgogne vlakbij de bekendste wijnhuizen. Dit is ook voor 

niet-golfers een top bestemming, dus ieder kan meebieden.

Deze reis is voor 4 personen en is inclusief: 

• 5 overnachtingen in een Prestige kamer per 2 personen

• Inclusief ontbijt

• Inclusief 4 greenfees per persoon (18 holes) op Golf Chateau de Chailly

A ANGEBODEN  DOOR :  GOLF T IME

INCLUS IEF  OVERNACHT INGEN  OP  GOLF  CHATEAU  DE 
CHA ILLY  EN  GREENFEES
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FC Groningen heeft vanaf 1 januari 2023 een compleet vernieuwde Arjen 

Robben skybox in stadion Euroborg waar de club o.a. speciale gasten, de 

directie en het bestuur van de tegenstander ontvangt. 

FC Groningen stelt speciaal voor dit gala een uniek arrangement samen. 

U kunt samen met nog 3 andere relaties naar de wedstrijden tegen 

Cambuur Leeuwarden (26 januari), FC Emmen (weekend van 19 februari) 

en SC Heerenveen (weekend 19 maart) en deze wedstrijden beleven op de 

mooiste plaatsen in het stadion, inclusief eten en drinken.

VOOR 4  PERSONEN  IN  DE  N IEUWE  ARJEN  ROBBEN  SKYBOX

FC GRONINGEN VIP ARRANGEMENT VOOR DE 
DERBY ’S VAN HET NOORDEN 07

A ANGEBODEN  DOOR :  FC  GRONINGEN

Dit schilderij is gemaakt door Chinese kunstenaars en betreft een 

handgeschilderde replica van het wereldberoemde portret van Napoleon 

door Jacques-Louis David uit 1801. Het portret is gebaseerd op de 

overtocht van Napoleon over de Alpen in het voorjaar van 1800. Het 

schilderij is olieverf op linnen met een afmeting van maar liefst 180x154 cm.

OL IEVERF  OP  L INNEN ,  AFMET ING  180  X  154  CM

SCHILDERIJ NAPOLEON

A ANGEBODEN  DOOR :  BEKEND  B IJ  BESTUUR
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A ANGEBODEN  DOOR :  BB I  TR AVEL

Geniet van een heerlijke wintersportvakantie in het prachtige Zweden. 

U verblijft in het comfortabele Fjällbyn Chalets in de rustige, bosrijke 

omgeving van Stöten. Het chalet is ski-in ski-out, zodat u ’s ochtends in 

mum van tijd op de piste staat. Het arrangement is inclusief:

• Vlucht vanaf Groningen Airport op 4 februari 2023

• Transfer van en naar de luchthaven

• Gratis ruimbagage (max. 20kg) en ski-set ruimbagage (max. 15kg)

• Verblijf in Fjällbyn Chalets

Aanpassingen in accommodatie, bestemming of reisdatum zijn (eventueel 

tegen meerprijs) mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.skiscandinavië.nl

8 DAGEN  GEN IETEN  VOOR  2  PERSONEN  IN  STÖTEN ,  Z WEDEN

8 DAAGSE WINTERSPORT TRIP NAAR Z WEDEN

De Nederlandse kunstenaar Hanneke Setz werd geboren op 6 maart 1972 in 

Groningen. Haar artistieke talenten waren al op zeer jonge leeftijd zichtbaar. 

Op 18-jarige leeftijd verhuisde Hanneke naar Utrecht voor haar opleiding. 

Daar ontwikkelt ze zich tot een getalenteerde student. Hanneke schildert 

op elk vrij moment, dag en nacht! Vanaf hier gaan de dingen snel. Haar werk 

krijgt uitstekende recensies en worden over de hele wereld verkocht van 

New York tot Abu Dhabi, van Cannes tot Nice.

Speciaal voor dit Duchenne Gala maakte ze een werk van de Grote Markt 

in Groningen.  Afmeting van het schilderij is 150 x 100 cm. Meer informatie: 

www.hannekesetz.nl

SCHILDER IJ  VAN  DE  GROTE  MARKT  IN  GRONINGEN

SCHILDERIJ ‘MORGEN SCHIJNT DE ZON WEER’

A ANGEBODEN  DOOR :  HANNEKE  SETZ
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Genieten van het mooie weer. Alle files naar je werk omzeilen. Met de 

Cannondale Mavaro City kan het allemaal. Deze elektrische hybride fiets 

is gemaakt voor heel veel fietsplezier en vele kilometers. De Mavaro oogt 

sportief, maar wees niet bang voor een oncomfortabele zitpositie, de 

zitpositie van de fiets is namelijk gericht op comfort. 

 

Specificaties: 

• Merk: Cannondale Mavaro Active City

• Accessoire: AGU fietstas

• Dames- of herenfiets naar eigen keuze

KR ACHT IGE  EN  COMFORTABELE  ELEKTR ISCHE  HYBR IDE 
F IETS

CANNONDALE MAVARO CITY E-BIKE

A ANGEBODEN  DOOR :  VELODROOM,  ONDERDEEL  VAN 
CENTURY  AUTOGROEP

REIS Z WEDEN:  IJSDRIFTEN

In Zweden, op een bevroren en verlaten meer, ligt hét ijscircuit met de 

mooiste ijsdrift-tracks. Op dit meer, vlakbij Sälen, vindt ons onwijs gave 

driedaags ijsdrift-event plaats! De uitgangspunten voor dit te gekke event: 

een uitstekend hotel, een geweldig ijscircuit, achterwielaandrijvers met 

spikes en natuurlijk een aantrekkelijk side-programma.

Aan de grens met Noorwegen, vlakbij de bekende en geliefde Zweedse 

wintersportplaats Sälen, ligt ons schitterende bevroren en verlaten meer. Een 

walhalla voor de ijsdrift liefhebber. Met een lengte van bijna 14 kilometer. 

Tijdens de training leer je onder andere ijsdriften, uitwijkmanoeuvres, de 

noodstop en van rijbaan wisselen. Een echte winterexperience. Driften is de 

ultieme wagenbeheersing en geeft een enorme kick. Voor de liefhebber van 

actie en snelheid is dit echt een aanrader!

A ANGEBODEN  DOOR :  GAR AGE  CASPERS  -  
T T  R ACEWORLD  -  ENTREPRENEURS  ADVENTURES

3 DAGEN  WINTER  DR IV ING  EXPER IENCE  VOOR  2  PERSONEN
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12 FORMULE 1  REIS OOSTENRIJK

Onlangs is onze held Max Verstappen voor de tweede keer op rij 

wereldkampioen Formule 1 geworden. Heeft u deze Nederlandse 

autocoureur altijd al eens van dichtbij willen bewonderen? 

Grijp dan deze kans!

Wij van Global-Tickets bieden een verzorgde reis aan naar de Formule 1 

van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Ervaar hoe 20 Formule 1 autos in de 

Oostenrijkse Alpen aan uw voorbijrazen.

Deze reis is voor 2 personen en is inclusief: 

• 2 tickets op de Red Bull tribune voor de Grand Prix van Oostenrijk

• 3 nachten slapen in een 4 sterren Hotel in Graz

• 2 keer een transfer van Hotel naar Circuit

A ANGEBODEN  DOOR :  GLOBAL  T ICKETS

4 DA AGSE  FORMULE  1  RE IS  VOOR  2  PERSONEN ,  OP  RED  BULL 
TR IBUNE  EN  IN  4  STERREN  HOTEL SPELREGELS  VERLOT ING

1. Een lot kost 50 euro per stuk. Voor 6 loten betaalt u 250 euro.

2. Deelname vindt plaats door het ter plaatse invullen en ondertekenen van het 

daarvoor bestemde formulier, waarmee de deelnemer zich verplicht de daarop 

ingevulde prijs voor het lot c.q. de loten te betalen direct na ontvangst van een 

factuur.

3. De gekochte loten worden ter plaatse door de deelnemers getrokken in de 

vorm van een enveloppe en die wel of niet een prijs (of een bon voor een prijs) 

bevatten.

4. Op vertoon van de bon die zich in de getrokken enveloppe bevindt wordt de 

desbetreffende prijs uitgekeerd in natura of in de vorm van een waardecheque 

waarmee de prijs later in natura kan worden genoten; prijzen zijn niet 

inwisselbaar voor geld.

5. Iedere deelnemer dient zich terstond, op de avond van de trekking, te melden 

voor de gewonnen prijs; niet opgeëiste prijzen vervallen aan het organiserend 

comité.

6.  Voor een aantal prijzen geldt er gebruik van gemaakt kan worden in overleg met 

degene die deze beschikbaar heeft gesteld.

7. Het organiserend comité mag de verloting opschorten of stoppen dan 

wel het uitkeren of gebruik maken van een prijs weigeren als sprake is van 

(vermeende) onregelmatigheden, uitblijven van betaling of andere bijzondere 

omstandigheden.

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het   

organiserend comité.

VERLOT ING
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145X DINERBON T.W.V.  €  50,-

Bij De Rietschans staat alles in het teken van het goede leven. Lekker 

lunchen of dineren, of een borrel aan de bar, of ’s zomers op het terras? Een 

bijzonder feest of evenement?  Vergaderen op een inspirerende plek? Het 

kan allemaal bij De Rietschans aan het Paterswoldsemeer.

A ANGEBODEN  DOOR :  DE  R IETSCHANS 

ALLES  IN  HET  TEKEN  VAN  HET  GOEDE  LEVEN !

1 3

Henk Hamminga spreekt enthousiast over koken en alles wat daarbij komt 

kijken. Zijn stijl? “De Franse keuken, met een moderne inslag”. Een bord 

moet volgens Henk fraai zijn opgemaakt, maar “smaak is belangrijker dan 

alleen een mooi plaatje.” Henk heeft een uitgesproken opvatting over het 

werken met streekproducten: het moet iets toevoegen, bv Drents heidelam, 

geitenkazen uit Nooitgedacht (bij Rolde). Henk weet veel op verschillende 

vlakken zoals gastvrijheid, verfijning, inspiratie, kennis en flexibiliteit. Hij 

heeft lange tijd bij de Vlindertuin gewerkt, voordat hij in 2001 zijn eigen zaak 

– De Piekenier in Oudeschans – begon. Daarna een tijdlang bij Van Tarel 

in Taarlo en ook Bellami’s Bar a Manger heeft hij als chefkok op een hoger 

niveau kunnen krijgen.

CHEF-KOK  HENK  HAMMINGA  KOMT  B IJ  U  THU IS  KOKEN 

THUISDINER 8 PERSONEN

A ANGEBODEN  DOOR :  HENK  HAMMINGA
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5X DINERBON T.W.V.  €  50,-15

Eten, drinken, feestvieren, luieren of juist actief bezig zijn; het kan allemaal 

bij Kaap Hoorn. In een ongedwongen en beachy sfeer is Kaap Hoorn dé 

mooiste plek aan het Hoornsemeer voor zowel jong als oud! Je kunt er in 

de middag komen voor een heerlijke lunch of high tea, en in de avond voor 

het diner of een feestje. De relaxte en ongedwongen sfeer zorgt er dan ook 

voor dat iedereen zich hier op z’n plek voelt! Nog een pluspunt, Kaap Hoorn 

is daarnaast goed te bereiken met het openbaar vervoer, en heeft het een 

grote (gratis) parkeergelegenheid.

A ANGEBODEN  DOOR :  K A AP  HOORN

DINEREN  IN  EEN  ONGEDWONGEN  EN  BEACHY  SFEER

1 6GASTRONOMISCH 4-GANGEN DINER VOOR 
2 PERSONEN

Bij Hammingh in Garnwerd is gelegen aan het Reitdiep, van oudsher de 

vaarverbinding tussen de stad Groningen en Zoutkamp. Egbert Hammingh 

sr. liet het pand in 1876 bouwen. Ruim honderd jaar, tot 1982, werd het café 

door drie generaties van de familie Hammingh gerund.
 

Café Hammingh beschikt over een klein restaurant, een authentieke 

opkamer en een schitterende bovenzaal. En natuurlijk is er het terras aan 

het water en de doorrit voor zaalverhuur.
 

Onze basis is passie voor mooie producten en uitstekende service. 

We verwelkomen u graag!

A ANGEBODEN  DOOR :  B IJ  HAMMINGH

INCLUS IEF  WIJNARR ANGEMENT
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1 0 X  D I N E R B O N  T.W.V.  €  5 0 , -17

Brasserie de Kastanjehoeve is een sfeervolle brasserie met een open en 

vriendelijke sfeer gelegen in Glimmen. In deze gezellige ambiance kunt u 

genieten van een lunch of diner waarbij de nadruk ligt op verse en lokale 

producten, goede porties en uitstekende kwaliteit. 

Brasserie de Kastanjehoeve staat voor kwaliteit, gastvrijheid en simpelweg 

heerlijk eten.

A ANGEBODEN  DOOR :  DE  K ASTANJEHOEVE

GEZELL IGE  AMBIANCE  EN  GAST VR IJHE ID  IN  HET  MOOIE 
GL IMMEN

Beleef snelheid in een geprepareerde race BMW met 210 PK, met een 

potentiële topsnelheid in de bochten van 200 km/u. In de bochten! Want 

hard rechtdoor rijden kan tenslotte iedereen!

Dit arrangement is inclusief: 

• Baanhuur

• Racebanden 

• Ondersteuning van het race team

• Brandstof 

• Instructeur

Arrangement t.w.v. € 450,-

PR IVE  C IRCU IT  TR A IN ING  T.W.V.  €  450 , -

3 UUR PRIVÉ CIRCUIT  TRAINING VOOR 
3 PERSONEN 18

A ANGEBODEN  DOOR :  GAR AGE  CASPERS
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20X PAKKETJE MOJ LEMONADE19

Moj! is een natuurlijke en biologische frisdrank mét een kleine bubbel. Je 

kunt kiezen uit vier verrassende smaken. Gemaakt van het sappigste fruit, 

vleugjes bloemen of kruiden en een klein beetje rietsuiker. 

Overtuig jezelf, proef Moj, proef de natuur.

A ANGEBODEN  DOOR :  MOJ  LEMONADE

EEN  ZELFGEMA AKTE  FR ISDR ANK  ZONDER  OVERBODIGE 
TOEVOEG INGEN

Cantina Mexicana op de Vismarkt in Groningen is een vrolijk restaurant 

welke je even in het buitenland doet wanen. De keuken heeft een menu 

gecreëerd op basis van authentieke Mexicaanse recepten.

 

Alle producten worden dagelijks vers ingekocht of uit ons kruidentuintje 

gehaald, de koks van Cantina gebruiken geen kant-en-klare producten.

 

Alles voor de ultieme Mexicaanse smaak en beleving.

Hopelijk tot snel!

MEXICA ANS  GEN IETEN  IN  GRONINGEN

1 0 X  D I N E R B O N  T.W.V.  €  5 0 , - 20

A ANGEBODEN  DOOR :  CANT INA  MEX ICANA
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10X DINERBON T.W.V.  €  50,-21

Gusto is een hippe bar in hartje Groningen. Je kunt hier terecht voor de 

mooiste wijnen, champagnes en cocktails. Maar ook voor speciaalbieren zit 

je hier goed. Daarnaast beschikt Gusto over een uitgebreide borrel- en sinds 

kort ook een uitgebreide shared dining kaart!

A ANGEBODEN  DOOR :  GUSTO  WINE  &  BAR

TRENDY  HOTSPOT  OP  HET  GEZELL IGE  POELEPLE IN  IN  
GRONINGEN

BOZU Hard Iced Tea is sinds haar introductie de afgelopen zomer niet meer 

weg te denken uit het Groningse straatbeeld: de vrolijk gekleurde blikken 

veroveren van hieruit razendsnel de harten van mensen door het hele land. 

Hierbij bieden we een -inmiddels volledig uitverkochte- selectie aan van de 

eerste batch hard iced teas. Met het oog op de snelgroeiende populariteit 

konden dit nog wel eens collectors items gaan worden.

• 4.5% alcohol

• Suikervrij, koolhydraatvrij en glutenvrij

• 65 kilocalorieen per blik

BOZU is landelijk verkrijgbaar bij de Jumbo, Albert Heijn en Flink.

DÉ  ZOMER  H IT  VAN  2022 .  BETREF T  U IT VERKOCHTE 
SELECT IE !

5X 12  TRAY BOZU HARD ICED TEA PEACH & 
5X 12  TRAY BOZU HARD ICED TEA GREEN 22

A ANGEBODEN  DOOR :  BOZU  BEVER AGES
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4X DINERBONNEN TAPAS T.W.V.  €  50,-23

Hoewel je het Spaanse avondzonnetje erbij moet denken, zijn alle andere 

ingrediënten voor een heerlijke avond in Spaanse sferen bij Bodega y Tapas 

aanwezig: de lekkerste tapas, zomerse sangria, fantastische cocktails… met 

uitzicht op het Damsterplein, de immer gezellige Poelestraat, het centrum 

van Haren of de sfeervolle Torenlaan in Assen waan je je bijna op een 

Spaanse plaza in Sevilla!

A ANGEBODEN  DOOR :  BODEGA  Y  TAPAS

HEERL IJKE  AVOND IN  SPA ANSE  SFEREN !

Ga met Van Mossel Jaguar Land Rover mee op Experience! Ervaar

avontuur in zijn puurste vorm. Tijdens de Land Rover Experience krijgt u

de kans om onder ruige en uitdagende omstandigheden uw grenzen te

verleggen. Overwin opwindende beklimmingen, spannende afdalingen en

onverwachte hindernissen in een prachtige omgeving nabij Kerkdriel.

Samen met Van Mossel Jaguar Land Rover gaat u van alles leren. Onder de

kundige begeleiding van gekwalificeerde instructeurs zult u in staat

zijn om uw offroad-rijvaardigheid verder te ontwikkelen, tot een niveau

waar u zelf versteld van zult staan. Gaat u met ons mee?

AVONTUUR IN  DE  PUURSTE  VORM

L A N D  R O V E R  E X P E R I E N C E 24

A ANGEBODEN  DOOR :  VAN  MOSSEL  JAGUAR 
L AND  ROVER  GRONINGEN
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2 VIP KAARTEN VRIENDEN VAN AMSTEL L IVE25

Het arrangement is inclusief:

• Onvergetelijke show met topartiesten van Nederlandse bodem

• Parkeerkaart (speciale aanrijroute en parkeerprocedure)

• Toegang tot Ahoy via een speciale VIP entree

• Gereserveerde garderobe

• Toegang tot het Amstel VIP dorp

• Voortreffelijk culinair buffet

• Onbeperkt drankjes vóór, tijdens en na de show

• Show bekijken vanaf het VIP terras

• Hostessbegeleiding en beveiliging

• Een feestelijke attentie

A ANGEBODEN  DOOR :  HE INEKEN

INCLUS IEF  AF TER  PART Y  MET  L IVE  BAND  IN  HET  AMSTEL 
V IP  DORP

Kartracing & Bowling Groningen heeft een uitdagende indoor kartbaan met 

supersnelle karts en een gezellige bowlingbaan. Met onze business room en 

bruine kroeg ook perfect voor uw business event of personeelsfeest.

Dit arrangement voor 10 personen is inclusief:

• Kart Exclusive

• U wordt ontvangen in ons restaurant met een welkomstdrankje

• De baanmarshall geeft u een uitgebreide raceinstructie

• Er worden twee heats gekart met tussen de heats voldoende tijd

• U en uw gezelschap heeft exclusief beschikking over de baan

• Bovenstaand is all-in, overige consumpties en activiteiten zijn voor eigen rekening

See you on the track!

ARR ANGEMENT  T.W.V.  €  750 , -

K A R T E N  V O O R  1 0  P E R S O N E N 26

A ANGEBODEN  DOOR :  K ARTR AC ING  &  BOWL ING 
GRONINGEN
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MEISTERSINGER HORLOGE27

Met zijn wijzerhorloges gaat MeisterSinger terug naar het begin van 

de tijdwaarneming. De tijdweergave doet het geheel zonder hectische 

minuten- en secondewijzers en bevordert zo een meer ontspannen manier 

van tijdsbeleving. Een MeisterSinger herinnert met zijn heldere, zakelijke 

vormgeving aan de esthetiek van originele meetinstrumenten. De Metris 

met zijn zwarte DLC-gecoate kast en felgele wijzerplaat toont meer contrast 

dan welk ander MeisterSinger-model dan ook en is een echt pronkstuk. 

Het waren oude ontwerpen van meetinstrumenten die de oprichter en 

ontwerper Manfred Brassler inspireerden. Het wordt aangedreven door een 

Zwitsers automatisch kaliber. De krasbestendige kast van gecoat roestvrij 

staal heeft een diameter van 38 millimeter en is waterbestendig tot 20 bar, 

de sterke flank beschermt de schroefkroon. Een echt vrijetijd horloge - wat 

ook een beetje provocerend is. Officiële winkelverkoopprijs € 1890,-

A ANGEBODEN  DOOR :  ME ISTERS INGER  EN  
HA  JUWEL IERS  HAREN

METR IS  MET  Z WARTE  DLC-GECOATE  K AST  EN  FELGELE 
WIJZERPL A AT

De eigenaren en oprichters van het Zwitserse Frederique Constant zijn de 

Nederlanders Peter C. Stas en zijn echtgenote Aletta Bax. In hun fabriek in 

Genève worden hoogwaardige manufactuur-uurwerken gemaakt die garant 

staan voor exclusiviteit en hoogwaardige kwaliteit.

Kenmerken van dit Slimline Ladies Moonphase dameshorloge zijn: een kast 

van gepolijst stainless steel; kroon met blauwe cabochon; een diameter van 

30 mm; krasvast convex saffierglas; waterdicht tot 3 ATM/30m/100ft; witte 

wijzerplaat met matte finishing; opgelegde zwarte indexen; maanfase op 6 

uur en blauwe kalfslederen band met blauwe stiksels.

PR ACHT IG  Z WITSERS  UURWERK

SLIMLINE LADIES MOONPHASE DAMESHORLOGE 28

A ANGEBODEN  DOOR :  FREDER IQUE  CONSTANT
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W E E KE N D / M I D W E E K  T E R SC H E L L I N G29

Lang weekend of midweek met 4 personen genieten in het 4 sterren hotel/

appartement (L/O) WestCord Residentie Boschrijck. Dit arrangement is 

inclusief de overtocht voor 4 personen met de veerboot.

AANGEBODEN DOOR:  WESTCORD RESIDENTIE  
BOSCHRIJCK TERSCHELLING

L ANG WEEKEND  OF  M IDWEEK  TERSCHELL ING  VOOR 
4  PERSONEN  INCLUS IEF  ONTB IJT

30MERCHANDISE PAKKET BLANKS

Blanks, artiestennaam van Simon de Wit, is een Nederlands musicus, 

youtuber en cultureel ondernemer. Blanks woont in de stad Groningen. 

Dit seizoen wist hij de harten van kijkers te stelen in het populaire tv-

programma ‘Beste Zangers’.

Namens Blanks stellen wij beschikbaar een exclusief merchandise pakket 

inclusief een getekend vinyl exemplaar van het debuutalbum ‘Nothing 

Lasts Forever And Thats OK’, een Blanks skate deck, sokken, hoodie en 

beanie. Tevens bieden we 2 gastenlijst plekken aan tijdens de aftrap van 

zijn clubtour in de Oosterpoort op 3 maart 2023, inclusief een exclusief 

bezoekje aan de soundcheck.

A ANGEBODEN  DOOR :  PHONIC  ART IST  MANAGEMENT 

K IJKJE  B IJ  SOUNDTR ACK  VOOR AFGA AND A AN  SHOW OP 
3  MA ART  MOGEL IJK !
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31

Het huis Gruet bestaat sinds 1670. Het domein kende een klassiek bestaan. 

Men verkocht de druiven aan négociants of coöperatieven. In 1975 besloot 

men om zelf champagne te vinifiëren. Een ommekeer voor dit familaal 

domein. Dertig jaar later kan met trots teruggekeken worden. Prachtige 

wijnkelders, moderne vinificatieapparatuur en fijne champagne.

A ANGEBODEN  DOOR :  PL ASBOSSINADE  ADVOCATEN  EN 
NOTAR ISSEN

321 2 X  F L E S  ‘ G R U E T  C H A M PA G N E ’

HEERL IJKE  CHAMPAGNE  U IT  FR ANKR IJK

GOLFCLINIC VOOR 10 PERSONEN

A ANGEBODEN  DOOR :  DRENTSCHE  GOLF  & 
COUNTRY  CLUB

GOLFCL IN IC  MET  N IEUWSTE  ‘R ADAR-BAL-VOLGSYSTEEM’

Even ten noorden van Assen bevindt zich de Drentsche Golf & Country 

Club. Met een 27 holes wedstrijdbaan en 9 holes Par 3 baan zijn wij een ruim 

opgezet en gevarieerde golfbaan, toegankelijk voor golfers van alle niveaus. 

Onze overdekte en verlichte Driving Range is uitgerust met het allereerste 

INRANGE-systeem in Nederland! De nieuwste technologie op het gebied 

van een radar-bal-volgsysteem is te gebruiken op alle 21 matten. 

De golfclinic wordt verzorgd door Thijs Spaargaren, hij heeft zich als één 

van de eersten in in Nederland gespecialiseerd in coaching van golfers met 

behulp van het Trackman analyse systeem. 

Het arrangement is inclusief:

• 2 uur durende golfclinic

• voor 10 personen
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W E E KE N D  C A BR I O  R I J D E N33

Sta open voor een opwindende rijbeleving en ga een weekend lang rijden in 

een Audi A5 cabrio.

A ANGEBODEN  DOOR :  CENTURY  AUTOGROEP

EMOT IE  OP  WIELEN !

Waddenpaviljoen De Noorman is dé huiskamer van het Wad gelegen aan 

het einde van de pier in de haven van Lauwersoog. Kom genieten van een 

fenomenaal uitzicht, en (h)eerlijke producten rechtstreeks afkomstig uit het 

Waddengebied! Deze prijs is een heerlijke fles Sancerre met verse oesters, 

voor 2 personen. Wij verwelkomen u graag!

VOOR 2  PERSONEN

FLES SANCERRE MET VERSE OESTERS 34

A ANGEBODEN  DOOR :  WADDENPAV ILJOEN  DE  NOORMAN
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35 362X STRESS RECOVERY MASSAGE

Bij Skins Cosmetics vind je verzorging van het hoogste niveau, zoals 

verfijnde verzorgingsproducten voor het gezicht, lichaam en haar. Van 

dagcrème en scrub tot shampoo en maskers – op skins.nl is alles wat je 

nodig hebt voor jouw ideale verzorgingsritueel verzameld.

A ANGEBODEN  DOOR :  SK INS  COSMET ICS

BIJ  SK INS  COSMET ICS  GRONINGEN , 
T.W.V.  €  65 , -  PER  BEHANDEL ING

Wij zijn Oliehoorn. Sinds 1981. En wij zijn er altijd bij. Met de lekkerste 

sauzen. Thuis op tafel. Bij de barbecue. In een restaurant, snackbar of op 

een event. Oliehoorn is er altijd bij om het af te maken. Compleet te maken. 

Lekkerder te maken. Om de smaakbeleving top te maken!

TOP  SMA AKBELEV ING !

2 0 X  PA K KE TJ E  L E K KE R S T E  S A U Z E N

A ANGEBODEN  DOOR :  OL IEHOORN
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2X CADEAUBON T.W.V.  €  50,-37

Welkom bij Josefienz! Hier vindt u mooie merken met een regelmatig 

wisselende collectie. Ons team staat garant voor deskundig en inspirerend 

kleedadvies. Ook kunt u bij ons terecht voor Personal Styling en Personal 

Shopping. Gezellig met thee, koffie of bubbels. 

Tot ziens bij Josfienz!

A ANGEBODEN  DOOR :  JOSEF IENZ

SHOPTEGOED  B IJ  JOSEF IENZ  IN  PATERSWOLDE

38

Pathé Groningen is een modern theater in het bruisende centrum van 

Groningen. Het theater heeft 9 zalen verspreid over 4 verdiepingen, met een 

capaciteit variërend van 86 tot 545 stoelen. Met een ruime foyer welke te 

gebruiken is voor ontvangst, lunch, borrel of walking diner en in combinatie 

met onze zalen, is een event op maat wat we graag verzorgen.

Pathé Groningen is goed bereikbaar door ligging in het centrum van 

Groningen. Parkeren kan onder of naast de bioscoop. Vanaf het NS station is 

het slechts 3 minuten lopen naar Pathé Groningen.

Graag tot gauw bij Pathé Groningen.

MODERN THEATER  IN  HET  BRU ISENDE  CENTRUM VAN  
GRONINGEN

1 0 X  2  PAT H É  V R I J K A A R T E N

A ANGEBODEN  DOOR :  PATHÉ
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4X DINERBONNEN T.W.V.  €  50,-39

Beachclub The Sunset is dé laidbackspot op het strand van Ameland. In het 

restaurant kun je lunchen, dineren en borrelen aan zee. Met de voetjes in 

het zand geniet je van de mooiste zonsondergang met fenomenaal uitzicht 

op de Noordzee.

Ibiza vibes all over the place!

 

A ANGEBODEN  DOOR :  BEACHCLUB  THE  SUNSET

IB IZA  V IBES  OP  AMEL AND

Kinepolis Groningen is gevestigd in het Euroborg Stadion en heeft 10 

moderne zalen en 1.758 comfortabele zitplaatsen. Het filmaanbod is breed 

en toegankelijk. Ons personeel staat elke dag klaar om je te helpen bij het 

uitkiezen van de geschikte film of jou te voorzien van je favoriete filmsnacks 

en of drankjes. Kinepolis Groningen biedt naast een comfortabele zetel, 

uitmuntende service ook de meest hoogwaardige filmtoontechniek om 

zeker te zijn van een perfect filmuitje in jouw favoriete bioscoop!

5X  2  B IOSCOOPK A ARTEN  K INEPOL IS  EUROBORG

5 X  2  B I O SC O O PK A A R T E N 40

A ANGEBODEN  DOOR :  K INEPOL IS  GRONINGEN
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41

Het Atlas Theater is een multifunctioneel theatergebouw. Naast 

twee theaterzalen omvat het complex ook een congrescentrum, 

horecagelegenheden en kantoren. Daarnaast fungeert het gebouw als 

toegang tot Wildlands Adventure Zoo Emmen. 

De twee vrijkaarten zijn voor onderstaande voorstellingen:

• Noord Nederlands Orkest – Nieuwjaarsconcert, 10 januari 2023

• Opvliegers Girls on Fire! – Antje Monteiro, Joanne Telesford en 

       Hilke Bierman, 18 januari 2023

• Bruce & Wij – Kluun & Leon Verdonschot, 20 januari 2023

• Het Grote Grand Prix Circus – Met Rob Kamphues e.a., 26 januari 2023

• The African Mamas – Graceland The Concert, 10 februari 2023

5X  2  VR IJK A ARTEN  VOOR  ONDERSTA ANDE
VOORSTELL INGEN

 5X 2  VRIJKAARTEN 42

A ANGEBODEN  DOOR :  ATL AS  THEATER  EMMEN

De GYRE SeaCleaner is onze bijdrage aan een hoger bewustzijn voor het plastic 

soep probleem en om de stroom van plastic in de oceanen te stoppen en eruit te 

halen. Lokale vissers verzamelen de visnetten uit de Indische Ocean en leveren 

deze af bij de recycler. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding, zodat GYRE ook 

bijdraagt aan de lokale economie. De netten worden vervolgens schoongemaakt 

door de lokale gemeenschap en vermaakt tot granulaat voor de kast. Bij GYRE 

Watches creëren we een gemeenschap die zich ertoe verbindt om de oceanen 

schoon te maken en schoon te houden, one watch at a time.

• Band van gerecyclede PET-flessen, uurwerk op zonne-energie (geen 

batterijen).

• Verkrijgbaar in 3 kleuren; Green Ocean, Blue Marine en Red Alert.

•  Genomineerd voor ‘Best Sustainable Watch’ bij Temporis International Awards.

Kijk voor meer info op: www.gyrewatch.com

NEDERL ANDS  HORLOGE  GEMA AKT  VAN  UPCYCLED  
V ISNET TEN  U IT  DE  OCEA AN

3X GYRE SEA CLEANER WATCH

A ANGEBODEN  DOOR :  GYRE

#FROMNETTOWATCH

THE
WORLD'S
FIRST
WATCH
MADE FROM
RECYCLED
FISHING
NETS
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3X HANDGEMAAKT AARDEWERK43

Royal Goedewaagen is een van de oudste aardewerkfabrieken van Europa. 

Al meer dan vier eeuwen lang slagen we erin om deel uit te maken van 

deze snel veranderende wereld. Al onze producten worden ambachtelijk 

gemaakt, net als 400 jaar geleden. 100% gemaakt in Nederland.

Wilt u iets speciaals laten maken? Dat kan. Bij Royal Goedewaagen 

combineren we onze ambachtelijke manier van werken met moderne 

technieken. Door deze combinatie kunnen we eigenlijk alles maken. Wilt u 

meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. 

We denken graag met u mee.

A ANGEBODEN  DOOR :  ROYAL  GOEDEWA AGEN

1X  HOLL AND  VA AS ,  1X  DELFST  BL AUW D IENBL AD  &  1X 
STR A ATJE  HU ISJES

Androesja is dé herenkleding zaak van het Noorden. Hier komt u voor 

Italiaanse maatpakken tot stijlvolle casual kleding. U vindt ons in hartje 

Groningen aan de Brugstraat 7. Androesja is meer dan alleen een naam op 

de gevel. Het is 25 jaar aan ervaring in de modebranche.

We hebben een divers samengesteld team met vakkundig personeel en 

een klantgerichte houding, zodat we altijd een passend advies kunnen 

bieden. Door ons brede assortiment kunnen we elke doelgroep voorzien 

van de mooiste outfits. Onder het genot van een kop koffie gaan we samen 

op zoek naar uw ideale outfit! We hopen u snel te verwelkomen in onze 

prachtige winkel.

STEL  UW E IGEN  MA ATPAK  SAMEN

M A AT PA K  T.W.V.  €  1 . 0 0 0 , - 4 4

A ANGEBODEN  DOOR :  ANDROESJA  HERENKLED ING

R OYA L  G O E D E WA A G E N
H A N D M A D E  I N  T H E  N E T H E R L A N D S

SI NCE 1610
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20X CADEAUBONNEN T.W.V.  €  25,- 45

Intratuin is hét adres om jouw huis en tuin groener en gezelliger te maken. 

We hebben een uitgebreid assortiment aan planten, kerst, sfeeritems, 

tuinmeubelen, barbecues, tuingereedschap en dierbenodigdheden. Ons 

vriendelijke en deskundige personeel staat altijd voor je klaar. 

Bezoek nu onze Kerstafdeling bij Intratuin Winschoten, Intratuin 

Leeuwarden of Intratuin Drachten.

A ANGEBODEN  DOOR :  INTR ATU IN

KOM SHOPPEN  B IJ  INTR ATU IN  WINSCHOTEN , 
LEEUWARDEN  OF  DR ACHTEN

464X 2 CONCERTKAARTEN

SPOT Groningen is de organisatie achter De Oosterpoort, de Stadschouw-

burg en diverse buiten locaties. Jaarlijks bieden we gemiddeld 600 voor-

stellingen aan voor de liefhebbers van klassieke muziek, cabaret, pop, 

theater, dans en meerdere festivals. Onze locatie is ook beschikbaar voor 

de zakelijke gast, zowel voor gala’s, conferenties, vergaderingen en borrels. 

Voor het Duchenne gala biedt SPOT vier voorstellingen aan, voor iedere 

voorstelling zijn er 2 kaarten beschikbaar:

 • Internationaal Theater Amsterdam: De Uren op 4 januari om 20:15 in de 

Stadsschouwburg (theater). “Beeldschoon en nog altijd actueel”.

• De Salon: Holland Baroque & Wu Wei op 29 januari om 15:00 in de 

Oosterpoort (klassiek). Huiskamerconcert en talkshow ineen met o.a. met 

Marieke Lucas Rijneveld.

• Lukas Graham op 28 februari om 20:00 in de Oosterpoort (pop). Brak door 

met monsterhit ‘7 years’.

• Blaudzun op 26 april om 20:15 in de Stadsschouwburg (pop). 

Theaterconcert met het mooiste van Blaudzun in bijzondere en sfeervolle 

uitvoeringen.

A ANGEBODEN  DOOR :  SPOT  GRONINGEN 

VOOR :  INTERNAT IONA AL  THEATER  AMSTERDAM -  DE  SALON 
-  LUK AS  GR AHAM -  BL AUDZUN
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DUTCH TT:  2  V IP  TOEGANGSKAARTEN VOOR HAAR-
BOCHT LOUNGE ZONDAG47

De Haarbocht Lounge heeft misschien wel het mooiste uitzicht van het 

hele TT Circuit. Vanaf dit speciaal voor u ingerichte VIP platform bovenop 

de Haarbocht tribune mist u helemaal niets van de MotoGP! Terwijl de 

coureurs het gashendel nog eens helemaal opentrekken, heeft u een 

adembenemend uitzicht over de eerste bocht van het TT Circuit Assen. U 

volgt de startprocedure en ziet vervolgens de coureurs op topsnelheid op 

u afkomen. De Haarbocht Lounge kijkt uit over de hele Noordlus van het 

circuit. De Haarbocht Lounge zweeft boven de Haarbocht tribune op een 

hoogte van 15 meter en is bereikbaar via een speciale glazen lift. U verblijft 

in een sfeervolle ruimte met smaakvolle catering en -bar (inclusief). En heel 

bijzonder: u heeft een persoonlijke stoel direct onder de Haarbocht Lounge. 

Met uw VIP pas kunt u vrij bewegen tussen de Haarbocht Lounge en uw 

eigen tribuneplaats.

A ANGEBODEN  DOOR :  T T  ASSEN

ARR ANGEMENT  VOOR  ZONDAG 25  JUN I  2023  
T.W.V.  €  950 , -

Geniet van een luxe overnachting (1 nacht) in de Junior Suite van Van der 

Valk Hotel Assen. De suite bestaat uit een ruime open badkamer met een 

bubbelbad en een aparte regendouche. Daarnaast beschikt de suite over 

een groot tweepersoonsbed en een balkon met zitje. Tijdens uw verblijf 

bent u ook van harte welkom om te ontspannen in onze nieuwe wellness. 

Een kleine opsomming van de faciliteiten in de wellness:

• Finse sauna

• Kruidensauna

• Zoutsauna

• Sneeuwdouche

• Turks stoombad

LUXE  OVERNACHT ING  VOOR  2  PERSONEN ,  IN  JUN IOR  
SU ITE  INCLUS IEF  ONTB IJT 

L U X E  O V E R N A C H T I N G  V O O R  2  PE R S O N E N 48

A ANGEBODEN  DOOR :  VAN  DER  VALK  HOTEL  ASSEN 
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5X 2 TRIBUNEKAARTEN & 
2X 2  BUSINESS CLUB KAARTEN49

Donar is dé eredivisie basketbalclub uit Groningen, zevenvoudig 

Landskampioen en structureel deelnemer aan Europees basketbal. Bij de 

thuiswedstrijden van Donar is MartiniPlaza gemiddeld gevuld met circa 

3.500 toeschouwers, maximum capaciteit is 4.350. Binnen de sport in Noord 

Nederland neemt Donar een belangrijke (maatschappelijke) positie in.

Een basketbalwedstrijd van Donar staat garant voor basketbal op hoog niveau, 

gecombineerd met een flinke dosis entertainment, spanning en sensatie.

Bezoek met deze prijs één van onze reguliere wedstrijden naar keuze. 

A ANGEBODEN  DOOR :  DONAR

BASKETBAL  OP  HET  HOOGSTE  N IVEAU

50

Sligro Groningen is de horeca groothandel van stad en provincie 

Groningen. Met een assortiment van 60.000 artikelen op ruim 7400 

m2 vloeroppervlakte. Van verse oesters en seizoensgroente tot horeca 

apparatuur, wijn en speciaalbieren. Onze food professionals ontvangen je 

graag en bieden je topkwaliteit en persoonlijk advies.

Groningen is een echte studentenstad en tevens rijk aan horeca en 

bedrijvigheid. Wij spreken de taal van onze klanten.Dat houdt in dat wij 

staan voor een klantgerichte, vriendelijke benadering. Daarbij staan wij open 

voor jouw wensen en ideeën.

Wij zijn goed bereikbaar vanuit alle delen van de provincie. Op ons ruime 

parkeerterrein kun je overdekt je goederen inladen.Graag tot ziens in onze 

vestiging!

TOPKWAL ITE IT

3X FLES CHAMPAGNE

A ANGEBODEN  DOOR :  SL IGRO
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2X KISTJE MET 2  FLESSEN WIJN51

A ANGEBODEN  DOOR :  SL IGRO

PERSOONL IJK  ADV IES

52

Bedrijfsleven en cultuur gaan perfect samen! Dat bewijst de BusinessClub 

DNK: een ontspannen ontmoetingsplek voor ondernemers, waarbij cultuur 

de inspirerende en bindende factor is.

De kaarten zijn voor onderstaande voorstellingen:

• NNO, 4 kaarten zaterdag 7 januari 2023

• Heavn, 2 kaarten, donderdag 16 februari 2023

• Martijn Koning, 2 kaarten, donderdag 30 maart 2023

• Unseen, 2 kaarten, vrijdag 12 mei 2023

Graag van tevoren contact opnemen met DNK / Peter van der Linde.

VOOR ONDERSTA ANDE  VOORSTELL INGEN

5X 2 BUSINESS CLUB KAARTEN DNK VOOR 
DIVERSE VOORSTELLINGEN

A ANGEBODEN  DOOR :  DNK

Sligro Groningen is de horeca groothandel van stad en provincie 

Groningen. Met een assortiment van 60.000 artikelen op ruim 7400 

m2 vloeroppervlakte. Van verse oesters en seizoensgroente tot horeca 

apparatuur, wijn en speciaalbieren. Onze food professionals ontvangen je 

graag en bieden je topkwaliteit en persoonlijk advies.

Groningen is een echte studentenstad en tevens rijk aan horeca en 

bedrijvigheid. Wij spreken de taal van onze klanten.Dat houdt in dat wij 

staan voor een klantgerichte, vriendelijke benadering. Daarbij staan wij open 

voor jouw wensen en ideeën.

Wij zijn goed bereikbaar vanuit alle delen van de provincie. Op ons ruime 

parkeerterrein kun je overdekt je goederen inladen.Graag tot ziens in onze 

vestiging!
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5X 2 TOEGANGSKAARTEN BIOSCOOP DNK53

Beleef een heerlijk avondje uit in Assen. Bekijk een geweldige voorstelling of 

gloednieuwe blockbuster en geniet nog even na in één van onze foyers. 

Parkeren kunt udirect onder het gebouw in de parkeergarage. Bekijk het 

gehele aanbod op www.dnk.nl .

We hopen u snel te zien!

A ANGEBODEN  DOOR :  DNK

ONTDEK  DE  WERELD  MET  DE  N IEUWE  KOLK

54

Eurosonic Noorderslag (ESNS) is een non-profit organisatie en onafhankelijk 

platform gewijd aan de promotie en ontdekking van nieuwe Europese en 

Nederlandse muziek.

ESNS, opgericht in 1986, organiseert jaarlijks een vierdaags showcasefestival 

en muziekconferentie op verschillende locaties in Groningen, Nederland. 

Ontdek de meest opwindende opkomende Europese (Eurosonic) en 

Nederlandse (Noorderslag) acts, variërend van mainstream pop tot 

progressieve vondsten tijdens het festival, dat het podium vormt voor 

toonaangevende Europese festivals. De conferentie is erop gericht de 

muziekindustrie op weg te helpen naar een duurzame toekomst en 

agendeert toonaangevende onderwerpen en innovaties.

MET  DE  FEST IVALS  EUROSONIC :  WOENSDAG 18  T/M VR IJDAG  20 
JANUARI  IN  DE  B INNENSTAD  VAN  GRONINGEN  EN 
NOORDERSL AG :  ZATERDAG  2 1  JANUARI  IN  DE  OOSTERPOORT 

2 FESTIVAL PASSE-PARTOUTS VOOR ESNS 2023 
MET DE FESTIVALS EUROSONIC

A ANGEBODEN  DOOR :  EUROSONIC  NOORDERSL AG
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WIJNPAKKET ENEMIGO MIO55

‘Enemigo mio’ is Spaans voor ‘Vriendelijke vijand’. De afgebeelde

wilde zwijn vreet aan de ene kant de druiven van het Wijnhuis Casa Rojo,

maar is tevens geliefd om zijn heerlijke vlees. De kersenrode wijn van

Garnacha heeft lichte houtopvoeding gehad en is fris, sappig en fruitig

van karakter. Deze box met drie flessen is een prachtig geschenk of

wellicht vind u het fijner om er lekker zelf van te genieten.

Wijnpakket Enemigo Mio: winkelwaarde 55,-.

A ANGEBODEN  DOOR :  BR ANDER  WINES

3X  75  CL ,  T.W.V.  €  55 , -

56

U kunt bij Bistro Heerlijk de hele dag genieten van wat het restaurant te 

bieden heeft: Heerlijke koffie met een lekker gebakje, een uitgebreide 

lunchkaart met alles behalve standaard broodjes, een wijnkaart waar 

je u tegen zegt, geweldig in combinatie met de prachtig opgemaakte 

borrelplanken! De dinerkaart wisselen ze zo’n 5 keer per jaar er wordt dus 

volop gewerkt met seizoensproducten zegt Chef Koen van Haren!

Kortom zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen! En u eens 

heerlijk culinair te laten verrassen!

CUL INA IR  GEN IETEN  IN  HARTJE  HAREN

5X DINERBON T.W.V.  €  50,-

A ANGEBODEN  DOOR :  B ISTRO  HEERL IJK



VERLOT ING VERLOT ING

10X DINERBON T.W.V.  €  50,-57

Sophias Restaurant is een Urban Bistro met grote binnentuin City Garden 

in hartje Leeuwarden. Het biedt betaalbare klassieke gerechten met een 

moderne wereldse twist. U kunt hier terecht voor lunch, diner, borrel en 

bites. Sophias staat mede bekend om de goede cocktails, leuke acties en 

evenementen. 

• Beste Terras van Friesland 2022 (door Misset Horeca)

• Nummer 7 van Nederland 2022 (door Misset Horeca)

A ANGEBODEN  DOOR :  SOPH IAS

URBAN B ISTRO  RESTAUR ANT  MET  GROTE  B INNENTU IN  IN 
HARTJE  LEEUWARDEN

58

Het Groninger museum is een kunstwerk op zich. Het staat bekend om zijn 

kleurrijke gebouw en de afwisselende tentoonstellingen. Met ruim 200.000 

bezoekers per jaar is het één van de populairste musea van Nederland. 

In een kleurrijke, gewaagde en emotionele tentoonstelling neemt de 

excentrieke Italiaanse modeontwerper Gianni Versace je mee in de wereld 

van extravagante kleding en uitbundige catwalkshows waarin mode, pop 

en design op spectaculaire wijze samenkomen. Ook de tentoonstelling 

Nymphenburg X Groninger Museum is te bewonderen met het fijnste 

porselein van Porzellan Manufaktur Nymphenburg uit München. Kijk voor 

meer informatie en actuele openingstijden op www.groningermuseum.nl

2  TOEGANGSK A ARTEN  G IANN I  VERSACE  RETROSPECT IVE 
VOORSTELL ING  VAN  ZATERDAG  3  DECEMBER  2022  T/M 
ZONDAG 7  ME I  2023

2 TOEGANGSKAARTEN GIANNI  VERSACE

A ANGEBODEN  DOOR :  GRONINGER  MUSEUM



VERLOT ING VERLOT ING

5X TEGOEDBON,  T.W.V.  €  50,-59

U bent van harte welkom in onze salon aan de Rijksstraatweg 26, 

tegenover het Quintusbos in Glimmen. Met een team van 4 professionals 

bent u bij ons in goede handen, voor zowel gezicht, handen en voeten. 

Geniet van de Hannah Xperience of zorg voor huidverbetering met onze 

bindweefselmassage.  Wij werken met kwaliteitsproducten van hannah en 

Absolution. Onze make-up lijn is van Pune (de Maastrichtse ‘kus’).

Een afspraak maken kan makkelijk en snel online op: 

schoonheidssalonglimmen.nl.

Graag tot ziens in onze salon.

A ANGEBODEN  DOOR :  SCHOONHE IDSSALON  GL IMMEN

HEERL IJK  GEN IETEN

60

De Grijs Assurantiën & Hypotheken en Turien & Co. bieden een peilzender 

van Moving Intelligence aan. Het Mi01 terugvindsysteem is een wereldwijd 

track & trace systeem waarmee de kans op terugvinden van de (gestolen) auto 

aanzienlijk toeneemt. Moving Intelligence is de marktleider op het gebied van 

voertuigbeveiliging in Nederland. De beveiligingssystemen zorgen ervoor dat uw 

voertuig of ander mobiel object altijd veilig en goed vindbaar is.

Bezit u een bijzondere (sport)auto, een rietgedekt pand, een kostbare inboedel, 

een sloep of een vakantiewoning? Dan stelt u hoge eisen aan het verzekeren van 

uw bezittingen. Turien & Co. werkt alleen met assurantieadviseurs en daarom bent 

u bij de Grijs Assurantiën & Hypotheken aan het juiste adres voor het advies en 

begeleiding op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Wij voorzien u 

graag in een persoonlijk gesprek van op advies op maat.

WERELDWIJD  TR ACK  &  TR ACE  SYSTEEM ,  T.W.V.  €  600 , -

1X  PEILZENDER VOOR AUTO

A ANGEBODEN  DOOR :  TUR IEN  &  CO  EN  DE  GR IJS  
ASSUR ANT IËN



VERLOT ING VERLOT ING

1X  DINERBON T.W.V.  €  100,-61

Weeva, oftewel: het woon- en eethuis voor allen, werd in 1871 opgericht 

en was jarenlang een begrip in Groningen en ver daar buiten. Sinds 2011 is 

Restaurant Weeva terug van weggeweest en laten zij u in een nostaglische 

sfeer proeven van de met streekproducten bereide gerechten. U kunt hier 

heerlijk lunchen en dineren, maar ook gewoon gezellig een borrel drinken 

in het Grand Café.

A ANGEBODEN  DOOR :  WEEVA

HEERL IJK  D INEREN  IN  HET  BEKENDE  WEEVA

62

De Rolls Royce onder de geurkaarsen. De kaarsen van Cire Trudon worden 

sinds 1643 ambachtelijk en met de hand vervaardigd in Normandië. Het is 

het oudste geurkaarsen merk ter wereld. Hun geurkaarsen worden gemaakt 

van bijenwas en natuurlijke geurstoffen.

ELK  TER  WA ARDE  VAN  €  85 , -

2X LUXE CIRE TRUDON KAARSEN

A ANGEBODEN  DOOR :  HA  JUWEL IERS



VERLOT ING VERLOT ING

2X PIPER-HEIDSIECK CHAMPAGNE63

Piper-Heidsieck is één van de meest gedronken en gewaardeerde 

champagnes ter wereld. De champagnes van het huis zijn even charmant en 

elegant als toegankelijk. Piper-Heidsieck is de champagne van de sterren. 

Deze naam is onder meer verkregen doordat de champagnes van Piper 

jarenlang werden geschonken op de grotere filmfestvals ter wereld. Geniet 

van de champagne van één van de grotere champagnehuizen.

A ANGEBODEN  DOOR :  MAR IPA AN  GROEP

DE  CHAMPAGNE  VAN  DE  STERREN

64

Het geluid van de bruisende stad Groningen gecombineerd met fine dining 

(lunch) en een adembenemend uitzicht. Bij Rooftop Merckt kiest u voor een 

beleving op hoog niveau. Een unieke ambiance dankzij het glazen dak van 

Italiaans ontwerp die uw ervaring verrijkt met prachtige vergezichten. 

Kijk alvast op www.rooftopmerckt.nl

OP HOOG N IVEAU  GEN IETEN ,  T.W.V.  €  85 , -

FINE DINING LUNCH BIJ ROOFTOP MERCKT

A ANGEBODEN  DOOR :  MAR IPA AN  GROEP



VERLOT ING VERLOT ING

12X DINERBONNEN T.W.V.  €  50,-65

Op één van de mooiste plekjes van Groningen is een oud Pomphuis 

omgetoverd tot een sfeervol restaurant. Met een dagelijks variërend menu 

geeft onze chef-kok Tim Ringers u keuze in het aantal gangen met mooie 

producten uit onze eigen omgeving.

A ANGEBODEN  DOOR :  MUSEUM-CAFÉ  HET  POMPHUIS

STADSCAFE ,  F INE  D IN ING  RESTAUR ANT  ÉN  EEN  TERR AS 
A AN  HET  WATER

66

Cho Fah Eathai, het gerenommeerde en hooggewaardeerde Thaise 

restaurant gevestigd aan de kop van de Gelkingestraat ondersteunt van 

ganser harte het Duchenne Gala met een vijftal smakelijke dinerbonnen.

Bij Cho Fah ontdek je het verrassende Thailand. In een omgeving die je 

meeneemt naar exotische sferen onderga je een fascinerende mix tussen 

klassieke Oosterse elementen en eigentijds design. Prachtige, heerlijke 

gerechten uit de culinair befaamde Isaan regio worden met liefde bereid en 

met aangeboren gevoel voor Aziatische gastvrijheid aan u geserveerd.

A Z IAT ISCH  GEN IETEN

5X DINERBONNEN T.W.V.  €  50,-

A ANGEBODEN  DOOR :  CHO  FAH  EATHA I



VERLOT ING VERLOT ING

5X DINERBON T.W.V.  €  50,-67

Het News Cafe ondersteunt van ganser harte het Duchenne Gala met een 

vijftal smakelijke dinerbonnen.

Voel het kloppend hart van de stad, geniet in het middelpunt van bruisend 

Groningen. Nergens voel je het ritme van de stad zo goed als in het News cafe.

Hier toveren onze barista’s met zorg jouw handgemaakte koffie versie of 

thee met verse ingrediënten, eet je een heerlijke lunch, drink je een fijn glas 

wijn, een bijzonder bier of een signature cocktail. Share your mood, share 

your food… het kan ook niet anders met zoveel verrassende en herkenbare 

borrelhappen, shared dishes en a la carte gerechten op het menu. 

A ANGEBODEN  DOOR :  NEWS CAFE

NEWS CAFE ,  WA AR  JE  DR INKT,  EET,  L ACHT,  VERGADERT, 
DANST  EN  ONTMOET

68

Wij vinden het fantastisch dat we een steentje mogen bijdragen aan het 

Duchenne Gala Groningen. Bistro de Grote Frederik is een kleine en fijne 

bistro in de Oosterpoortwijk in Groningen. Met speciale wijnarrangementen 

en een snel wisselend menu. Sinds het voorjaar van 2022 is onze bistro 

bekroond met een Bib Gourmand van Michelin. Geniet van een culinaire 

avond en laat u verrassen. 

Heel graag tot ziens bij Bistro De Grote Frederik!

L A AT  JE  CUL INA IR  VERR ASSEN

5X DINERBON T.W.V.  €  50,-

A ANGEBODEN  DOOR :  B ISTRO  DE  GROTE  FREDER IK



VERLOT ING VERLOT ING

4X 2 TOEGANGSKAARTEN PAN AMSTERDAM69

PAN Amsterdam is de nationale kunst- en antiekbeurs die 1x per jaar in 

november wordt gehouden inde RAI in Amsterdam. 120 vooraanstaande 

galerieën en kunsthandelaren presenteren hier hun nieuwste aanwinsten. 

Collectie Harms Rolde is al 18 jaar deelnemer ban deze bekende beurs .

In de grootste stand van de beurs presenteren wij onze nieuwste 

aanwinsten van schilderijen en beelden.

A ANGEBODEN  DOOR :  COLLECT IE  HARMS ROLDE

BEZOEK  DE  NAT IONALE  KUNST-  EN  ANT IEKBEURS

7 0200X FLES WIJN

Sligro Groningen is de horeca groothandel van stad en provincie Groningen. 

Onze food professionals ontvangen je graag en bieden je topkwaliteit en 

persoonlijk advies.

Deze Paco & Lola is een topwijn van een coöperatie van 450 kleine 

wijnboeren. Alleen de beste druiven worden gebruikt. Uitgesproken en 

intens. Complexe stijl. Expressief in de neus en veel intensiteit in smaak. 

Tonen van groene appel en peer, gecombineerd met een kruidigheid als 

van basilicum en tijm. In de mond mooie fruitbalans met verfrissende 

citrustonen en exotisch fruit als mango. Frisheid en complexiteit worden 

gecombineerd in een lange afdronk. Te combineren 

bij alle soorten vis, sushi, rijstgerechten en 

gevogelte.

Proost namens Sligro Groningen!

A ANGEBODEN  DOOR :  SL IGRO 

200  FLESSEN  HEERL IJKE  WIJN 



In 35 jaar heeft PALACE meebewogen met 

alle nieuwe trends in muziek, drankjes, 

huisstijl & vernieuwde interieurs. Met de 

veranderingen en met “never change a 

winning concept” is PALACE twee keer 

benoemd tot de beste club van Noord-

Nederland met de Nightlife Award. En 

na de laatste verbouwing dit jaar, nu ook 

genomineerd voor de Entree Awards. Met 

deze nieuwe inrichting en huisstijl is PALACE 

nog veel van plan de aankomende jaren!

Deze méthusalem wordt ter beschikking 

gesteld door Palace Groningen aan de 

degene die de meeste loten koopt vanavond.

1X 6 LITER MÉTHUSALEM CHAMPAGNE

A ANGEBODEN  DOOR :  PAL ACE  GRONINGEN

VOOR DE  KOPER  VAN  DE  MEESTE  LOTEN  STELLEN  WE  DEZE 
PR ACHT IGE  MÉTHUSALEM FLES  CHAMPAGNE  BESCHIKBA AR 

DANK VOOR UW BIJDRAGE



SPONSOREN

Bouwman Aanhangwagens, Caring Fieldmarketing, Century 

Autogroep, Culterra Holland, Daleman & De Jong, De Grijs 

Assurantiën, De Vastgoed Factory, Delftechniek, Fam. Beukema, 

Fam. Perdok, Fam. Schijf, Fam. Worst, FC Groningen, Fresco 

Holding, Ha Juweliers, Hamelwerth, iO, Joka Holding, Junction, 

Klunder Uw Deurregisseur, Laboraad, Maallust, Marktlink, Martini 

Hotel Group, Ophtec, Overduin & Casander Bedrijfsmakelaars, 

OVM Group, Palace, PlasBossinade Advocaten en Notarissen, 

Rohem, Rome Beheer, Schoonmaakbedrijf De Wit, SealteQ, 

Solide Vastgoed, Trip Advocaten & Notarissen, Variass, Vastgoed 

Horeca Groningen, Wielens Exploitatie Maatschappij, 

WZA/maatschap KNO, Yspeert advocaten.

Duchenne Parent Project
Banknr. NL78ABNA0980437326 
www.Duchenne.nl


