
 

 
 

 

 
 

 

PERSBERICHT 

 
 

CHARITY LUNCH OP HOOG NIVEAU 
‘Handen ineen voor het goede doel’ 

 

 
Raamsdonksveer, 20 juli 2015 – Op zaterdag 19 september vindt er een bijzonder 
evenement plaats in Raamsdonksveer. De JA Foundation en zorgcomplex De 
Kloosterhoeve organiseren gezamenlijk een charity lunch. Met ‘JAKloosterhoeve Culinair 

2015’ zamelen ze geld in voor het goede doel. TV-chef Danny Jansen zet een culinaire 4-
gangen lunch op tafel en presentator/cabaretier Jörgen Raymann is deze middag 
gastheer. 
 
Exclusief aanbod 
Iedereen die op niveau wil lunchen én 

maatschappelijk een steentje bij wil dragen 
is op 19 september van harte welkom. 

Deze middag is een mooie gelegenheid 
voor bedrijven uit de regio om relaties uit 
te nodigen en te trakteren op een 
exclusieve lunch. Ook vriendengroepen en 
familieleden van cliënten uit het 

zorgcomplex kunnen  zich aanmelden.  
 
 
 
 

 
Programma 
De middag wordt om 12.00 uur geopend door Jörgen Raymann, 
ambassadeur van de JA Foundation. Tot 15.00 uur kunnen mensen 
genieten van de culinaire lunch. Tijdens de lunch wordt er 

sfeervolle muziek verzorgd door ‘Leuk!’ Vervolgens wordt er een 

schilderij, gemaakt door een cliënt van De Kloosterhoeve,  geveild. 
De middag wordt afgesloten met een ‘afterparty’. Hier treden DJ 
Slinger en zanger John Meijer op. Voor dit afsluitende feestje 
worden ook cliënten van De Kloosterhoeve en hun familieleden 
uitgenodigd. 
 
Initiatief  

Joyce van Blerck is oprichtster van de JA Foundation en heeft zelf 
de ziekte van Huntington: ‘Samen met Marja van der Made nam ik 
het initiatief. Wij willen graag iets doen voor onze stichting, maar 
ook voor de mensen met de ziekte van Huntington. Het 
organiseren van de charity lunch kost enorm veel tijd, maar 
dankzij alle sponsors wordt het een supermooi evenement. We 

hopen dat we alle 75 stoelen verkocht krijgen en hebben zelfs een        

Facebook pagina geopend voor JAKloosterhoeve Culinair 2015.’ 
 



Opbrengst 

De helft van de opbrengst wordt besteed aan voorzieningen voor cliënten van zorgcomplex De 
Kloosterhoeve in Raamsdonksveer. Zij hebben te maken met de ziekte van Huntington. Deze 
zeldzame ziekte is erfelijk en er bestaan helaas nog geen medicijnen voor. De Kloosterhoeve levert 
24 uur per dag intensieve zorg. De andere helft van de opbrengst gaat naar de JA Foundation, die 
zich inzet voor kansarme kinderen, voornamelijk in kindertehuizen in Suriname. 
 
Aanmelden 

Een tafel voor acht personen kost 1.250 euro, een losse toegangskaart 175 euro per persoon. De 
gasten kunnen genieten van een Aziatische lunch inclusief een bijpassende wijn per gang. 
Aanmelden kan via: marga@jafoundation.nl. 
 
Meer informatie 
De lunch wordt georganiseerd in restaurant De Kloosterhoeve aan de Kloosterweg 1 in 

Raamsdonksveer. Voor vragen of extra (financiële) ondersteuning kan men contact opnemen met 
Marja van der Made (06-20405033 of marja@jafoundation.nl). 

 
Sponsors 
Zonder de vele lokale sponsors is dit evenement niet mogelijk. De lokale ondernemers sponsoren elk 
een klein onderdeel, zodat het voor iedereen te behappen is. De organisatie spreekt haar dank uit 
aan: Balmain Hair Group bv, Bloemenatelier Daniëlle, Boelaars Zalencentrum, Casa Barista, Habro 

Horeca, Het Wijnhuis Culinair, Hotel De Korenbeurs/Restaurant FUNDI, IJssalon Enzo, John Meijer, 
La Boucherie, Leuk!, Publipush, RBS-Showequipment, Renske Schut Tekst & Fotografie, Ribrandy, 
Ruud Schoenmakers Tentenverhuur, Sligro Breda, Slijterij Quist, Taboe wijnen, Vereniging van 
Huntington, ViniVisie, Vishandel Pooye, W&A Fish, Wasserij Juliana, Wijncafe Tante Margaux, 
Wijnkoperij Van Bilsen. 

 
Ziekte van Huntington 
De Kloosterhoeve maakte een indrukwekkende documentaire over de ziekte van Huntington. ‘Uit 
balans’ is al bijna 20.000 keer gezien op Youtube.  

 

 

 

 ===============EINDE============== 
 

 
Vragen of een afspraak inplannen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Riethorst Stromenland: 

 
- Erika van Eeuwijk 

Beleidsmedewerker Communicatie 
Telefoon 0162 – 582090 / 06-53201794 
E-mail e.vaneeuwijk@deriethorststromenland.nl 

 
De Riethorst Stromenland 
Bezoekadres Centraal Bureau 
Zalmweg 1c 
4941 VX Raamsdonksveer 
 

Telefoon: 0162 582050 / 0800-0202015 
Website: www.deriethorststromenland.nl 
E-mail: info@drsn.nl 
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