
Op zondag 21 april 2013
In de Arendshoeve, the Garden of Amsterdam te Aalsmeerderbrug 

Tijd: 11.30 uur – 16.00 uur

UitnodigingUitnodigingUitnodiging

De veiling van kunstwerken mag natuurlijk ook dit jaar niet ontbreken. 
De kavels worden belangeloos door gerenommeerde kunstenaars 
ter beschikking gesteld. Door mee te doen aan de veiling krijgt u de 
mogelijkheid om voor een zeer gunstig bedrag in het bezit te komen 
van een uniek exemplaar van het werk van de kunstenaars. Om alvast 
een indruk te krijgen van de stukken kunt u de website www.wiesje.nl 
bezoeken en/of natuurlijk de website van de kunstenaars zelf.
Dit jaar heeft stichting Wiesje niemand minder dan Willibrord Frequin 
bereid gevonden om als veilingmeester op te treden. 

ROUTEBESCHRIJVINGC RROUTEBESCHRIJVINGRROUTEBESCHRIJVINGCHARITY VEILING

Trudie Canwood 
By The River

Emeke Buitelaar 
Dreamcatcher

By The River

John Ligtenberg 
Dancer

Adres
Arendshoeve, the Garden of Amsterdam
Aalsmeerderdijk 438
1436 BL Aalsmeerderbrug

Route beschrijving Arendshoeve
De Arendshoeve ligt in de Haarlemmermeer in het hart van 
de Randstad en naast luchthaven Schiphol. De Arendshoeve is 
goed bereikbaar per auto, per boot en het openbaar vervoer.

Auto
De locatie zit op 10 minuten rijafstand van luchthaven Schiphol. Vanaf 
de A4 kunt u de afslag Hoofddorp/Aalsmeer nemen om vervolgens 
binnen 5 minuten via de N201 de Aalsmeerderdijk te bereiken.

Boot
De Arendshoeve ligt tevens aan de Ringvaart, waardoor u 
ons ook per boot vanuit het hele land kunt bereiken.

OV
U kunt ook met het openbaar vervoer naar de Arendshoeve komen.

CHARITY BRUNCH



U wordt op Surinaamse wijze binnengeleid door Bazuinkoor Fajalobie dat 
zal zorgen voor een wervelende start. Een spetterende bijdrage wordt 
geleverd door Karin Bloemen, bij jong en oud bekend van verschillende 
TV- en theater optredens. Voor de nodige magie zal gezorgd worden 
door Ronald Moray van Dutch Masters of Magic. Shauntelle, jong en be-
kend van verschillende tv talentenjachten vertoont haar kunsten op de 
viool en standupcomedian en caberetier Roué Verveer zal u verrassen. 
De prachtige belangeloos ingebrachte kunstwerken worden geveild 
door de roemruchte Willibrord Frequin. Met zijn bezieling zal Prem 
Radhakishun de loterij voor zijn rekening nemen. Zanger Bryan B zal voor 
het nodige swingwerk zorgen en Frankie McCoy treedt ook nog op. 
Last but not least: Meester Frank Visser, tv-presentator en rijdende 
rechter is onze moderator van deze middag.

Wij heten u van harte welkom samen met ons een onvergetelijke 
feestmiddag te beleven, in de geest van onze mensen met dementie!

Het gaat niet om hoe oud je wordt, maar hoe je oud wordt!

Namens Stichting Wiesje
Gerda Havertong/Voorzitter
www.wiesje.nl 
brunch@wiesje.nl 

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor onze Wiesje Charity Brunch 
te Aalsmeerderbrug. Stichting Wiesje zet zich in voor mensen met 
dementie in Suriname. Met onze jaarlijkse bijeenkomsten en velen 
die zich belangeloos inzetten, zamelen wij geld in voor onze stichting. 
Wij hebben reeds jaren een kenniscentrum en een goed lopend 
dagopvang in Paramaribo. De plannen voor het oprichten van een 
woonzorgvoorziening zijn nu heel concreet. Tijdens de brunch 
zullen wij u laten zien wat er met veel enthousiasme is bereikt!

Wij zijn wederom in staat geweest een prachtig programma samen 
te stellen en u hiermee een sprankelende feestmiddag te bezorgen.

Wij ontvangen u graag rond 11.30 uur
U wordt verwacht in Showkas De Arendshoeve, Garden of Amsterdam,  
Aalsmeerderdijk 438, 1436 BL  Aalsmeerderbrug. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid op het terrein. Om 12.00 uur gaan we aan tafel.
Wij trakteren u op een geweldige middag in tropische sfeer!
Zoals ieder jaar is het eten voortreff elijk! Wederom verzorgd door 
Irma’s Kitchen, Patrick’s Catering en onze TV-kok Ramon Beuk.

Wonny Stuger
Titel: Geluk, is 
herinneringen delen!
Acryl op linnen 80x80 cm
wonnystuger.exto.nl

John Ligtenberg
Titel: Dancer
Olieverf en Acryl 100x70 cm
johnligtenberg.com

Lucette Tros
Titel: Twisted
Olieverf op doek 40x120 cm
lucettetros.nl

Peter Klarenbeek
Titel: Miles 1
Acryl op linnen 70x60 cm
klarenbeek.weebly.com

Jacqueline Louz
Titel: Prodo-misi 
(ijdele vrouw)
Keramiek 52x18 cm
Arterykc.nl  Seesle.nl

Trudie Canwood   
Titel: By The River
Gemengde technieken 
op doek en board
trudiecanwood.com

Xandra Lapperre
Titel: Impressie Javaanse 
dans nummer 4
Olieverf op linnen 100x780 cm
xandralapperre.nl

Heleen de Lange
Titel: Oorsprong
acryl op doek 40x40 cm
atelierheleen.nl

Emeke Buitelaar
Titel: Dreamcatcher
monoprint 40x50 cm
emeke.nl

Gerrie Bos
Op maat gemaakte hoed

C CVAN HARTE WELKOM 
OP ONZE WIESJE 
CHARITY BRUNCH

KAVELS


