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

Tijd: 11.30 uur – 16.00 uur

Programma
Charity BrunCh StiChting WieSje 2013



M WMoeder-
kraCht 
een moederhart straalt 
zonder woorden in het heden 
onbegrijpelijk is haar levenstaal 
verbrokkeld in geest en tijd 
vertaald ze steeds liefde 
die in alles is geweest 
 
dan voel ik haar hand 
en neemt ze me mee 
naar een grijs land 
onbekend ver weg 
dwaalt ze door kamers 
van het verleden 
zo dichtbij, zo ver... 
 
de liefde als het kind 
in mij verstrengeld 
in kracht en onmacht 
benaderd een vrouw 
respectvol als moeder 
zij houd van mij 
zij houd van Hem 
 
ons beider Vader 
God waak over hen 
 
Amen

Woord 
Vooraf 
 
Lieve mensen / Lobi Wan,

Wiesje was mijn moeder. Een lieve vrouw 
die haar hele leven in Suriname woonde. 
Ze was dement en kreeg niet de zorg die 
ze in de laatste jaren van haar leven nodig 
had. De andere mensen met dementie om 
haar heen, ook niet.  Toen zij overleed in 
1999 heb ik gedacht: voor mijn moeder kan 
ik niets meer beteken, maar voor deze 
mensen wel. Daarom heb ik toen Stichting 
Wiesje opgericht. 

Stichting Wiesje zet zich in voor de zorg voor 
mensen met dementie in Suriname. Er is al 
veel gedaan, maar het werk is nog lang niet 
af. We hebben eenKenniscentrum opgezet 
in Paramaribo, waar mensen terecht konden 
met vragen. We hebben trainingen verzorgd 
voor medisch personeel, voorlichtings
avonden voor mantelzorgers en zelfs het 
politiecorps getraind. Vervolgens hebben 
we een dagopvang  geopend dat nu al 
weer 8 jaar heel goed werk levert. 

Dit jaar staan we extra stil bij ketikoti, de 
herdenking van de afschaffing van de 
slavernij. Dat is dit jaar 150 jaar geleden. Bij 
de afschaffing van de slavernij kregen de 
slaveneigenaren vergoedingen, driehonderd 
gulden per vrijgemaakte slaaf. De slaven 
kregen niets. Slechts een lichte verbetering 
van hun voeding en soms hun woonplek. 
Dit jaar willen wij ons woonzorgcentrum 
realiseren. Een huis waar 24 uurs zorg 
geboden wordt voor mensen met 
dementie. Dit is er nog steeds niet in 
Suriname en het is hard nodig. 



PEen jaar geleden konden wij vol trots 
melden dat we de benodigde grond voor 
de bouw van het centrum verkregen 
hadden. We zijn nu een fase verder, er ligt 
een prachtig ontwerp klaar van architect 
Philip Dikland. We zijn startklaar. De 
financiering is echter nog niet volledig 
ingevuld. Daar moeten we nog werk voor 
doen en daar hebben we hulp bij nodig. 
Veel hulp. U helpt ons en dat waarderen 
wij zeer. Want zonder uw hulp en die van 
anderen kunnen wij onze plannen niet 
realiseren en blijft de zorg voor mensen 
met dementie in Suriname ver weg.

Ik wil u graag heel hartelijk danken voor 
uw bijdrage vandaag. U krijgt een 
fantastische middag voorgeschoteld met 
heerlijk Surinaams eten. Onze Koks 
hebben in het kader van Keti Koti een 
menu samengesteld dat uit die tijd stamt 
en tegenwoordig tot delicatesse gerekend 
wordt. Maar we trakteren u ook op 
prachtig entertainment. En we zijn dolblij 
dat we weer terug zijn in De Arendshoeve, 
de plek waar ook de eerste brunches 
plaats vonden. Een fantastische locatie 
om even in Surinaamse sferen te komen.

Dank ook aan onze sponsoren, kustenaars, 
artiesten, keukenbrigade en vrijwilligers die 
geheel belangeloos hun bijdrage leveren 
om deze middag tot een succes te maken. 
Zeer, zeer bedankt!

Ik wens u smakelijk eten, veel geluk bij de 
loterij, een goede veiling maar bovenal 
een zeer genoeglijke middag.

Want u weet het, het gaat er niet om hoe 
oud je wordt, maar om hoe je oud wordt!

Gran Tangi en een Warme Wiesje Groet!

Gerda Havertong / Voorzitter

PrograMMa 
2013 

Onze Moderator 
mr. Frank Visser 

Onze Illusionist  
Ronald Moray 

Onze Cabaretier 
Roué Verveer 

●Veiling 
onder leiding van 
Wilibrord Frequin 

●Onze Violiste 
Shauntell● 

Trekking Loterij 
door 

Prem Radhakishun 

Onze Diva 
Karin Bloemen 

●Onze Soul Sister 
Frankie McCoy

 
Onze enige legale Miljonair 

Bryan B



AartieSten

Prem Radhakishun 
Prem Radhakishun is van oorsprong 
advocaat. Thans, columnist, radio en 
televisiemaker van Surinaams
Hindoestaanse afkomst. Al jong zette hij 
zijn eerste schreden in de media bij Radika, 
het radiostation van zijn ouders, met het 
programma Muziekkeuze maar ook met 
kinderprogramma’s, tienerprogramma’s,  
reclame en journalistiek. Momenteel heeft 
hij zijn dagelijkse eigen radio programma 
‘It´s Prem  Time’ en hij is ook vaak te zien 
bij ‘De Wereld Draait’ door als tafelheer.

 
mr. Frank Visser 
Sinds 1995 presenteert mr. Frank Visser voor 
de NCRV het populaire programma ‘De 

Rijdende Rechter’, waarin hij uitspraken doet 
in conflicten die hij steevast afsluit met: “Dit 
is mijn uitspraak en hier moet u het mee 
doen”. Frank Visser presenteert ook de 
variant Recht in de regio en is het gezicht 
van de internetsite Eerste Hulp Bij Recht. 
 
Mr. Frank Visser is kantonrechter te Zaandam 
en vicepresident van de rechtbank te 
Haarlem. Tevens is hij raadsheer
plaatsvervanger bij het gerechtshof te 
Den Bosch. Frank is ambassadeur van 
Veilig Verkeer Nederland.

Karin Bloemen 
Karin Bloemen is een zangeres en 
cabaretière die met haar opvallende 
verschijning, haar prachtige liedjes en 
bruisende optredens en theatershows al 
sinds 1983 de aandacht op zich weet te 
vestigen. 

Een optreden van Karin Bloemen is een 
unieke ervaring. Of het nu gaat om een 
theatershow of een concert, met haar 
fabuleuze stem en expressieve mimiek 
bespeelt zij elke zaal. 



 

Frankie McCoy 
THE URBAN DAUGHTER 
(a.k.a.) Frankie McCoy

A worldly talent at best, with fifteen years 
of music experience Miss McCoy made 
her musical debut as a youngster taking 
center stage of a major musical Prodution 
in Berlin Germany.In the years proceeding 
that event she went on to study briefly at 
The Mannheim Music Conservatorium, 
where she soon became in demand for  
professional singing, as a guide vocalist 
for  Known bands including Incognito, 
The Rain Birds and Bruce wayne wich 
lead to professional chance meetings 
with Producers!

In 1997 one chance meeting as such, 
became career changing. The artist had 
been acknowledged by the Producer trio 
“Tokapi” as singer  & song writer. They 
offerd her a recording collaboration with 
the DJ project ‘Sash’ Wich brought an  
album deal through Universal Music.  

Upon writting  and singing three songs for 
the album ‘It’s My Life’ she scored the 
number one world hit ‘Stay’ and from that 
same album came two club chart hit’s 
Sweat and Hoopstar. In 2007 Ms. McCoy  
Opened the UD bam music studio which 

is situated In the heart of ‘the Hague’ 
Holland. She’s currently promoting the 
project UD bam Presents ‘Haagse Talenten.’ 
As well as vocal coaching sessions, 
Masterclasses and Promoting her latest 
venture Saturday Soul live!

Ronald Moray 
Ronald won niet alleen het Nederlands 
Kampioenschap Goochelen als tafel
goochelaar, hij behaalde ook de hoogste 
onderscheiding tijdens het WK Goochelen in 
de categorie “Mentale Magie”. In 1990, wist 
deze goochelkampioen de voorpagina van 
iedere krant te halen door zijn mentale 
gaven in de praktijk te brengen en de 
volledige uitslag van het WK voetbal goed 
te voorspellen!

Niet voor niets werd topgoochelaar Ronald 
Moray uitgenodigd om op te treden voor 
diverse staatshoofden in Europa en de 
leden van een aantal Koninklijke huizen. 
Zo ook tijdens het huwelijksfeest van Z.K.H. 
prins WillemAlexander met prinses Maxima.

Voor het Nederlandse leger vervulde Ronald 
een bijzondere rol door op te treden voor 
de Nederlandse troepen in Afghanistan. 



Tussen 2003 en 2009 was hij de President 
van de Nederlandse Magische Unie (NMU) 
en hij vervulde de rol van juryvoorzitter 
tijdens de jaarlijkse Nederlandse 
Goochelkampioenschappen, waar jonge 
goochelaars strijden om de eretitel.

 

 
Shauntell 
Shauntell Baumgard is als vierde kind van 
het gezin BaumgardBiekman, geboren op 
9 februari 1996 te Den Haag in de provincie 
Zuid Holland. Moeder Samantha merkte 
al gauw dat Shauntell een artistiek talent 
heeft. Ze danst graag en muziek
instrumenten trokken haar aandacht. Een 
aankondiging, in een regionaal weekblad, 
van het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag over het opstarten van een project 
voor kinderen om spelenderwijs viool te 
leren (PIVO) bracht moeder op het idee om 
Shauntell daarvoor aan te melden. 
Shauntell mocht auditie doen en werd op 
haar vierde jaar toegelaten tot PIVO I. 

Gedurende 2 jaar heeft Shauntell op basis 
van het geleerde in de voorgaande jaren 
zelf de discipline opgebracht om te 

oefenen. Dit bracht haar er toe om zich 
toe te leggen op het spelen van hiphop 
muziek op de viool.

Door haar liefde voor het instrument en haar 
gedrevenheid om beroepsvioliste te 
worden, wil Shauntell laten zien dat de 
combinatie klassieke en moderne muziek 
prima past. Op eigen kracht meldde 
Shauntell zich aan voor diverse talenten
jachten, soms tot de halve finale. In 
november 2010 drong ze door tot halve 
finale van “Holland’s got Talent”op RTL4. 
Bij de laatste gelegenheid bleek een 
onbekende persoon bereid gedurende 
een jaar lang haar vioollessen te sponsoren. 

Shauntell wil een goed rolmodel zijn voor 
jongeren en wil met de mensen om haar 
heen genieten van haar vioolspel.

 

 
Bryan B 
In deze tijd van drukte en gehaastheid zijn 
we soms onbewust op zoek naar echte 
emotie en tastbare sentimenten uit het 
verleden. Op het podium brengt Bryan B 
deze moeiteloos tot leven met zijn stem, 
zijn performance en zijn geweldige 
persoonlijke uitstraling. Hij is een van de 
weinige zangers die een publiek kan 
bespelen alleen door er te zijn. Bryan B raakt 



met zijn schitterende ballads de gevoelige 
snaar die kippenvel veroorzaakt, maar 
triggert tegelijkertijd elk publiek met zijn 
geweldige powermedleys uit de seventies. 
En is daarom ook de grote winnaar in 2012 
geworden van het  Talentjacht programma 
op SBS6 The winner is... 

Roué Verveer 
Comedian, cabaretier, auteur, acteur, 
entertainer... maar bovenal mens!

In 1998 komt het comedygezelschap 
FreshWagon naar Suriname om daar 
standup comedy workshops te geven. 
Roué maakt indruk in de georganiseerde 
talentenjacht. Terug in Nederland maakt 
hij zijn debuut in het comedygezelschap 
Comedytrain, dat zijn thuisbasis heeft in 
comedycafé Toomler. Zijn debuut bij 
Fresh Wagon is een groot succes.

Naast zijn theatershows is Roué ook via de 
TV bekend geworden als Percy 
Weltevreden. Hij speelde drie seizoenen in 
het BNN programma Tequila en hij zat in de 
jury van het programma Hints. In september 
2012 is de 6delige documentaire De 
Slavernij van de NTR op TV verschenen 
waarin Roué samen met Daphne Bunskoek 
op zoek gaat naar zijn voorouders.

 
Willibrord Fréquin 
Willibrord Fréquin is een selfmade man. Hij 
heeft het vak van televisiemaker in de loop 
der jaren steeds meer op zijn eigen  in veler 
ogen rechtstreekse, onbehouwen en 
onbeschofte wijze vorm gegeven. Hij is 
voor weinig bang en provoceert, lokt 
agressie uit door volhardende achter
volgingen en ongegeneerde confrontaties, 
maar incasseert meestal ook zelf enige 
klappen en andersoortig geweld. 



LLoterij
Loten zijn de gehele middag te bemachtigen voor C 15,00 per stuk. deze worden u aan tafel aangeboden 

door onze lieftallige vrijwilligers. heeft u een prijs gewonnen, dan kunt u deze na afloop van de Brunch 

afhalen in de ontvangstruimte op vertoon van uw lot.

Hoofdprijs 
Voor 1 persoon aangeboden door de maatschappij waar de S eigenlijk staat voor 
“Sociale” SLM: retour ticket naar Suriname geldig voor 1 jaar.



Eerste prijs 
Ballonvaart 
aangeboden door 
ABNAmro bank

 
Derde prijs 
Diner Arrangement 
voor 4 personen in 
Restaurant “Le Garage“ 
van Joop Braakhekke 
te Amsterdam

 
Vijfde prijs 
VIParrangement. 
Diner, overnachting en 
ontbijt voor 2 personen 
Hotel Restaurant 
Hoogholten te Holten

 
Zevende Prijs 
Overnachting 
met ontbijt voor  
2 personen in 
Novotel World 
Forum te Den Haag

Tweede prijs 
VIParrangement voor 
2 personen diner/
overnachting/ontbijt 
Hilton Amsterdam

Vierde prijs 
Diner en overnachting 
voor 2 personen met 
ontbijt in Carlton 
President Utrecht

Zesde prijs 
Overnachting 
met ontbijt voor 
2 personen in 
American Amsterdam.

Achtste Prijs 
Een prachtige 
TripleA zijden 
stropdas van Dassen 
koning Tony Tetro

En er valt nog veel meer te winnen aan leuke prijzen! Waar we bijna een boekje mee 
kunnen vullen. Koopt u daarom voldoende loten om kans te maken op een of meer 
van deze schitterende prijzen!



VVeiLing
ook dit jaar hebben we een veiling van verschillende kunstwerken, welke belangeloos door 

gerenommeerde kunstenaars beschikbaar zijn gesteld. het is aan u op deze middag de gelukkige 

bezitter te worden van een van deze unieke kavels. 

 
 
Hoed UNICA 
Gerrie Bos 

Gerrie Bos is Brabantse van afkomst, 
verhuisde in de jaren tachtig naar Twente 
en woont sinds 1997 in Twello waar ze een 
atelier en hoedensalon heeft. Van huis uit 
lerares naaldvakken en via de 
modeacademie kwam zij in aanraking met 
het hoedenvak. Door bijscholing, 
zelfontwikkeling, werken voor shows, 
deelname aan wedstrijden en exposities is 
ze nu in staat om actuele, draagbare en ook 
vrijere vormen van uiteenlopende materialen 
te creëren. Enige jaren geleden deed ze 
mee aan de grote tentoonstelling ‘Châpeau 
Châpeau’ in het Rijksmuseum over 
hoofddeksels uit voorbije eeuwen en aan 
de expositie in het Gemeentemuseum in 
Den Haag met als thema Spaanse kunst. 
Haar inzendingen vielen op en werden 
gewaardeerd, zoals bleek uit een aantal 
binnen en buitenlandse nominaties.

 
 
Voor de hoogste bieder wordt door Gerrie 
in haar atelier een nieuw model gemaakt, 
volgens wens, op maat en in materiaal
keuze van de nieuwe bezitter. Tijdens de 
veiling wordt er ook een model getoond. 

 
Geluk, is herinneringen delen! 
acryl op linnen, 80 x 80 
Wonny Stuger

Wonny Stuger ( Paramaribo 1960) heeft 
zich bij het maken van dit kunstwerk laten 
inspireren door haar drang naar later. Een 
warme, vruchtbare omgeving en de tijd 
hebben. Haar verlangen naar samen oud 
worden en herinneringen over vroeger 
ophalen. Later denken aan nu dus. Elk 
voorwerp heeft dan een geschiedenis. 
Dan tellen de herinneringen. Met een 
beetje geluk kan je geluk herbeleven... 
en nog eens, en nog eens, en nog eens... 
wonnystuger.exto.nl



Twisted 
Olieverf op doek, 40 x 120 (2010) 
Lucette Tros

Dit schilderij is uit een serie ‘ Geen 
Gezicht’.. geportretteerde stillevens. 
www.lucettetros.nl

Dancer 
Olieverf en Acryl, 100 x 70 cm 
John Ligtenberg

 

 
Werk geïnspireerd op de legendarische 
Russische danser Vaslav Nijinski .
Geschilderd in 2010 en tentoongesteld 
op de Prebiennale van Venetië in 2011. 
www.johnligtenberg.com

Porsche rijden 
Een hele dag rijden 
in een Porsche

 

Prodo-misi (ijdele vrouw) 
keramiek, 52 x 18 cm 
Jacqueline Louz

 
Jacqueline Louz, geboren in Paramaribo, 
Suriname. Na een druk werkzaam leven, 
waarin het werken met klei de nodige 
ontspanning bood, heeft Jacqueline nu de 
tijd en de gelegenheid om naar buiten te 
treden met haar andere kant. De afgelopen 
jaren exposeerde ze onder andere in: ‘De 
Regentenkamer’ in Den Haag, ‘Art Nocturne 
in Knocke’, ‘The Affordable Art Fair’, 



Westergasfabriek in Amsterdam, 
Kunstbeurs Arti 11, Binckhorst Den Haag 
en de ‘Blokhuispoort’ in Leeuwarden.

Met de (tropische ) natuur als inspiratiebron, 
ontstaan de organische vormen, die 
kenmerkend zijn voor haar werk.

Jacqueline  maakt gebruik van verschillende 
materialen zoals  klei, hout, textiel en ijzer, 
die ze ook met elkaar combineert. Ze is 
een nog steeds lerende autodidact. 
www.Arterykc.nl / www.Seesle.nl

By The River 
Gemengde technieken op doek en board 
Trudie Canwood  

Trudie Canwood (Arnhem, 1961) heeft een 
achtergrond in de textiele vormgeving en 
binnenhuisarchitectuur en dat is vaak 
terug te zien in haar schilderijen. Haar 
werk is figuratief, vrolijk en kleurrijk en 
heeft vaak een Caribische sfeer. Haar 
ontwerpen worden ook gebruikt als 
illustraties op ansichtkaarten, mokken, 
placemats, etc. Canwood exposeert 
regelmatig in binnen en buitenland. 
www.trudiecanwood.com

Impressie Javaanse dans nummer 4. 
Olieverf op linnen, incl. lijst, 100 x 80 cm 
Xandra Lapperre

 
Dit is een portret van de Javaanse danseres. 
Dit schilderij van de collectie Javaanse 
dansen hing in de toenmalige Galerie 
‘LOTUS’  te Scheveningen voor € 2.000,00. 
Xandra Lapperre is geboren in de stad 
Bandoeng (op het eiland Java) van het 
toenmalig NederlandsIndië.

Dit is de reden dat Xandra een band 
(associatie) heeft met Javaanse mensen 
dus ook met de dans van de Javanen.

Xandra heeft om de dans goed op het 
schildersdoek te kunnen weergeven 
geruime tijd een bepaalde dans groep 
gevolgd. 
www.xandralapperre.nl 



Oorsprong 
acryl op doek, 40 x 40 cm 
Heleen de Lange

 
Het doek verbeeldt onze levensreis. 
Waar komen we vandaan? Waar gaan 
we naartoe? Wat is onze oorsprong? 
www.atelierheleen.nl

Miles 1 
Acryl op linnen, 70 x 60 cm 
Peter Klarenbeek

 

Miles Davis 
www.klarenbeek.weebly.com

Dreamcatcher 
monoprint, 40 x 50 cm 
Emeke Buitelaar

De vrouw vangt de maan op in haar 
droom. De maan staat symbool voor 
haar sexualiteit en vrouwelijkheid. 
www.emeke.nl

Champagne Moët & Chandon 
Extra lang genieten van deze heerlijke 
champagne van maar liefst 3 liter.



C GCuLinair

De culinaire prestaties worden 
geleverd door 
Ramon Beuk, Irma’s Kitchen, 
Patrick ’s Catering

In samenwerking met de leerlingen 
van Hotelschool Amsterdam (ROC) 
onder leiding van Patrick van Meurs 
en Kees Teer

De wijn wordt aangeboden door 
Wijnhuis Lèon van Oudenallen 
Het Deventer Wijnhuis SlotKleverkamp

giLde Van 
guLLe geVerS

FLORAFLORAFRITSFLORAFRITSFRITSFRITS



BBijzondere 
PeLS Van 
WieSje!
deze Brunch middag was niet mogelijk 

geweest zonder de steun en gulle giften 

van deze Personen en Bedrijven!

• Advocatenkantoor Jap A Joe • Afvalenergiecentrale 

ARN B.V. • Amanthla Biekman • Anne Drenth 

• Arendshoeve • ASN Bank • Bazuikoor Fajalobie 

• Berenschot Groep B.V. • Bloemisterij van Brummelen 

• Bohn Stafleu Loghum/Springer media • Bryan B 

• Cheryl Vroom • Chyrelle Kamp • Dinie Wensink 

• Directie Twence • Ellen Wensink • Emeke Buitelaar 

• Estee Lauder Cosmetics • Euridice Stuger • Frank 

Dijkman • Frank Visser • Galerie Kl. Voorde • Geers 

fysio • Gerrie Bos • Goodwill Media • Heleen 

de Lange • Het Rijksmuseum Amsterdam • Hilton 

Hotel Amsterdam • Hotel Carlton President • Hotel 

Restaurant Hoogholten • Lysa Groot • Irene 

Remmelink • Irma’s Kitchen • Jaqueline Louz • John 

Ligtenberg • Joop Braakhekke • Judy Veenman 

• Karin Bloemen • Kees Teer • Kunstgalerij Lenten 

• Lèon van Oudenallen • Leramant Culinair • Lucette 

Tros • Mieke Stuger • Moët & Chandon • Montroos 

Administratie en Advieskantoor • Novotel Den Haag 

• Oos Kesbeke • Ovimex • Oxymoron • Patrick’s 

Catering • Peter Klarenbeek • Prem Radhakishun 

• Ramon Beuk • René Cornelissen • Restaurant Boat 

House • Restaurant Wapen van Noordwijkerhout 

• Retaurant Le Garage • Rita Stuger • Robbert Luth • 

Ronald Moray • Roué Verveer • Sade Groot 

• Sandd BV • Sarôna Olivieira • Sefania • Shauntell • 

Smith Training Support & Events • Stichting 

Rozenhof • Studio Amazing • Surinam Airways • Ton 

van Geelen • Tony Tetro • Trudie Canwood • Truus 

Rothengatter • Van der Linden & Veldhuis • Wijnhuis 

SlotKleverkamp • Willibrord Frequin • Wonny Stuger 

• Xandra Lapperre



Comité van aanbeveling: 
Drs. Gea Broekema 
Drs. Rabin Baldewsingh 
Mw. Elisa Carter 
Dhr. Artwell Cain 
Prof. Dr. Gerlach Cerfontaine 
Mw. Nelli Cooman 
Drs. Nel Dahlberg 
Prof. Dr. H. Heymans 
Mw. Denise Jannah 
Prof. Dr. H.E. Lamur 
Dhr. Paul de Leeuw 
Drs. James van Lidth de Jeude 
Dr. Bère Miesen 
Mr. André Rouvoet 
Drs. Rita Rahman 
Mr. Antony Ruys 
Prof. Dr. Phillip Scheltens 
Mr. Humberto Tan 
Dhr. Anton Westerlaken

dank ook aan alle vrijwilligers van Stichting Wiesje die elk jaar weer paraat staan om zoveel mogelijk 

geld op te halen voor Stichting Wiesje en u daarnaast nog een fantastische middag te bezorgen!

Bestuur Wiesje Nederland: 
Gerda Havertong Voorzitter 
Theo van der Voordt Vice Voorzitter 
Aly Wolsink Secretaris 
Willem Augustinus Penningmeester 
Ed Cools Lid 
Marc Wortmann Lid 
Kenneth Zandvliet Lid

Bestuur Wiesje Suriname: 
Stanley Franker Voorzitter 
Joyce van den Boogaard Secretaris 
Joyce Heijmans Penningmeester 
AnneMarie van Genderen Lid

Brunch Team: 
Carmen van Geelen 
Maureen Smith 
Wonny Stuger 

Zuléma Gilliot van Gimst 
Willem Augustinus 
Gerda Havertong 
Evelien Verboom


