chARitY
VeiLing
★
trudy Canwood
daKterras
acryl en inkt op doek
50 x 70
www.trudiecanwood.com

locatie
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.

Stichting WieSje

Ilse lIgthart
KrabberIg
acryl op katoen 50 x 50
www.mooivanilse.nl
tourjaCK bb KIng

dan brown
Inferno
boek/
limited edition/
gesigneerd

zorg voor mensen met dementie
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.
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zondag 13 april 2014
De ArenDshoeve,
GArDen of AmsterDAm te AAlsmeerDerbruG
tijD: 11.30 – 16.00 uur

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

Peter KlarenbeeK
MIles 3
60 x 70
www.klarenbeek.weebly.com
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VAn hARte WeLkom op de WieSje chARitY BRunch

Ntjam Rosie

Het is ons een groot genoegen u uit te mogen nodigen voor

Top kok ramon beuk stelt voor u een spannend Surinaams menu

onze Wiesje Charity Brunch 2014. Met deze brunch zamelen wij

samen. Natuurlijk wordt hij hierbij geassisteerd door Patrick’s

geld in voor Stichting Wiesje, de stichting die zich inzet voor de

Catering en Irma’s Kitchen. U zult geheel op Wiesje’s wijze een

zorg voor mensen met dementie in Suriname. Wij staan aan de

wervelende start van de middag gaan beleven. Voice of Holland

vooravond van de bouw van het woonzorgcentrum in

jury lid angela groothuizen zal haar prachtige zangkunst ten

Paramaribo. Zodra voldoende geld binnen is, kan de bouw

gehore brengen, the rising star of the jazz charts ntjam rosie zal

beginnen en realiseert Stichting Wiesje naast de reeds jaren

u versteld doen staan met haar zangkwaliteit en last but not least

bestaande dagopvangvoorziening en het kenniscentrum ook

een optreden van de niet te evenaren lou Prince. Er is een veiling

een 24 uurs woonzorgvoorziening.

met prachtige kavels, niet alleen kunst maar ook ludieke stukken

Wij trakteren u op een sprankelende middag, een heerlijke

met niemand minder dan de door Wiesje geadopteerde

brunch en een entertainend programma in tropische sferen.

veilingmeester alexander Pechthold. En uiteraard zijn er
prachtige prijzen te winnen in de loterij onder de bezielende leiding

wIj ontvangen u graag rond 11.30 uur

van Prem radhakishun. Onze presentator van de middag is de

U wordt verwacht in de schitterende Showkas De Arendshoeve,

entertainende nieuwslezer herman van der Zandt.

Garden of Amsterdam, Aalsmeerderdijk 438, 1436 BL
Lou Prince

Aalsmeerderbrug. Er is voldoende parkeergelegenheid op het

Wij kijken zeer uit naar uw komst en wij danken u bij voorbaat

terrein. Om 12.00 uur willen we graag aan tafel.

voor uw welwillende bijdragen aan de zorg voor mensen met
dementie in Suriname.
Want, het gaat er niet om hoe oud je wordt, maar hoe je oud wordt!
Namens Stichting Wiesje
Gerda Havertong/Voorzitter
www.wiesje.nl
brunch@wiesje.nl

Alexander Pechthold

huizen
Angela Groot
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chARitY
VeiLing
★
heleen de lange
A new DAy ii

walda Mees
vrouw Met eend

acryl op doek
www.atelierheleen.nl

rakugestookte lachs-klei
19 x 10 x 14
www.waldamees.nl

wonny stuger
we staan aChter je

gerIe bos
hoed

acryl op linnen 50 x 60
www.wonnystuger.exto.nl

tailor made

eMeKe buItelaar
I fly for you

anIta reIjnders
nelson Mandela

mozaiek op trespa 27 x 40
www.emeke.nl

acrylverf op doek 80 x 80
www.anitareijnders.nl

yve art ProduCtIons
odIo e aMore tra
sorelle

brIghart
snow whIte

acryl op linnen (3 luik)
www.yveart.com

acrylverf op doek 13 x 18
inclusief lijst
www.brighart.nl

sabIra ManeK
earth

ans MarKus
“MasKers”

paper acrylic 30 x 40

Art print,
passepartout en lijst
www.ansmarkus.com

Herman van der Za
ndt
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