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Benefietavond
In 2012 heeft de eerste benefietavond ten bate van de Stichting Vrienden van Tijs plaats
gevonden. Destijds vond deze avond plaats bij “De Vertraging” in Reuver. Gezien het
absolute succes van deze avond hebben we gemeend ook in 2013 weer een benefietavond
te moeten organiseren. Nu zal deze avond plaats vinden in Herberg De Bongerd in Beesel.
Naast een aantal muzikale optredens, waaronder een optreden van Frans Pollux, zal er ook
weer een veiling plaats vinden. Uiteraard is er genoeg te drinken en kan iedereen
deelnemen aan een hoogstaand “Walking dinner”. Op onderstaande flyer vindt u alle
relevante informatie.
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strijden tegen Duchenne

Beste mensen,
Hiermee sturen we jullie de eerste van 2 nieuwsbrieven in de maand juni. Deze
nieuwsbrieven zullen in het teken staan van de benefietavond en de veiling die tijdens deze
avond gehouden wordt.
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Evenals in 2012 zullen ook dit jaar weer een aantal items geveild worden. Hieronder zijn
een aantal kunstwerken van vooraanstaande kunstenaar. We willen jullie in deze
nieuwsbrief alvast kennis laten maken met de te veilen werken en wat informatie
verstrekken over de kunstenaars die de werken gemaakt hebben. We hebben de
kunstwerken geheel belangeloos gekregen en de opbrengst zal volledig ten goede komen
aan de Stichting Vrienden van Tijs. Uiteraard zijn we alle kunstenaars buitengewoon
erkentelijk voor hun royale bijdrage en we hopen dat de stukken tijdens de benefietavond
voor mooie bedragen verkocht worden.
Naast de 3 kunstwerken die we in deze nieuwsbrief tonen zullen we in de volgende
nieuwsbrief, die in de loop van week 24-2013 verstuurd zal worden, nog 2 andere
kunstwerken presenteren.
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Veiling
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