
 
Kunstencentrum ’t Vaartje  
Lisseweegsvaartje 28 
8380 Lissewege  
tel 047 84 11 20 
handicapartvzw@gmail.com  
KBC 738 - 0308295 - 51 
 
 
Beste,  
 
De vrienden van HandicapART vzw nodigen u uit tot hun finissage en 
eindeseizoensveiling op zondag 18 september 2011.  
 
Foto’s van een greep van de geveilde werken vindt u terug op  . 
http://kunstencentrumtvaartje.tomputor.be, doorklikken naar BLOG.  
 
U vindt er een keuze uit de werken van onze coaches kunstenaars Hubert Minnebo, 
Marc Claerhout, Fernand Vanderplancken, Sabine Pauwaert, Riet Blomme, Nadine 
De Meester, Kezanti, Annie Van Lerberghe, Wim De Cauter.  
Ook de werken van onze interne kunstenaars worden geveild. ( Tonia Indenkleef, 
Eric De Man, Guy Van Wassenhove, Guido Serpieters, Eric Vande Zande, Marthe 
Buysse, Nick van Tuyckom… )  
 
Alle werken worden nog tentoongesteld in het kunstencentrum tot zondag 18 
september ( alle dagen open van 13u tot 18u, maandag sluitingsdag )  
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze finissage.  
Vriendelijke groeten,  
Ingrid Vandamme, voorzitter HandicapART vzw  
Guy Van Wassenhove, artistiek coördinator HandicapART vzw  
 
Programma  zondag 18 september  
 
12u30 :      receptie met apero en hapjes  
13u15:   driegangenlunch met koffie en versnaperingen  
 
15u30 :  bezoek aan de geveilde werken   
16u:       veiling en trekking van de winnende steunkaart 
 
18u:      avondreceptie  
18u30:  côte à l'os met frietjes  
 
U kan inschrijven en kiezen tussen 3 formules:  
 

formule 1: 55.- pp 
 ( vanaf 13u tot na de veiling, excl dranken ) 

Driegangenmenu door sterrenchef Wim Vandamme + veiling 
 

receptie met hapjes en apero 
 

salade van handegepelde Zeebrugse garnalen, coeur de boeuf tomaten, 
kropsla, parmigiano reggiano en koudgeperste olijfolie 

 
op vel gebakken wilde zeebaars, woudpaddestoelen, artisjok, jonge spinazie, 

zilte Ile de Ré peterselie aardappelen en een blanke botersaus verfijnd met droge 
sherry 

 
lauwe braambessen in rode wijn met kaneel en vanille, vanilleroomijs, 

braambessenschuim en een krokant koekje 



 
koffie en versnaperingen 

1 steunkaart + 1 catalogus van de veiling 
bezoek aan de geveilde werken 

veiling 
 
 

formule 2 :  19,- € pp 
( vanaf 15u30 tot ....., excl dranken ) 

veiling + côte à l'os met frietjes 
 

bezoek aan de geveilde werken 
1 steunkaart + 1 catalogus van de veiling 

veiling 
 

avondreceptie met apero en hapje 
côte à l'os met frietjes 

 
 
 

formule 3 : 68,- pp 
 ( vanaf 13u tot ......... excl dranken) 

driegangenlunch + veiling + côte à l'os met frietjes 
 

receptie met hapjes en apero 
 

salade van handegepelde Zeebrugse garnalen, coeur de boeuf tomaten, 
kropsla, parmigiano reggiano en koudgeperste olijfolie 

 
op vel gebakken wilde zeebaars, woudpaddestoelen, artisjok, jonge spinazie, 

zilte Ile de Ré peterselie aardappelen en een blanke botersaus verfijnd met droge 
sherry 

 
lauwe braambessen in rode wijn met kaneel en vanille, vanilleroomijs, 

braambessenschuim en een krokant koekje 
 

koffie en versnaperingen 
 

1 steunkaart + 1 catalogus van de veiling 
bezoek aan de geveilde werken 

veiling 
 

avondreceptie met apero en hapje 
 

côte à l'os met frietjes 
 
 
                             
 
info:  
- inschrijvingen gebeuren per mail ( handicapartvzw@gmail. com ) of per telefoon 
(tel 0478 84 11 20 )   
- inschrijvingen zijn pas geldig na het ontvangen van het bedrag op 
rekeningnummer 738 - 0308295 - 51 op naam van HandicapART vzw met 
vermelding ' finissage formule .... met ... personen )  
- inschrijvingen gebeuren tot ten laatste op vrijdag 16  september  
- organisatie door de ' vrienden van HandicapART vzw '  
 
 


