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LP1 Maker. Nienke van der Knaap

Jaar. onbekend

Materiaal. Alu Dibond

Afmetingen. 20 x 20 cm.

Editie. Open editie

Geschatte opbrengst. €45

Beschrijving.

Diana gebruikt een camera met 
nog ouderwetse rolletjes. Met 
belichting, kleurenfilters en foto’s 
over elkaar schieten, kun je er leuke 
trucjes mee uithalen. Je creeert 
zo je eigen special effects. Bij het 
ophalen van de foto krijg je weer 
dat ouderwetse gevoel van ‘hoe 
zijn ze geworden?’. 
Deze foto is thuis gemaakt, ik heb 
een lp-spelertje en inmiddels aar-
dig wat platen. De foto geeft een 
dromerig beeld van een vorm die je 
direct als LP herkend.



LP2

Diana gebruikt een camera met 
nog ouderwetse rolletjes. Met 
belichting, kleurenfilters en foto’s 
over elkaar schieten, kun je er leuke 
trucjes mee uithalen. Je creeert 
zo je eigen special effects. Bij het 
ophalen van de foto krijg je weer 
dat ouderwetse gevoel van ‘hoe 
zijn ze geworden?’. 
Deze foto is thuis gemaakt, ik heb 
een lp-spelertje en inmiddels aar-
dig wat platen. De foto geeft een 
dromerig beeld van een vorm die je 
direct als LP herkend.

Maker. Nienke van der Knaap

Jaar. onbekend

Materiaal. Alu Dibond

Afmetingen. 20 x 20 cm.

Editie. Open editie

Geschatte opbrengst. €45

Beschrijving.



BOOM

Diana gebruikt een camera met 
nog ouderwetse rolletjes. Met 
belichting, kleurenfilters en foto’s 
over elkaar schieten, kun je er leuke 
trucjes mee uithalen. Je creeert 
zo je eigen special effects. Bij het 
ophalen van de foto krijg je weer 
dat ouderwetse gevoel van ‘hoe 
zijn ze geworden?’. 
Deze foto is thuis gemaakt, ik heb 
een lp-spelertje en inmiddels aar-
dig wat platen. De foto geeft een 
dromerig beeld van een vorm die je 
direct als LP herkend.

Maker. Nienke van der Knaap

Jaar. onbekend

Materiaal. Alu Dibond

Afmetingen. 20 x 20 cm.

Editie. Open editie

Geschatte opbrengst. €45

Beschrijving.



there’s Love in shadows 
waiting to be seen..

Maker. Geraldine Pieterse

Jaar. 2014

Materiaal. Alu Dibond

Afmetingen. 30 x 45 cm.

Editie: 1 in oplage van 10

Geschatte opbrengst. €90

Beschrijving.

Geraldine Pieterse is een 

professioneel fotografe. 

Meer werk is te bewonderen 

op de website:  

www.geraldinefotografie.nl



SUSANAN Maker. Karin Oude Weernink

Jaar. 2009

Materiaal. Fotoafdruk in lijst

Afmetingen. 20 x 30 cm.

Editie: 1 in oplage van 2

Geschatte opbrengst. €30

Beschrijving.

Susanan, de Thaise vrouw op de 

foto, kan geweldig koken en is hier 

op zoek naar kruiden voor één 

van haar gerechten. De foto vind 

ik vooral bijzonder vanwege de 

kleuren: haar kleding is heel intens 

van kleur in de dorre omgeving.



GROT
CAMBODJA

Maker. Karin Oude Weernink

Jaar. 2011

Materiaal. Fotoafdruk

Afmetingen. 20 x 30 cm.

Editie: 1 in oplage van 1

Geschatte opbrengst. €25

Beschrijving.

Deze foto maakte ik in Cambodja, 

als toerist, kinderen achter je aan 

rennend. Je komt dan voor een 

bezoek aan een zoveelste grot 

tijdens je rondreis en uiteindelijk 

is het meest intrigerend dit ´bed´. 

Deze foto maakt mij nieuwsgierig. 

Waarom staat het hier? Van wie is 

het? 



NO COMPROMISE Maker. Daphne van de Berg

Jaar. 2013

Materiaal. Fotoafdruk in lijst

Afmetingen. 15 x 20 cm.

Editie: 2 in oplage van 12

Geschatte opbrengst. €25

Beschrijving.

‘Een gevoel, op de fiets door 

Amsterdam, durven vastleggen 

wat je voelt’. Locatie: Leidsestraat 

Amsterdam.

Type: lomografie, minolta camera 

35 mm lens.

Daphne  is een professioneel en 

talentvol fotograaf en filmmaker 

uit Amsterdam. Meer werk is te 

bewonderen op de website:  

http://www.daphnevandeberg.nl



AMSTERDAM 
WINTER

Maker. Itamar

Jaar. 2010

Materiaal. Fotoafdruk zwart-wit

Afmetingen. 20 x 30 cm.

Editie: open editie

Geschatte opbrengst. €30

Beschrijving.

Itamar schenkt speciaal voor deze 

veiling typisch Amsterdamse foto’s.



AMSTERDAM 
WINTER

Maker. Itamar

Jaar. 2010

Materiaal. Fotoafdruk in lijst

Afmetingen. 20 x 30 cm.

Editie: open editie

Geschatte opbrengst. €40

Beschrijving.

Itamar schenkt speciaal voor deze 

veiling typisch Amsterdamse foto’s. 

Op de foto een spoortunnel.



WINTERDAG 
IN AMSTERDAM

Maker. Dennis van de Water

Jaar. December 2013

Materiaal. Xpozer - moderne 

fotografische afdruk in HD

Afmetingen. 44 x 66 cm.

Editie: open editie

Geschatte opbrengst. €80

Beschrijving.

Een zonnige winterdag. In beeld 

de hoek Brouwersgracht met 

Prinsengracht in Amsterdam. 

Dennis van de Water is een  

professioneel en succesvol 

fotograaf uit Amsterdam. Onder 

andere winnaar van de Metro 

Photo Challenge en de Rooilijn 

fotowedstrijd.

Website: http://dvdwphotography.

wordpress.com



HUUR EEN
STARTER!

Door wie? 

Starters A’dam West

Beschrijving.

Zin in een middagje voor jezelf, 

maar krijg je geen oppas geregeld? 

Hulp nodig bij het opruimen van de 

zolder of het poetsen van je auto? 

Of verdient jouw hond een lange 

wandeltocht door het bos? Huur 

een van onze starters en kruis wat 

dingen af van die 

to-do lijst! 

Datum, locatie en aantal starters 

in overleg!



SCULPTUUR

Sculptuur van vrouw vervaardigd 

door een professioneel 

kunstenaar.

Website:

http://www.deboska.nl

Maker. Paul Boter

Jaar. 2011

Materiaal. Composietgips met 

kleurstof.

Afmetingen. 25 x 15 x 7 cm.

Geschatte opbrengst. €90

Beschrijving.



MEISJESVOET

Sculptuur van voet 

vervaardigd door een 

professioneel kunstenaar.

Website:

http://www.deboska.nl

Maker. Paul Boter

Jaar. 2012

Materiaal. Geglazuurd keramiek

Afmetingen. 20 x 7 x 16 cm.

Geschatte opbrengst. €70

Beschrijving.



YIN YANG

Cast van vrouwentors 

vervaardigd door een 

professioneel kunstenaar.

Website:

http://www.deboska.nl

Maker. Paul Boter

Jaar. 2012

Materiaal. Geglazuurd keramiek

Afmetingen. 35 x 35 x 7 cm.

Geschatte opbrengst. €70

Beschrijving.



REMBRANDT KNOEIDE! 
(A.D. 1609)

T- shirt met zeefdruk, oplage 

10 stuks. In het jaar 1609 was 

Rembrandt 2 jaar oud.

Website:

http://www.deboska.nl

Maker. Paul Boter

Jaar. 2012

Afmetingen. 80 x 80 cm.

Geschatte opbrengst. €35

Beschrijving.



KISTJE KUNST

Iedere dag één stuk zwerfvuil 

opruimen, maakt iedere week één 

kistje kunst. 

www.jokeschoneveld.nl

www.facebook.com/kistjekunst

Maker. Joke Schoneveld

Jaar. 2014

Afmetingen. 35 x 20 x 10 cm.

Materiaal. Gerecycled zwerfvuil

Geschatte opbrengst. €80

Beschrijving.



THE GODFATHER Maker. Maartje Santema

Jaar. 2009

Materiaal. Acrylverf op canvas

Afmetingen. 80 x 80 cm.

Geschatte opbrengst. €100

Beschrijving.

Schilderen is voor Maartje Santema een 

manier om naast haar werkzaamheden 

als communicatieadviseur en 

tekstschrijver rust te vinden en het hoofd 

leeg te maken. Vastleggen in stilte, met 

de focus op kleur en vorm. Onderwerpen 

van haar schilderijen zijn, evenals in 

haar teksten, altijd mensen. Mensen 

blijven haar oneindig inspireren en 

vanuit de overtuiging dat ieder mens 

een verhaal heeft dat de moeite waard 

is, wil zij dat verhaal laten ontmaskeren 

en tonen.

http://www.maartjesantema.com



BEDOEïENENVROUW Maker. Maartje Santema

Jaar. 2009

Materiaal. Olieverf op canvas

Afmetingen. 80 x 80 cm.

Geschatte opbrengst. €100

Beschrijving.

Schilderen is voor Maartje Santema een 

manier om naast haar werkzaamheden 

als communicatieadviseur en 

tekstschrijver rust te vinden en het hoofd 

leeg te maken. Vastleggen in stilte, met 

de focus op kleur en vorm. Onderwerpen 

van haar schilderijen zijn, evenals in 

haar teksten, altijd mensen. Mensen 

blijven haar oneindig inspireren en 

vanuit de overtuiging dat ieder mens 

een verhaal heeft dat de moeite waard 

is, wil zij dat verhaal laten ontmaskeren 

en tonen.

http://www.maartjesantema.com



KISTJE POMPOENEN Maker. Marion Vester

Jaar. 2013

Materiaal. Acrylverf op canvas

Afmetingen. 40 x 50 cm.

Geschatte opbrengst. €80

Beschrijving.

Een herfstig schilderij van een 

kistje met pompoenen.



TROUTS IN BUBBLES Maker. Edith Kwaaitaal

Jaar. 2013

Materiaal. Olieverf op canvas

Afmetingen. 40 x 50 cm.

Geschatte opbrengst. €70

Beschrijving.

Blije vissen geschilderd met 

olieverf.



THUISBEZORGDE
HIGH-TEA 

Door wie? Suus Prins & 

Merel Wesseling

Geschatte opbrengst. €80

Beschrijving.

Een verse home-made High Tea 

aan je deur bezorgd! Komen er 

vrienden/vriendinnen langs en heb 

je geen zin om een hele lunch of 

volledig diner in elkaar te flansen? 

Deze home-made High Tea is 

bedoeld voor acht personen en 

bestaat uit typische Engelse tea 

time-snacks zoals scones, finger 

sandwiches, een fruittaart en een 

chocoladeverrassing. Zo lekker 

dat je je vingers erbij af wilt likken! 

Datum in overleg.



LIFTED Maker. David Brian Harrison 

Cuzick

Jaar. 2011

Materiaal. Inkt op papier

Afmetingen. 28 x 43 cm.

Geschatte opbrengst. €20

Beschrijving.

The scene is of a boy pushing a wheel barrel full of 

teetering bird cages. Birds escape and the tower of 

cages hang precariously in an eternal silhouette. 

This image is actually reminiscent of a childhood 

experience of mine - pushing a wheel barrel full 

of looted wood from a near by construction site 

down the street to be used for my tree house. My 

childhood friends and I used an old wheelbarrow 

to stack the supplies for the treehouse in while in 

route from the construction site to the tree house. 

The stack would often reach heights well above 

our heads. We saw the tree house as our escape 

from our homes; thus, I have the birds escaping 

from their cages. 



BERLIN Maker. onbekend 

Jaar. onbekend

Materiaal. karton

Afmetingen. 25 x 34 cm.

Geschatte opbrengst. €10

Beschrijving.

Kartonnen afbeelding uit Berlijn.



WIJZE DAME MET 
ALZIEND OOG

Maker. Tineke Frankema-

Veenstra

Jaar. 2008

Materiaal. Acrylverf op canvas

Afmetingen. 115 x 65 cm.

Geschatte opbrengst. €70

Beschrijving.

Gemaakt naar aanleiding van het 

ouder worden van Tineke’s moeder.



LIEFDE MET 
HERMAN

Maker. Tineke Frankema-

Veenstra

Jaar. 2013

Materiaal. Acrylverf op canvas

Afmetingen. 100 x 100 cm.

Geschatte opbrengst. €100

Beschrijving.

Geïnspireerd door Herman Brood - 

en met de liefde voor zijn kunst - is 

dit schilderij gemaakt!



MOONSTRUCK Maker. Maja Kalkhoven

Jaar. 2014

Materiaal. Acrylverf op canvas

Afmetingen. 50 x 50 cm.

Geschatte opbrengst. €70

Beschrijving.

Vrolijk Hollands schilderij.



ANFLO Maker. Anne Mollema

Jaar. 2009

Materiaal. Acrylverf op canvas

Afmetingen. 100 x 100 cm.

Geschatte opbrengst. €110

Beschrijving.

Anne werkt graag op grote doeken, 

met grootse kleuren. Kenmerkend 

voor haar werk is het gebruik van 

(zelfgemaakte) stempels, en fijn 

zand om textuur te creëren. Dit 

doek knalt van je muur!

http://www.anflo.nl/



HUISKAMER
RESTAURANT

Door wie? 

Suus Prins & Ilse Kwaaitaal

Geschatte opbrengst. €100 

Beschrijving.

Hobbychefkok Suus Prins komt 

een avondje bij je thuis koken. Ook 

voor de bediening en afwas wordt 

gezorgd.  Maximaal aantal: 10 

personen.

Datum en tijd in overleg!



DE INDIAAN Maker. Kim

Jaar. 2009

Materiaal. Acrylverf op canvas

Afmetingen. 50 x 60 cm.

Geschatte opbrengst. €120

Beschrijving.

Kim’s huis staat vol met prachtige 

doeken die ze vooral voor zichzelf 

maakt; ze verkoopt haar werk niet. 

Speciaal voor deze veiling maakt ze 

een uitzondering en doneert ze dit 

werk aan Starters4Communities. 

Een buitenkans dus om een werk te 

bemachtigen van deze 

auto-didact!



DAMES OPGELET: EEN 
AVONDJE DE BLOEMETJES 

BUITEN ZETTEN!

Door wie? 

Karin Oude Weernink

Geschatte opbrengst. €70

Beschrijving.

Een avondje uit, voor jezelf of om 

cadeau te doen! Deze 27-jarige 

jongen met de respectabele lengte 

van twee meter neemt je mee 

uit en trakteert je de hele avond 

op drankjes en zijn charmante 

gezelschap. In het kort: overtuigd 

facebookloos, loopt heel wat 

techno feestjes af en ambieert een 

neurowetenschappelijke carrière.


