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13 aug 2010

In de landelijke sfeer van de Oostendorper Watermolen wordt voor de derde keer op rij
de ruim opgezette Antiek-, Brocante- en Kunstfair gehouden. Voorgaande edities
hebben duizenden bezoekers de weg gevonden naar deze prachtige fair. Met de natuur
en de prachtige Watermolen als decor kunt u op uw gemak kijken naar iets voor uw
verzameling. Gezellig snuffelen tussen het vele zilver, porselein, email, linnen, sieraden,
schilderijen, paspoppen en de kunst die is uitgestald.

U vindt er een grote verscheidenheid aan deelnemers met.:
Antiek Brocante
Kunst Sieraden
Zilveren voorwerpen Antieke klein meubelen
Antiek linnen Bloemdecoraties
Glaswerk Schilderijen
Verzamelingen Poppen
-Wijnproeverij La Vendange Tardive uit Haaksbergen is aanwezig met heerlijke wijnen.
-Bakkers van de Oostendorper Watermolen bakken brood in de Bakspieker.
-Tevens is de molen te bezichtigen en is er een expositie van Henk ten Bouwhuis.
-Healthcheck voor seniorgezelschapsdieren door dierenarts Anoek Schipper.
- Kunstenaar van de Kwastfactor van de in het kader van de fair gehouden competitie in het
verpleegtehuis het Wiedenbroek zal het winnende schilderij tijdens de fair te koop aanbieden.
-Bij restaurant ‘Bi’j de Watermölle’ is er gelegenheid om vanaf de kleine kaart te bestellen.
-Geen Kaf maar Koren Taxateur Hr. Sprik van RTVOost-programma is aanwezig om uw
antiek te taxeren.
- Harmonicaspeler Wim Krijgsman.

Zangduo J@M is ook aanwezig.
J@M (spreek uit ‘djem’), een nieuw zangduo uit Haaksbergen, bestaat uit Joop Weeink en
Marcel Zaat. Vorig jaar zijn ze gestart als gelegenheidsduo met het geven van een aantal
miniconcerten. Dit viel bij het publiek zeer goed in de smaak, vandaar dat zij hun repertoire
hebben uitgebreid en nu wat vaker optreden. Joop Weeink kreeg muziek met de paplepel
ingegoten. Het hele gezin zong in diverse koren en ook Joop kreeg de smaak te pakken.
Hoogtepunten waren een hoofdrol in de operette La Périchole en gastoptredens tijdens diverse
concerten.
Marcel Zaat in het dagelijks leven private banker is al zijn hele leven bezig met muziek en

kan niet zonder. Marcel volgde in zijn jeugd al de opleiding tot organist/toetsenist aan
muziekschool. Hij heeft een hoofdrol gezongen in de musical Cats.
Verloting. Traditiegetrouw is er ook nu weer voor een goed doel gekozen. De vereniging de
Hoksbargsemölln is dit jaar het goede doel.
Nieuw is dat er in plaats van een veiling een verloting van o.a. antiek, kunst en lifestyle gaat
plaatsvinden.
Een van de vele mooie prijzen is een bijzonder prachtig collier met bijbehorende armband van
Lapis Lazuli, mooie blauwe Lapis met zilveren kralen ertussen en een zilveren slotje ter
waarde van € 225,--.
De Gemeente Haaksbergen schenkt een zeefdruk van Jan ten Wierik voor de verloting.

Erik Loman kan het een moer schelen !!!!
Dit door middel van een kunstwerk dat speciaal gemaakt is voor de
loterij die plaatsvindt tijdens de fair.
Het werk is 80 x 80 cm groot en heeft de titel ‘Raddraaier’.
Het doek kan op allerlei manieren worden opgehangen en kan dus ronddraaien.
Dit weer met een knipoog naar de raderen van de watermolen.

Opbrengst.
De gehele opbrengst van de verloting komt ten goede aan de Oostendorper Watermolen.
Dit bedrag zal worden besteed aan het herinrichten van de expositieruimte van de molen.
De huidige expositieruimte is sinds 1988 in gebruik en is aan een opknapbeurt toe.
De fair wordt gehouden van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Entree voor de fair bedraagt € 3,-. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang.
De verloting vindt plaats om 15:00 uur onder toezicht van notaris Mr. Marco Lenderink en
wordt geleid door Wim Roetenberg.
Deze fair is een bezoek meer dan waard
Tot ziens op zondag 29 augustus a.s..
Voor meer inlichtingen over de fair en/of verloting kunt u contact opnemen met Clair.
Telefoonnummer: 06-50282556 of e-mail: clair.brocante@home.nl

