Society Lunch & Awards

Foto’s: Frans van Zijst
Musicalster Mariska van Kolck en couturier Ronald Kolk

Diederik Westerhuis leidde de veiling die meer dan 15.000 euro opbracht

De majestueuze, historische Kurzaal
vormt het levendige middelpunt van het
Steigenberger Kurhaus Hotel

Een trotse Marco Bakker zag zijn
vrouw de ‘Society World Award’
2010 winnen

SOCIETY
LUNCH en
AWARDS
De Amerikaanse zangeres, actrice en danseres Brandi Russell

Het wordt al een aardige traditie dat de wintereditie van de tweejaarlijkse ‘Society Lunch’ in het statige Scheveningse Kurhaus
wordt gehouden. En terecht, dit feest verdient een top entourage.

De lunch vindt traditiegetrouw plaats op maandag om 11.00 in de ochtend,
een heerlijk begin van de week dus. Tony Tetro en Annette Wijdom zijn verantwoordelijk voor de organisatie en weten zichzelf, ook na 10 jaar, steeds
weer te overtreffen.
Zij kozen dit keer voor het thema “Classic Christmas” wat een goede navolging kreeg in de sierlijke kleding bij vooral de dames. De heren hebben het
dan maar gemakkelijk met hun smoking.
In de wintereditie worden traditiegetrouw de Society World Awards uitgereikt.
Niemand minder dan Willeke van Ammelrooy bij de dames en Bas van Toor
bij de heren mochten de begeerde oeuvre-award mee naar huis nemen.
Een ander hoogtepunt was de veiling die een prachtig bedrag opleverde voor
het Erasmus MC - Daniël den Hoed.
De dames van het mobiele casino
Chiem van Houweninge

Mariëlle Bastiaansen

Gerda Havertong kwam
in haar eco outfit

Liesbeth van Dijk, presentatrice van
“Paranormale kinderen” en Rob Geus

Lunch organisator Annette Wijdom (links) met Mariko Naber

Professor Dr. Anton van der Geld en Lee Towers

De Eyecandy zangeressen: Melissa de Boer, Melissa
Sneekes en Jihane Naji met in hun midden Image builder en maatpak expert Edgar N.
Topturner Jeffrey Wammes
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De danseressen van Fa Fa Events & Entertainment

De immer sympathieke Frank Wentink van
de “Dinnershow DreamsLive” in studio 21

Marc Canto bracht de zaal in vervoering
met zijn Italiaans -en musicalrepertoire

Rita Verdonk

Willeke van Ammelrooy, lunch organisator en
stropdassenkoning Tony Tetro en Bas van Toor
(Clown Bassie) met hun Society World Award
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