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De nieuwbouw van RSZK 

genaamd  “Leuskenhei” in 

Veldhoven (naast sportcen-

trum Atalanta) is inmiddels 

in gebruik genomen. 

Zij hadden op zondag 18 

februari jl. een open dag 

voor alle belangstellenden. 

Wij hadden de eer om twee 

van de vier woningen (voor 

Hier zijn we dan met onze 

lente-nieuwsbrief. 

Er hebben weer allerlei 

ontwikkelingen plaatsge-

vonden sinds de laatste 

nieuwsbrief van decem-

ber en ook hebben we 

sindsdien weer enkele 

nieuwe kunstenaars mo-

gen verwelkomen die zich 

bij ons hebben aangeslo-

ten. Welkom allemaal! 

 

Website 
We zijn inmiddels bezig met 

het vullen van onze nieuwe 

website. Deze hebben we 

kunnen aankopen dankzij 

de contributie die onze le-

den betalen sinds januari 

van dit jaar. De vorige site 

had te weinig opslagcapaci-

teit waardoor we niet alle 

foto’s van de kunstwerken 

konden plaatsen. Dat kan 

nu dus wel. Het adres blijft: 

www.kunstuitleenveldhoveneo.nl  

 

Expositienieuws 
We hebben Restaurant d’n 

Hut in Wintelre mogen op-

fleuren met enkele van on-

ze schilderijen, nadat zij zelf 

hun keuze hadden gemaakt 

uit onze database die in-

middels meer dan 350 

schilderijen bevat!  

Op 19  februari hebben we 

ontmoetingscentrum ’t 

Tweespan in Veldhoven 

ingericht. Daar hangen 

maar liefst 12 van onze 

schilderijen.    

De expositie bij het Dorps-

genot is al een keer verwis-

seld en het geheel ziet er 

weer gezellig uit.  

Hallo kunstenaars van Kunstuitleen Veldhoven eo, 
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Cabrine Coenen,   

tel. 06-40725740        

coenen.jannes@gmail.com 

Miranda van Vlerken,  

tel. 06-25522567       
vanvlerken@onsbrabantnet.nl 

Leuskenhei; met werken van Miriam Baltussen  

‘t Tweespan; met werken van Gerry de Voys 
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Vergaderzaal ‘t Dorpsgenot, aan de 

muur hangt ‘Beet’ van Margot de lange. 

dementerende ouderen) op 

proef in te mogen richten.  Bin-

nenkort volgt een gesprek met 

RSZK om te kijken of we onze 

samenwerking gaan voortzetten 

en of we de andere twee wonin-

gen ook kunnen gaan inrichten.  

 

Montmartre op Zandoers 

Op zondag 24 juni vindt in Oerle 

op de Brink van 10 tot 17 uur 

een leuke nieuwe activiteit 

plaats, genaamd Montmartre op 

Zandoers. Dit is een markt voor 

en door amateurkunstenaars uit 

Veldhoven en onze Kunstuitleen 

zal daar ook vertegenwoordigd 

zijn.   

De ins en outs moeten nog be-

sproken worden, maar het kan 

zijn dat we tegen die tijd kunst-

werken bij jullie zullen opvragen 

om onze kraam aan te kleden 

en misschien wel om hulp van 

enkelen van jullie om onze 

kraam mee te bemannen. 

Maar buiten dat is het natuurlijk 

vooral gezellig als jullie een kijk-

je komen nemen.  

Nadere informatie volgt.  

 

Vriendelijk verzoek  

We hebben tot slot nog een 

vriendelijk verzoek aan onze 

leden. Als jullie nieuwe kunst-

werken toesturen (om te laten 

plaatsen op de website en de 

facebookpagina) dan graag bij 

de foto’s vermelden: de naam 

van het schilderij of het acryl, 

olieverf e.d. is, het formaat en de 

prijs (berekend volgens de in-

middels bekende formule lengte 

+ breedte x 1½ of 2). 

Het is niet toegestaan ónder 

deze prijs schilderijen te laten 

plaatsen. Het gebeurt nu vaak 

dat we achter gegevens moeten 

aanbellen of mailen. 

Ook zou het fijn zijn als jullie de 

opgevraagde schilderijen zoveel 

mogelijk op de beschikbaar ge-

stelde dagdelen bij ons komen 

afleveren en dan graag de schil-

derijen voorzien van een ijzer-

draad en goed inpakken. Alleen 

graag als het echt niet anders 

kan een ander tijdstip aanvra-

gen.  

 

Wij zijn enorm blij en trots dat 

onze Kunstuitleen zo goed 

loopt, maar dat maakt dat wij 

het daar erg druk mee hebben. 

We doen dat natuurlijk graag, 

maar een beetje medewerking 

van jullie allen zou fijn zijn.  

 

Administratie 

In verband met de drukke 

(administratieve) werkzaamhe-

den rondom de Kunstuitleen 

hebben we besloten, na over-

leg met een jurist, voortaan te 

gaan werken met een éénmali-

ge machtiging. Nu wordt er nog 

per kunstwerk een contract ge-

maakt en geprint bij elke nieu-

we expositie. Dit zorgt voor te-

veel administratieve romp-

slomp. Met een machtiging pro-

beren we dit te ondervangen. 

De eerstvolgende keer dat je bij 

ons een schilderij komt afleve-

ren ligt er zo’n machtiging ter 

ondertekening voor je klaar. We 

kunnen je daar op dat moment 

nader over informeren. 

Hopelijk zien we jullie op 24 juni 

tijdens Montmartre op 

ZandOers. 

Volg ons op  

Facebook: 

www.facebook.com/

KunstuitleenVeldhoven 
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