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weer werkte mee, het was 

gezellig druk en er waren veel 

belangstellenden aan de 

kraam. Dat is natuurlijk heel 

fijn, maar er was meer… 

 

Er is een schilderij  

er waren 8 kunstenaars die 

graag nadere informatie wil-

den ontvangen, waarvan zich 

er inmiddels 2 ook daadwer-

kelijk bij ons hebben aange-

sloten, we hebben kadobon-

nen verkocht (daarover hier-

Deze nieuwsbrief wordt ge-

schreven terwijl de zomer 

met haar tropische tempera-

turen alsmaar voort duurt. 

Het voordeel hiervan is, dat 

we, al gaan we niet op vakan-

tie naar het buitenland, hier-

van toch een soort vakantie-

gevoel krijgen. Een nadeel is 

wellicht dat er wat moeilijker 

te schilderen valt. De verf 

droogt bij wijze van spreken 

onder je penseel. Maar tot 

zover de zomer. 

 

Ondersteuning 

Vanwege het grote succes van 

onze Kunstuitleen en het vele 

werk wat dat met zich mee-

brengt hebben we de hulp 

ingeroepen van Toos Uitden-

bogaard. Zij is lid van de 

Kunstuitleen en zij gaat ons 

ondersteunen met  admini-

stratieve werkzaamheden, 

daarnaast kunnen we rekenen 

op Gonny Klein die ons af en 

toe helpt met het inrichten 

van wat grotere exposities. 

We zijn heel blij met deze 

hulp, want het vele werk be-

gon Miranda en Cabrine bo-

ven het hoofd te groeien.  

Montmartre op Zandoers 

Even een terugblik op het eve-

nement “Montmartre op 

Zandoers” wat voor de eerste 

keer werd gehouden op zon-

dag 24 juni jl. De Kunstuitleen 

was hierbij vertegenwoordigd. 

We hadden bij een aantal van 

jullie een schilderij opge-

vraagd om onze kraam aan te 

kleden en een oproep gedaan 

onder de leden om ons die 

dag te komen helpen. Daar 

werd gehoor aan gegeven, 

waarvoor dank, het werd een 

hele gezellige dag. De Kunst-

uitleen heeft zich die dag vol-

op kunnen promoten, het 
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Vergaderzaal ‘t Dorpsgenot, aan de 

muur hangt ‘Beet’ van Margot de lange. 

onder meer) en veel tegoedbon-

nen uitgedeeld met daarop een 

kortingsactie, dit alles om de parti-

culiere verhuur extra te promoten. 

We zijn benieuwd wat de respons 

op deze bonnen zal zijn. Kortom 

het was voor ons (en ook voor de 

andere deelnemers ) een zeer ge-

slaagd evenement, wat waarschijn-

lijk jaarlijks op de evenementenka-

lender terug zal keren. 

KunstKadobon 

Zoals gezegd hebben we bij 

“Montmartre op Zandoers” voor 

het eerst onze kadobonnen ver-

kocht. Die kadobonnen zijn vanaf 

nu voor iedereen te koop. Leuk om 

cadeau te geven bij een verjaardag 

of andere feestelijke gelegenheid. 

De ontvanger krijgt een bon waar-

mee hij/zij bij de Kunstuitleen 

Veldhoven eo een schilderij naar 

keuze kan huren voor een bepaal-

de periode. Die periode en de 

daarmee samenhangende prijs van 

de kadobon bepaalt de gever. Bijv. 

Met een kadobon van 15 euro kan 

de ontvanger voor 4 maanden een 

schilderij lenen, dat is 3 maanden à 

5 euro (welke rechtstreeks naar de 

kunstenaar gaan) en nog  1 maand 

geheel gratis.  

Bij belangstelling voor een kado-

bon, kun je ons mailen:  

Kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com  

Wij pakken hem dan feestelijk voor 

je in en je kunt hem bij een van 

ons ophalen. Succes verzekerd en 

men heeft er langer plezier van 

dan van een bos bloemen! 

 

Maximum aantal kunstwerken 

Om de capaciteit van onze websi-

te, die natuurlijk niet oneindig is, 

eerlijk te verdelen, hebben we 

besloten een maximum in te stel-

len voor het aantal schilderijen/

beelden jullie mogen aanleveren  

voor de website en Facebook. Het 

maximum aantal bedraagt 75 

kunstwerken per persoon.  

 

Graag jullie reactie! 

Graag willen wij nogmaals vragen 

om alert te zijn op onze mailtjes 

en ze helemaal te lezen. Het ge-

beurt nog te vaak dat men er niet 

op reageert om bijv. tijdstippen 

door te geven wanneer en bij wie 

je schilderijen komt brengen c.q. 

halen. Dit is voor ons belangrijk 

om te weten, zodat we op tijd en 

op de goede locatie je contract, 

wat getekend dient te worden, 

klaar kunnen leggen. 

In tegenstelling tot wat sommige 

leden denken, is dat voor jullie, 

voor ons en voor de locatiehou-

ders van belang. Misschien een 

tip: reageer indien mogelijk per 

omgaande, dan kan het niet ver-

geten worden. Het bezorgt ons nl 

extra werk om achter jullie aan te 

mailen of bellen. Graag begrip 

hiervoor. 

 

Inpakken (en wegwezen) 

Tot slot willen wij jullie nogmaals 

vragen je schilderij goed ingepakt 

aan te leveren. Wij bewaren de 

verpakking en jullie ontvangen je 

schilderij weer ingepakt retour. 

Wij wensen jullie een plezierige 

nazomer en voor degene die nog 

op vakantie gaan (inpakken en 

wegwezen!!), veel plezier. 

Hartelijke groet van  Cabrine,  

Miranda en Toos namens  
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Volg ons op  
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www.facebook.com/
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