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Montmartre 

Na een groot succes in 2018 

vindt ook dit jaar op 23 juni in 

Oerle op de Brink het jaarlijks 

terugkerend evenement 

Montmartre plaats, waar wij 

als Kunstuitleen Veldhoven 

weer aanwezig zijn. Meer 

informatie hierover volgt! 

Algemene voorwaarden 

Zoals jullie weten zijn de alge-

mene voorwaarden verstuurd 

en door (bijna) iedereen on-

dertekend. Dit zal voor ons in 

de toekomst veel tijd bespa-

ren. Het is nu zo dat alle schil-

derijen, die tijdens een be-

paalde expositie tentoonge-

steld worden in één docu-

ment komen te staan en dus 

maar eenmalig door de loca-

tiehouder van een expositie 

hoeft te worden ondertekend. 

Voor dit moment lijkt dit ons 

weer voldoende informatie. 

We houden jullie uiteraard op 

de hoogte van verdere ont-

wikkelingen. Veel schilderple-

zier en hopelijk zien we jullie 

op 23 juni bij Montmartre op 

Zandoers.  
 

Hartelijke groet,  

Annie Scheepens en Anny 
Smeijers, Toos Uitdenbogaard  
en Miranda 
van Vlerken 
 

Het is weer lente! Met onze 

6e nieuwsbrief willen we u 

informeren over de laatste 

ontwikkelingen die sinds onze 

vorige nieuwsbrief hebben 

plaatsgevonden.  

 

Vervanging Cabrine 

Op onze facebookpagina heeft 

u het wellicht al gelezen.  

Cabrine heeft aangegeven te 

willen stoppen met de organi-

satie van de activiteiten voor 

Kunstuitleen Veldhoven. Zij is 

een van de initiatiefneemsters 

en heeft, vanaf de oprichting 

in 2017, veel werk verricht. 

Hierbij willen we Cabrine dan 

ook hartelijk bedanken voor 

haar inzet gedurende de afge-

lopen tijd. Gelukkig waren er 2 

dames bereid zich voor onze 

kunstuitleen in te zetten, te 

weten Annie Scheepens en 

Anny Smeijers. Welkom dames!  

 

Expositienieuws 

We verzorgen nog steeds met 

veel plezier de exposities bij 

Het Dorpsgenot, ‘t Tweespan, 

Restaurant ’t Zand en Dorps-

centrum D’Ouw school. Helaas 

heeft het team van restaurant 

D’n Hut aangegeven te willen 

stoppen met het tentoonstel-

len van schilderijen in hun 

restaurant. Het restaurant 

wordt momenteel gerestyled 

en de muren zijn op dusdani-

ge wijze veranderd dat daar 

geen schilderijen meer kun-

nen hangen.  Jammer voor 

ons. Mocht je zelf een restau-

rant weten  waar onze schil-

derijen goed kunnen hangen 

(en waar veel mensen komen, 

die ze kunnen bewonderen!!) 

dan horen wij dat graag. Of 

geef ons visitekaartje af bij het 

restaurant!! 

Uitleen schilderijen 

Op dit moment worden er al 

diverse schilderijen geleend 

door particulieren. We hopen 

dat steeds meer mensen ons 

weten te vinden. Via de Kunst-

Kadobon worden momenteel 

al een aantal werken uitge-

leend. 

 

Tentoonstelling Klokgebouw 

Hierbij willen we jullie graag 

attent maken op een mooie 

tentoonstelling in het Klokge-

bouw op 16, 17 en 18 april 

van 19.00-22.30 uur. Ruim 20 

kunstenaars laten 250 doeken 

zien, waarvan 2 leden van 

onze Kunstuitleen Veldhoven. 

Hallo kunstenaars van Kunstuitleen Veldhoven eo, 
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