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woordigd met een eenvoudi-

ge informatietafel bij de 

Kerstmarkt van ‘t Tweespan. 

Kun jij van 17.30 tot 20.30 

een uurtje helpen, dan horen 

we dat graag! 

 

Exposeer je mee? 

Het goede nieuws is dat er 

zeker een expositie komt in ’t 

Tweespan (Zonderwijk). Er 

lopen nog onderhandelingen 

over een expositie in d’Ouw 

School (Oerle). De eerste ex-

positie zal zeer waarschijnlijk 

in januari 2020 worden geor-

ganiseerd. Hiervoor is een 

groot aantal helpers nodig. 

Als we een definitieve datum 

hebben, nodigen we jullie uit 

voor een gezamenlijk overleg. 

Zodat eenieder zijn/haar idee-

ën kan inbrengen. Zo horen 

we graag van jullie of er men-

sen zijn die gratis of voor wei-

nig aan materiaal kunnen 

komen om deze expositie op 

te zetten. Denk hierbij aan 

b.v. staande panelen, bouw-

hekken, schildersezels, etc. Zo 

ja, laat het ons dan zo snel 

mogelijk weten. 

Hartelijke groet,  

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

Met onze 7e nieuwsbrief wil-

len we jullie informeren over 

onze activiteiten van afgelo-

pen zomer en de plannen 

voor komend seizoen. 

 

Montmarte 23 juni 2019 

We hebben een lange, warme 

zomer achter de rug. Wij wa-

ren in juni weer present op de 

kunstmarkt Montmartre op 

Zandoers. Het weer was fan-

tastisch de markt werd zeer 

drukbezocht. Het was voor 

ons een mooie mogelijkheid 

om onze kunstuitleen te pro-

moten. Er zijn veel folders uit-

gedeeld en enkele KunstKado-

bonnen verkocht. 

 

Expositie in de tuin  

Eind augustus hebben enkelen 

van ons meegedaan aan de 

expositie in de tuin bij Hanne-

ke van der Zanden. Ook daar 

was het bijzonder mooi weer.  

Maar er zijn ontzettend veel 

bezoekers geweest die heb-

ben genoten van zowel de 

beelden als de schilderijen. 

 

Meer expositienieuws 

We verzorgen nog steeds met 

veel plezier de exposities bij 

Het Dorpsgenot, ‘t Tweespan, 

Restaurant ’t Zand en Dorps-

centrum D’Ouw school. Bij ’t 

Dorpsgenot (Geitenboerke) is 

de expositie gewisseld en 7 

november worden de schilde-

rijen in ’t Tweespan gewisseld. 

Verder hebben we contact 

gehad met het nieuwe Hotel 

46 in Wintelre om daar onze 

schilderijen te exposeren. Het 

hotel is volgens een bepaald 

concept ingericht en helaas 

past onze kunst niet in dit 

concept. Weet jij een restau-

rant waar onze schilderijen 

kunnen hangen (en waar veel 

mensen komen, die ze kunnen 

bewonderen!) dan horen wij 

dat graag of geef ons visite-

kaartje af bij het restaurant!! 

Kerstmarkt Tweespan 

Op 14 december is Kunstuit-

leen Veldhoven vertegen-
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