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vragen we aan iedereen: 

 Wil je weer meedoen met 
onze eigen expositie? 

 Geef door met hoeveel 
werkstukken je wilt expose-
ren (max. tussen de 3-5 per 
persoon); 

zodat wij kunnen uitzoeken 
hoeveel werken ieder precies 
kan inbrengen. Dit is namelijk 
afhankelijk van het aantal 
deelnemers en de indeling op 
de panelen. 
Geef voor 15 november 2020 
door of je mee wilt doen of 
niet. Een speciale nieuwsbrief 
over de Expositie volgt als wij 
meer weten van jullie. Willen 
jullie de gegevens doormailen 
naar kunstuitleenveldho-
veneo@gmail.com?  
 
Ledenbijdrage 
Wij vragen jullie ook weer om 
de jaarlijkse bijdrage aan ons 
over te maken o.v.v. je naam 
en ‘Bijdrage 2021’ op reke-
ningnummer NL 87 INGB 
0003894265 van FGW 
Scheepens en/of J Scheepens. 
Deze jaarbijdrage is nog 
steeds € 12.50 

 
 
 
 

Hartelijke 
groet,  

 
Toos Uitdenbogaard,  

Annie Scheepens,  
Anny Smeijers, en  

Miranda van Vlerken 

Hoewel we in deze Corona 
periode nog steeds weinig 
kunnen en mogen onderne-
men, willen we jullie in deze 
korte nieuwsbrief informeren 
over onze activiteiten.   
 
Wisseling Tweespan en  
d’Ouw School 
Afgelopen periode hebben we 
bij ‘t Tweespan en d’Ouwe 
School de schilderijen nog 
kunnen wisselen. De be-
treffende kunstenaars zijn 
ondertussen op de hoogte 
gebracht en weten waar ze 
hun schilderij kunnen opha-
len. 

Wisseling het Dolium 
In verband met corona is de 
expositie in het Dolium in Eer-
sel nog steeds niet gewisseld. 
Het gezondheidscentrum is 
ook tijdelijk gesloten geweest 
door een coronauitbraak.  
Op dit moment wordt er geke-
ken of er een foto-expositie 
komt. Mocht dit door gaan 
dan halen we onze schilderij-
en op. Begin 2021 mogen wij 
dan weer een expositie ver-
zorgen. 
Gaat de foto-expositie niet 
door, dan blijven onze schilde-
rijen voorlopig tot die tijd in 
het Dolium hangen.  
Mocht iemand in de tussentijd 
een van zijn/haar schilderijen 
nodig hebben voor uitleen of  

evt. verkoop, neem dan con-
tact met ons op. 
 
Ophalen en inleveren werk 
Als er een kunstwerk wordt 
opgevraagd door ons voor een 
te houden expositie, willen 
jullie dan goed doorgeven bij 
wie en wanneer je dit werk 
inlevert. 
 
Wisseling Dorpsgenot 
I.v.m. corona is de wisseling 
van schilderijen in het Dorps-
genot nog niet doorgegaan. 
Deze schilderijen houden wij 
voorlopig nog even bij ons. 
We hopen deze over 14 dagen 
alsnog te kunnen wisselen. 
 
Expositie Kunstuitleen 
2021 
Onze EIGEN exposi-
tie staat voorlopig 
gepland voor het 
weekend van 23 en 24 
januari 2021. Noteer dit al-
vast in jullie agenda’s. Zoals 
jullie begrijpen is dit alles on-
der voorbehoud door corona. 
We moeten evenwel nu al 
met de voorbereidingen be-
ginnen willen we de expositie 
dan kunnen houden. Daarom 
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