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vinden. Wij denken dan aan 
eind september of oktober, 
maar durven nog niets con-
creet af te spreken. Verder 
informatie krijgen jullie op tijd 
aangeleverd. Denk maar vast 
na over wat je wilt exposeren.  
 
Tot slot : 
Nog wat huishoudelijke me-
dedelingen. Hieronder nog 
even de richtlijnen voor het 
inleveren van werkstukken 
voor een expositie. 
► Aan de achterkant graag 
een label met voor- en ach-
ternaam en telefoonnummer 
► Zorg voor een stevig op-
hangsysteem, dus geen 
draadje maar echt ijzerdraad! 
Er mogen geen uitstekende 
schroeven in zitten. Met ver-
voer moeten wij schilderijen 
op elkaar kunnen leggen, zon-
der dat deze beschadigd ra-
ken. 
► Let goed op waar je een 
schilderij inlevert en vooral 
waar je het weer gaat opha-
len. Er zijn een Annie en een 
Anny. Je kunt zo maar bij de 
verkeerde Annie/Anny staan 
 
 
Hartelijke groet,  

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

 

We hadden gehoopt al iets 
meer te kunnen doen, maar 
Corona houdt ons nog steeds 
in haar greep. Toch hebben 
we deze keer weer wat leuke 
dingen te melden.  
 
Wisseling Dolium 
Op 17 april 2021 is er een wis-
seling geweest in het Dolium 
van schilderijen, glaskunst en 
beelden. Bijna al onze 45 kun-
stenaars hebben daar een 
werkstuk voor aangeleverd. 
Deze mogen een half jaar blij-
ven hangen/staan. Het is mo-
gelijk deze expositie tijdens 
openingsuren te bezoeken. 
Houd je daarbij wel aan de 
geldende coronaregels; dus 
maximaal met 2 personen 
naar binnen en draag mond-
kapjes. Naar aanleiding van de 
afgelopen tentoonstelling bij 
het Dolium zijn er diverse 
stukken verkocht en/of uitge-
leend. Hopelijk is het deze 
keer weer zo succesvol. 

Wisseling Dorpsgenot 
Ook in het Dorpsgenot zijn 
ondertussen nieuwe schilderij-
en opgehangen. Deze blijven 3 
maanden hangen. Het restau-
rant is nog niet geopend, maar 
er worden wel vergaderingen 
gehouden en er is op sommi-
ge uren koffie to-go, etc. te 
verkrijgen. Het is er overdag 
heel druk met wandelaars en 

fietsers die nu weer gebruik 
mogen maken van het terras 
en ook wel eens naar binnen 
lopen. Hopelijk is deze gele-
genheid ook weer snel hele-
maal open voor het publiek. 

Nieuwe locatie: Sowieso 
We hebben sinds kort een 
nieuwe locatie om te expose-
ren, namelijk Grand Café So-
wieso aan de  Lange Kruisweg 
in Veldhoven. (kerkplein d’Ek-
ker, voorheen was dit Rou-
te66). Het restaurant is hele-
maal geschilderd en van bin-
nen opnieuw ingericht. Afge-
lopen week mochten wij de 
‘finishing touch’aanbrengen 
en daar onze schilderijen 
neerhangen.  Sowieso wil per 
seizoen de schilderijen wisse-
len, dus ieder-
een komt 
daar ook een 
keer aan de 
beurt om de 
exposeren. 

Eigen Expositie 2021 
We hopen dat onze eigen ex-
positie nog dit jaar kan plaats-
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