
1 

natuurlijk ook maar  beperkte 
opslagruimte. De expositie bij 
het Dolium in Eersel eindigt 
half oktober en heeft voorlo-
pig geen vervolg. Het betreft 
hier zo’n 40 werken. Dus 
graag zo snel mogelijk opha-
len na bericht. 
 
Expositie 29 en 30 januari ‘22 
Zoals het er nu uit ziet gaat 
deze expositie door; weer bij 
d’Ouw School in Oerle. Wij 
willen graag weten vóór 1 
oktober 2021 of je mee doet. 
Dan kunnen wij uitrekenen 
hoeveel werken iedereen kan 
exposeren. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers zal dit  
4 of 5 stuks zijn. 
Verder willen wij weten of je 
inzetbaar bent op de dagen 
van de expositie en of je mee 
kunt helpen de expositie mee 
in te richten. Dit zal waar-
schijnlijk op 1 dag voor ope-
ning en ‘s morgen voor de 
opening zijn. Ook willen wij 
nog weten of je tafelezels 
beschikbaar hebt. 
Eind oktober willen we dan al 
weten welke werken je wilt 
exposeren, dus daar kun je 
ook alvast over gaan naden-
ken. Werken die je wilt expo-
seren moeten WEL op de site 
staan. Via de mail volgt nade-
re uitleg! 
 
Hartelijke groet,  

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

 

In deze nieuwsbrief weer een 
kort verslagje van wat we 
afgelopen periode hebben 
gedaan en wat er nog op de 
planning staat. Tevens nog 
wat aandachtspunten voor 
iedereen.  
 
Wisselingen 
Afgelopen maand hebben we 
al onze locaties weer van 
nieuwe schilderijen voorzien. 
Er zijn  schilderijen gewisseld 
bij het Tweespan, d’Ouw 
School, restaurant Sowieso en 
het Dorpsgenot. 

Feel Good Market 
Zaterdag 18 september orga-
niseerde GV Voorwaarts een 
Feel Good Markt ivm het 90-
jarig bestaan. Ook wij hebben 
daar gestaan met een kraam 
namens Kunstuitleen Veldho-
ven e.o. Het was heel gezellig 
en we hebben leuke reacties 
gekregen en Kunstuitleen 
Veldhoven weer wat meer 
bekendheid kunnen geven.  

Contract 
Willen jullie allemaal nog eens 
goed het deelnemerscontract 
doorlezen zodat er geen mis-
verstanden kunnen ontstaan. 
Als je bijvoorbeeld een werk-

stuk verkoopt dat bij ons op 
de website en Facebookpagi-
na staat, dan ben je 15% be-
middelingskosten schuldig. 
Ook al hebben wij er geen 
directe bemiddeling bij gehad. 
Wij kunnen namelijk niet con-
troleren of een koper via onze 
site bij jou terecht is gekomen. 
Denk daarom goed na welke 
werken je bij ons aanmeldt. 
 
Inleveren  kunstwerken voor 
een expositie. 
Als er een kunstwerk is uitge-
kozen om te worden geëxpo-

seerd in een van de 
locaties en wij vragen 
jullie dit bij een van ons 
in te leveren, zorg er 
dan voor dat je laat 
weten bij wie en wan-
neer  je dit komt bren-
gen. 
 
Ophalen kunstwerken 

Als een expositie wordt gewis-
seld nemen wij de kunstwer-
ken mee naar huis. Je krijgt 
dan bericht waar je het kunt 
ophalen. Doe dit a.u.b. zo snel 
mogelijk nadat je bericht hebt 
gehad van ons. Wij hebben 

Hallo kunstenaars van Kunstuitleen Veldhoven eo, 
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