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Parasol). Daar hebben we nu 

ook kunstwerken hangen en 

een beeld staan.  

Hulp gevraagd !! 

Alles bij elkaar hebben we 

weer veel werk verzet. Wij 

gaan in de toekomst via de 

app, nu en dan extra handen 

vragen voor de wisselingen op 

de locaties. Dit is waarschijn-

lijk meer werk dan jullie den-

ken. Eerst moeten we ge-

schikte schilderijen uitzoeken, 

dan moeten we ze opvragen 

via mail en thuis verzamelen. 

Het werk dat wij samen met 

jullie willen doen, bestaat uit 

het volgende: 

- het vervoer van schilderijen. 

- het afhalen van de oude 

schilderijen en deze weer 

netjes inpakken.  

- nieuwe schilderijen uitpak-

ken, voorzien van kaartje en 

ophangen. 

 
Hartelijke groet,  

Toos Uitdenbogaard,  

Annie Scheepens,  

Anny Smeijers, en  

Miranda  van Vlerken 

Het is al weer een hele tijd 

geleden dat we een nieuws-

brief hebben verstuurd. De 

afgelopen maanden stonden 

helemaal in het teken van de 

Expositie. En hier willen we 

nog graag even op terugko-

men.  

 

Expositie maart 2022 

Onze Expositie was weer een 

groot succes. We kijken terug 

op een zeer geslaagd week-

end. In totaal hebben we 152 

kunstwerken tentoongesteld, 

waarvan 135 schilderijen en 

17 kunstwerken van glas, 

paverpol en tin. Van dit alles 

zijn 5 schilderijen, 2 glasobjec-

ten en 1 beeld verkocht en 13 

schilderijen en 1 paverpol-

beeld uitgeleend. De expositie 

is bezocht door 415 personen. 

Dus we zijn meer dan tevre-

den met het resultaat. 

We zijn ook heel blij met alle 

hulp die we van veel kunste-

naars (en hun partners!!) heb-

ben gehad bij het inrichten 

van de expositie en tijdens het 

afbreken.  Natuurlijk zijn we 

ook blij met alle taken 

die iedereen als gast-

heer/-vrouw op zich 

heeft genomen. Wat heb-

ben we een enthousiaste 

club kunstenaars! Ieder-

een heeft goed meege-

holpen en dankzij jullie 

was het een groot suc-

ces. Nogmaals onze dank 

daarvoor!  

Nieuwe aanmeldingen 

Tijdens de expositie hebben 

zich nog enkele kunstenaars 

aangemeld bij de 

Kunstuitleen. We 

hebben nu 50 kunste-

naars die deelnemen. 

Dit is ons maximum. 

Er staat nu ook al 1 

kunstenaar op de 

wachtlijst. 

Communicatie via Whatsapp 

Het communiceren over de 

expositie via Whatsapp is ons 

goed bevallen. Daarom gaan 

we alle aangesloten kunste-

naars in deze appgroep plaat-

sen, zodat we in het vervolg 

ook andere mededelingen via 

deze app kunnen doen.  

 

Wisselingen bij locaties 

Ondertussen hebben wij niet 

stil gezeten. We hebben schil-

derijen gewisseld bij Sowieso,  

d’Ouw School en het Dorpsge-

not. En we hebben er een 

nieuwe locatie bij: Veldwijzer 

(het voormalig pand van de 
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