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Nieuwe locatie 

We hebben er ook weer een 

nieuwe expositielocatie bij. 

Het voormalige pand van de 

Rabobank in het Citycentrum 

tegenover Bakker Bart. Hier 

mogen we exposeren tot het 

moment dat er een nieuwe 

huurder voor het pand is. 

Komt er een nieuwe huurder 

dan zou het kunnen zijn dat  

wij onze kunstwerken binnen 

24 uur moeten ophalen. Maar 

er zijn toch al positieve reac-

ties geweest van het winke-

lend publiek.  

 

We hebben sinds de zomer  

ook schilderijen gewisseld bij 

de Veldwijzer, Dorpsgenot, 

Sowieso en het Tweespan. 

Met de winter in zicht willen 

we jullie weer informeren 

over onze activiteiten. Wat 

hebben we afgelopen periode 

allemaal gedaan en wat zijn 

we komende winter nog van 

plan? 

Communicatie via Whatsapp 

Wij vinden het zelf heel prettig 

om via Whatsapp te commu-

niceren. We kunnen jullie snel 

informeren over de laatste 

ontwikkelingen en de ’lijntjes’ 

zijn kort en direct. We hebben 

er bewust voor gekozen om 

jullie NIET via deze groep te 

laten reageren. Als alle 50 

personen namelijk gaan rea-

geren worden dat wel heel 

veel pingeltjes. Reacties kun-

nen jullie dus sturen naar onze 

privénummers.  

Aantal kunstenaars 

Op dit moment zijn er dus 50 

deelnemers aangesloten bij de 

Kunstuitleen en staan er 2 op 

een wachtlijst. 50 is echt het 

maximum dat wij kunnen be-

heren. Zeker ook na de expo-

sitie hebben veel van jullie 

kunnen merken hoeveel tijd 

en werk wij in de organisatie 

van Kunstuit-

leen Veldhoven 

stoppen.  

Hulp is altijd 

welkom 

Heel blij zijn wij 

dan ook met  de 

positieve reac-

ties op onze 

vraag om hulp 

bij het wisselen van de schil-

derijen op de verschillende 

locaties. Wil je meehelpen? 

Stuur ons gewoon een appje. 

Hallo kunstenaars van Kunstuitleen Veldhoven eo, 
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Nieuwe locatie: Rabobank Citycentrum 
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Binnenkort gaan we ook weer 

wisselen bij d’Ouw School, 

maar daarvoor moeten we de 

kunstwerken nog uitzoeken. 

Kunstwerk aanleveren? 

Als wij schilderijen opvragen 

voor een wisseling dan willen 

wij ook graag het juiste schil-

derij ontvangen. Als jullie ‘per 

ongeluk’ een ander schilderij 

inleveren heeft dit namelijk 

consequenties voor de titel, 

het formaat en indeling van 

onze ruimtes.  

Bovendien kloppen de 

kaartjes bij de schilderijen niet 

meer die Miranda gemaakt 

heeft. Mocht een opgevraagd 

schilderij om een of andere 

reden niet beschikbaar zijn, 

overleg dan even met ons.  

Kunstwerk verwijderen? 

In onze voorwaarden staat dat 

we een kleine vergoeding vra-

gen als je een kunstwerk uit 

ons ’uitleenbestand’ wilt ha-

len. Voor ons als vrijwilligers is 

dat namelijk heel bewerkelijk. 

Als je dus een kunstwerk voor 

de uitleen aanlevert, gaan we 

er vanuit dat deze ook be-

schikbaar zijn.   

ONZE EXPOSITIE  

Onze eigen expositie in d’Ouw 

School zal waarschijnlijk in 

maart ‘23 zijn. Dit in verband 

met de kans op betere weers-

omstandigheden waardoor er 

meer aanloop is van passan-

ten. 

Voor deze expositie kan alleen 

werk worden uitgekozen wat 

nog NIET EERDER op onze 

exposities heeft gehangen of 

gestaan. Dus het mag wel op 

andere locaties zijn geëxpo-

seerd.  

Mocht je nog nieuw werk heb-

ben, zorg dan dat dit zo snel 

mogelijk op de site komt. 

Stuur een scherpe afbeelding 

van je werk door via de mail: 

kunstuitleenveldho-

veneo@gmail.com.   

Vermeld: 

- de titel,  

- het formaat,  

- het materiaal,  

- en de verkoopprijs; 

dan zorgen wij ervoor dat het 

op Facebook en op de website 

komt te staan.  

Doe dit in ieder geval vóór 

eind december want dan zijn 

wij alweer volop bezig met de 

voorbereidingen van de expo-

sitie. 

Hartelijke groet,  

Toos Uitdenbogaard,  

Annie Scheepens,  

Anny Smeijers, en  

Miranda  van Vlerken 

 

 

Volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/

KunstuitleenVeldhoven 
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