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Expo april 2019 
6 en 7 april 2019 organiseren we een expositie voor leden van Kunst in het Rond. 
Net als vorig jaar zal dit in het Patronaat plaatsvinden. 15 leden hebben zich 
hiervoor aangemeld. De deelnemers ontvangen per mail nadere informatie. 
 

Gesprek Hans Sonnemans 
16 januari 2019 was het bestuur op bezoek bij Hans Sonnemans, directeur van museum ’t  Oude Slot, voor een 
nadere kennismaking.    
 

Vrijwilligers werkgroep Verdieping 
Ons is gevraagd of er bij onze leden vrijwilligers zijn die de werkgroep van de Verdieping willen draaien. 
Het houdt in om ca. 3 x per jaar werken te ontvangen in de Verdieping, het inrichten van de ruimte en het 
weer afhalen en teruggeven aan de exposant(-en).  Verder ook meedenken met ’t  Oude Slot over de invulling 
ervan.  Heb je interesse mail dan Marjon van Schalkwijk: grasch@kpnmail.nl   
 

Openstelling ateliers 
Het idee is dat we bij elkaar in het atelier gaan kijken. Wil je ook meedoen, laat dan een datum aan ons weten. 
De volgende openstellingen zijn op: 

• 20 januari 2019 bij Atelier Golnaz van 14.00 tot 17.00 uur  Adres: Begijnstraat 48, Veldhoven. 
Alle kunstenaars en hun familie zijn welkom! 
Liefst vooraf opgeven via info@ateliergolnaz.com  

• 20 maart 2019 bij Eddy Kox van 12.30 tot 15.30 uur. 
Adres: Groot Terkooyen 8, Bladel. Graag van te voren opgeven wie en met hoeveel personen je komt. 
Via mail: ec.kox@planet.nl 

 
Exposities van Leden 
Ine  ter Bogt neemt deel aan de groepstentoonstelling "Our 
Legacy" bij de Kunstpraktijk. Te zien t/m zondag 27 januari 
2019. Openingstijden: Alle dagen van de week na afspraak én 
do, vr, zo 13.00 – 17.00 uur 
De Kunstpraktijk, Dorpstraat 6A, 5504 HH Veldhoven, 
www.dekunstpraktijk.nl 

mailto:grasch@kpnmail.nl
http://www.dekunstpraktijk.nl/


 

 
 
 
 
Hanneke Hielkema exposeert  in ‘De Verdieping’ Gemeentehuis 
Veldhoven. Deze expositie wordt geopend door burgemeester 
Marcel Delhez op vrijdag 18 januari 2019 om 17.00 uur.  
Looptijd t/m 19 april 2019. Doordeweeks open van 09.00 tot 17.00 
uur en dinsdag tot 19.00 uur.  Gedurende deze periode hangen er 
ook werken van Hanneke in museum ’t  Oude Slot,  
theater De Schalm, muziekschool Art4U en de bibliotheek.   
Expositie teken- en schildervereniging “het 
Penseeltje” 

Zaterdag 26 en zondag 27 januari van 11.00 tot 17.00 uur in atelier Sentrum 70, Handwijzer 34, Veldhoven.  

 
Suggesties/vragen 
Stuur een  mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl 
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kunstinhetrondveldhoven.nl 
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