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Betreft: nieuwe huisvesting  
 
Waarde leden van de Kunstkring De Kempen,  
 
De afgelopen tijd is, vanwege de verkoop van de Doopsgezinde Kerk, intensief 
gezocht naar een nieuw onderkomen voor de Kunstkring De Kempen. 
In het bijzonder was de Huisvestingscommissie - bestaande uit de bestuursleden 
Clarence Ekasunarta, Rein de Graaf en Gé van Woerden (voorzitter) - hiermede 
belast.  
Ook hebben verschillende leden suggesties aangedragen! Heel veel dank daarvoor! 
 
Het vinden van een passende locatie niet gemakkelijk vanwege onze wensen, t.w.: 

. de kosten 

. blijvende en veilige plaatsing van de vleugel 

. losse stoelen i.p.v. vaste banken 

. akoestiek   

. afwisseling in de avonden van de week 

. bij voorkeur in Eindhoven 

. parkeergelegenheid 

. cateringdienst aanwezig dan wel de mogelijkheid dit in eigen beheer te doen 

. mogelijkheid voor de 2-piano avond 
 

Gelukkig zijn we erin geslaagd een nieuwe huisvesting te verkrijgen. Voor het jaar 
2017 is besloten ons eerst op 2 locaties richten, welke beide nader worden 
uitgeprobeerd, t.w.: 

. de Oud-Katholieke Kerk (OKK), Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven  

. het Academisch Genootschap (AG), Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven, 040- 
  2434808  

De routebeschrijvingen worden gemaakt en op de website geplaatst. 
 

     De Oud-Katholieke Kerk (OKK)  
Het is een nieuw, klein en modern gebouw. De vleugel kan hier blijven staan; wel 
moet nog blijken of de akoestiek voldoet. De 2-piano avond is mogelijk. De kerk heeft 
een eigen parkeerplaats. 
Niet alle avonden van de week zijn beschikbaar vanwege andere (vaste) activiteiten 
De catering wordt door ons zelf verzorgd; dit maakt ook drankjes en hapjes in eigen 
beheer mogelijk.  
 
     Het Academisch Genootschap (AG) 
Er is géén plaats voor onze vleugel; de akoestiek voldoet. Voor de catering dient, 
tegen commerciële prijzen, gebruik gemaakt te worden van de AG-bar en 
desgewenst van de AG-keuken. 
Niet alle avonden van de week zijn beschikbaar vanwege andere (vaste) activiteiten. 
De weekenden zijn niet beschikbaar, vanwege ons te kleine aantal aanwezigen. De 
2-piano avond is mogelijk.  
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Er is parkeerruimte; indien, dan kan worden uitgeweken naar een speciale 
parkeerplaats in buurt. 
 
Wij zijn vergenoegd u dit te kunnen berichten! Dankzegging aan de 
Huisvestingscommissie is hier zeker op zijn plaats. Zij hebben in korte tijd veel werk 
verricht om tot dit resultaat te geraken! 
 
Onze avonden worden dus in beide locaties gehouden. Wanneer welke locatie wordt 
gebruikt is afhankelijk van verschillende factoren. De locatie wordt duidelijk vermeld 
in het Convocaat. 
De volgende avond is op vrijdag 11 november de KdK-2-piano avond, welke wordt 
gehouden in de concertzaal van de Muziekschool te Veldhoven. De laatste avond dit 
jaar vrijdag 9 december is de Thema-avond. Deze avond vindt plaats in onze nieuwe 
locatie, de OKK! 
  
Eindhoven, 23 oktober 2016 
 
Namens het Bestuur,  
Johan Pot, voorzitter 
 
 
 


