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18 april; de inschrijving is gesloten. 

De inschrijvingstermijn is voorbij. Maar liefst 

30 deelnemers, waaronder 7 gasten, hebben 

zich aangemeld voor de Kunstroute 2016, de 

VIJFDE editie! Ons eerste lustrum is een feit. 

We hebben als bestuur heel veel enthousiaste 

reacties ontvangen en zijn blij dat we onze 

schouders eronder gezet hebben. 

We zijn aangenaam verrast door de kwaliteit 

en vooral de variatie in werk maakt het tot 

een boeiend geheel. Dank, deelnemers! Er zal 

veel te zien zijn in het weekend van 10 en 11 

september. 

Expositie Cultuurspoor 

De expositie van alle deelnemers wordt in de 

maand augustus opgebouwd en blijft tot na 

het weekend van de Kunstroute te zien. 

Tijdens het inleveren van het werk ontvangt 

elke deelnemer (locatie) een vlag, een 

nummer/ nummers en folders. Meer 

informatie volgt. 

Opening weekend op 9 september 

We hebben wethouder mevr. Van de Loo 

bereid gevonden de Kunstroute officieel te 

openen op vrijdag 9 september, 13.00 u. Dat 

betekent voor sommigen dat dit onder 

werktijd is, maar we zijn erg blij dat mevr. Van 

de Loo speciaal voor ons haar programma 

aangepast heeft. 

Achter de schermen  

Het bestuur is nu druk bezig met het regelen 

van de financiën,  de folder en de plattegrond, 

het vinden van sponsors, het regelen van de 

expositie in Cultuurspoor, de contacten met 

de pers in en rond Best en het updaten van de 

site/ facebookpagina. Een leuke klus! 

We proberen ook de horeca in Best 

enthousiast te krijgen. Bezoekers willen vast 

onderweg wel ergens een kop koffie/ thee 

drinken of een hapje eten. 

Al brainstormend komen er ideeën naar 

boven; we bekijken de haalbaarheid.  

PR 

Middels Groeiend Best worden de deelnemers 

weer voorgesteld, 3 per editie. Als het lukt, is 

dat al vanaf 17 mei. 

Op de site van bestbekeken.nl zal geregeld 

nieuws te vinden zijn 

Onze FaceBookpagina is gestart met een 

Kunstketting. Die staat of valt natuurlijk met 

deelname, maar we hopen dat er een lange 

ketting gaat ontstaan. Jeanne Buitels-Mabel 

Mulder-Bas van Laarhoven………. 

Als je genomineerd wordt, plaats je een foto 

van je favoriete werk en je schrijft er een 

stukje tekst bij (eventueel). Vervolgens 

nomineer je een andere deelnemer en vertel 

je waarom je die keuze gemaakt hebt. 

Op deze wijze houden we dus het vuurtje dat 

nu echt wel is gaan branden, brandend. 

 

Volg ons ook op Facebook: Kunstroute-Best  

en kijk op www.bestbekeken.nl 

of in Groeiend Best 
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