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Achter de schermen  

Eindelijk weer een Nieuwsbrief. Dit heeft te 

maken met een aantal onzekere factoren waar 

we nu uitsluitsel over gekregen hebben. Het 

bestuur is  druk bezig geweest. 

De sponsors Rabobank en Gemeente zijn 

uitgebreid met twee horecagelegenheden. 

 Il Gusto en de Buffel staan nu ook vermeld op 

de plattegrond, zodat bezoekers weten dat ze 

onderweg iets kunnen eten en drinken. 

Andere sponsors zijn: Travelservice, Drukkerij 

Best, Groeiend Best en Best Bekeken. 

De folder wordt op dit moment verder op 

detail bijgewerkt. Ziet er prachtig uit. Op de 

voorkant ons logo en de sponsors, binnenin  

foto’s van werk van elke deelnemer en 

adresgegevens. De achterkant is ingeruimd 

voor de plattegrond. Alles in fullcolour. 

GEEN expositie en opening in Cultuurspoor 

We hebben een moeilijk besluit moeten 

nemen, maar wij denken dat we de juiste 

beslissing genomen hebben. 

We wilden in Cultuurspoor heel graag een 

overzichtstentoonstelling met werk van iedere 

deelnemer. Die expositie zou lopen van 1 aug. 

tot en met de Kunstroute. 

Dit is midden in de zomervakantie, 

Cultuurspoor  wordt verbouwd en ivm. open 

dag Cultuurspoor op 10 sept.  zouden we de 

expositie op 9 sept. weer moeten beëindigen. 

Cultuurspoor kan op zondag dus geen 

startpunt zijn. We kwamen tot het inzicht dat 

we ons enorm veel werk op de hals haalden, 

waarbij het onzeker was hoe dit allemaal zou 

gaan lopen. 

 

 

Een groepsexpositie komt er dus deze keer 

niet. En daarmee is ook de opening op 9 sept. 

van de baan. We hadden wethouder van de 

Loo bereid gevonden de Kunstroute officieel 

te openen, maar ook dit gaat nu niet door. 

We hebben besloten om op een andere 
datum een keer bij elkaar te komen bij 
Artbest. Jacob van Ruysdaelstraat 8 5684 ER 

Best. Onder het genot van een hapje en 
drankje kan iedereen dan kennis met 
elkaar maken. Tijdens die happening 
ontvangen alle deelnemers een katoenen 
tas met vlag (20 euro borg) , posters, 
folders en nummer. Details over dit 
evenement volgen nog.  

Poster 

Om toch een totaalbeeld te tonen van wat wij 

met z’n allen voor werk maken, hebben we 

besloten om de poster naast het logo ook te 

voorzien van al ons werk. Zeker nu we ook 

geen toestemming hebben gekregen om langs 

invalswegen borden te plaatsen is hier budget 

voor.  

Middels Groeiend Best worden de deelnemers 

weer voorgesteld, 3 per editie. Inmiddels hebt 

u de eerste edities al kunnen lezen. 

Op de site van bestbekeken.nl zal geregeld 

nieuws te vinden zijn. 

Onze FaceBookpagina gaat door met een 

Kunstketting.  

Volg ons ook op Facebook: Kunstroute-Best  

en kijk op www.bestbekeken.nl 

of in Groeiend Best 

Onze eigen website: www.kunstroute-best.nl 

http://www.bestbekeken.nl/

