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Evaluatie met de deelnemers 

Vanavond hebben we een gezellige afsluiting 

gehouden met veel deelnemers en een 

fotograaf van de fotoclub Heivelden. 

Onder het genot van een drankje en wat te 

knabbelen, zijn het radio-interview bij omroep 

Best met Joop Verhulst en de tv-uitzending 

beluisterd en bekeken. 

Voor veel deelnemers het eerste “kijkje” in de 

keuken van een ander. 

Voor Jeanne was er een speciale herinnering 

aan deze Kunstroute, waar ze van onschatbare 

waarde is geweest met al haar kennis en 

ervaring. 

Hierna hebben we als diavoorstelling de foto’s 

van de fotoclub getoond. Dat onze 

samenwerking een meerwaarde heeft, bleek 

uit de reacties. Veel mooie foto’s kwamen 

langs.  

Ondertussen blijkt dat het ontmoeten van 

elkaar misschien wel net zo belangrijk is als 

meedoen met de Kunstroute. Als je elkaar 

kent, is aanspreken veel eenvoudiger en 

blijken er veel overeenkomsten te zijn. 

Brainstormend over de komende tijd is het 

voortzetten van ontmoetingen wellicht een 

goed initiatief. Kunstcafé in Best? Wie weet…. 

Veel deelnemers hebben de enquête ingevuld 

en de onderstaande opmerkingen zijn 

vanavond  nog eens besproken. 

Tips tbv de Kunstroute 

- Meer publiciteit in de krant (het blijkt 

lastig te zijn om ED en omroep 

Brabant te benaderen, maar niet 

onmogelijk) 

- Websiteadressen benoemen in folder 

- Voorstelrondje tijdens bijeenkomst 

- Fotograaf zich even voor laten stellen 

- Uitleg bij uploaden foto’s 

facebookpagina 

- Folders verspreiden in omliggende 

gemeenten 

- Straatborden plaatsen ondanks de 

kosten die de gemeente vraagt 

- Faceboekgroep aanmaken 

- Om 17.00 u sluiten ivm deelname 

winkels, privétuinen) 

- Livemuziek op locaties 

- Meer jongere kunstenaars laten 

deelnemen 

- Nieuw logo (nu geen prioriteit) 

- Rondje met de groep deelnemers 

langs alle adressen (helaas niet 

uitvoerbaar tijdens de Kunstroute, 

maar wellicht kunnen we beurtelings 

voor collega’s onze deuren openen) 

- Overzichtstentoonstelling 

- Locaties bundelen 

- Tussentijds reclame blijven maken 

rond kunstenaarsactiviteiten in Best 

- Kunstroute Best als keurmerk 

- Exposeren in oude Rabopand 

- PR tussentijds op gang houden 

- Flyers laten sponsoren 

- Gegevens voor poster zelf door 

deelnemers laten controleren 

- Andere gasten uitnodigen zodat er 

nieuw bloed bij blijft komen 

 

Blijf ons dus volgen op Facebook: Kunstroute-

Best  

kijk op www.bestbekeken.nl of in Groeiend 

Best. 

Volg de programma’s van omroep Best en 

onze eigen website: www.kunstroute-best.nl 

http://www.bestbekeken.nl/

