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Op naar de volgende Kunstroute 

Onderweg naar onze vergadering van 

gisteravond hebben we als bestuur al 

gebrainstormd over een aantal onderwerpen: 

- Hoe houden we het vuurtje brandend 

tot de volgende editie 

- Welke expositiemogelijkheden zien 

we in Best voor tussentijdse 

tentoonstellingen 

- Hoe benaderen we meer mensen uit 

de doelgroep “bezoekers” 

- Hoe benaderen we op een 

effectievere manier meer pers 

Inmiddels hebben we afscheid genomen van 

Jeanne. Zij blijft nog wel zeer geïnteresseerd 

en daar zijn wij heel blij mee. Jeanne, 

nogmaals bedankt voor je enorme inzet en 

betrokkenheid! Ben Schneiders heeft 

aangeboden ons te ondersteunen. En we zijn 

nog op zoek naar enthousiaste 

medebestuursleden met ideeën en tijd om 

onze ingeslagen weg verder uit te bouwen. 

Het kost je ongeveer een avond per 2 

maanden tot 2018 (en wat uitzoek/regelwerk) 

en in 2018 wordt dit natuurlijk wel meer, maar 

we verdelen het werk en werken veel samen. 

Dat we niet willen dat “de Kunstroute” bij 

iedereen weer helemaal wegzakt, moge 

duidelijk zijn. Daarom blijven we 

Nieuwsbrieven publiceren na elke 

bestuursvergadering ( tweemaandelijks) en 

informatie delen over exposities/ nieuw werk 

van deelnemers op onze website en 

Facebookpagina. 

Blijf ons dus op de hoogte houden! 

Het pand van de Rabobank wordt verbouwd 

en als het goed is wordt dat een prachtruimte, 

cultuurspoor is druk bezig met de verbouwing 

van de bibliotheek. Ken je een andere 

geschikte ruimte, meld dit dan! 

We willen meer bekend raken bij 

kunstminnende mensen in ons omringende 

woonplaatsen. Hiertoe willen we in kaart 

brengen waar in een straal van 10 km. 

werkplaatsen/ ateliers met cursussen 

gehouden worden. Dit is een enorme klus. 

Lever adressen aan als je iets weet. Daar 

kunnen we op termijn gasten uit selecteren en 

folders/ posters verspreiden 

We zaten dit jaar ingeklemd tussen de 

Kunstroute van Oirschot en Eindhoven. Niet 

handig, dus hebben we besloten om de 

Kunstroute van 2018 in het voorjaar te 

organiseren en de volgende naar najaar 2019 

te tillen. We gaan dus in de toekomst naar de 

oneven jaren. Voorjaar of najaar wordt nog 

bekeken, de meningen van de deelnemers 

waren verdeeld. 

We bekijken Social Media-uitingen en de 

geschreven pers. 

Kalender: 

6 November: Galerie Montulet in Gouda. Solo-

tentoonstelling Jan Teunissen. 

 

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/

