
Nieuwsbrief Kunstroute Best  nr.7     16-01-2018      

 

De inschrijvingstermijn is gesloten en met 31 deelnemers hebben we een mooi aantal 

kunstenaars voor de Kunstroute editie 2018! 

Vanavond heeft het bestuur het tijdspad uitgestippeld voor de verdere organisatie van ons 

evenement; contact met sponsoren, PR, ontwerpen posters en folders, organisatie van de aftrap, 

bewaken begroting. 

Een aantal data zijn voor de deelnemers van groot belang. We houden in Cultuurspoor gedurende 

de maand mei een groepsexpositie, zodat bezoekers ruim de tijd hebben om te zien wat de 

kunstenaars voor werk maken en een keuze voor hun route te bepalen. 

1 Mei: Iedere deelnemer levert hiervoor 1 kunstwerk aan, het liefst op dinsdag 1 mei tussen 10.00 

en 11.00 u. Dan wordt ook de expositie ingericht. 

Lukt het niet om dan werk aan te leveren, dan is 30 april ‘s avonds een optie om het werk alvast bij 

Cultuurspoor weg te laten zetten. Doe dit in overleg met het bestuur, via een mail. U kunt ook uw 

werk door een ander af laten leveren op 1 mei. 

2 Mei: aftrap Kunstroute voor de deelnemers. Het is leuk en belangrijk om hierbij aanwezig te zijn. 

Je kunt dan kennis maken met alle mede-deelnemers en je kunt elkaars werk bekijken. Dit laatste 

is nieuw en hebben we bedacht omdat het als deelnemers van de Kunstroute tijdens het weekend 

van 12 & 13 mei natuurlijk niet lukt om bij elkaar te gaan kijken. Bovendien ontvang je op de avond 

ook vlag, de posters, de folders voor eigen PR. 

Deelnemerslijst:

Netty Ackermans  

Gerrit Arts  

Patty Biermans 

Maria Theresia Birsak 

Bernadette Boon 

Thea de Bruin 

Jeanne Buijtels 

Marcel Dooijewaard van 

Hagen 

Gabriele van Emmerik 

Hera van den Heuvel  

Anny Jenniskens 

Lonneke Keuten 

Maria Meulenbroeks 

Mabel Mulder 

Rosita Perdaen 

Anne Schat 

Ben Schneiders 

Ria Smits  

Germa Snakkers 

Lilian Steenhuisen 

Jan Teunissen  

Kris van der Velden  

Denise Verhagen 

Joop Verhulst                                     

Hanny Vermaesen     

Anny van der Vleuten                                  

Jacqueline Vugs                                    

Heidi van Vugt-Smits                                     

Lana van de Wouw 

Yvonne van Zon 

Cristel van Zunderd

Blijf ons dus volgen op Facebook: Kunstroute-Best, kijk op www.bestbekeken.nl of in Groeiend 

Best en op onze eigen website.  Volg de programma’s van omroep Best. 

http://www.bestbekeken.nl/

