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Nieuwsbrief  nr. 1     25 april 2022 
 
Geachte lezers, 
 

  De Kunstroute krijgt vorm!  
Met veel plezier sturen we u het 1ste nummer van een aantal nieuwsbrieven 
waarin we u op de hoogte willen houden van de stand van zaken en de 
dingen die gebeuren op de 27 & 28 augustus aanstaande. 
 

We zijn op dit moment met maar liefst met 23 locaties en 69 deelnemers. 
Misschien komen er nog 1of 2 bij. Geweldig! 
 
Hoever staan we erin? 
Dit is onze nieuwe banner/beeldmerk 2022: 
 

Deze kleur komt terug bij de routekaart, spandoeken en andere uitingen! 
 
Natuurlijk is er ook Facebook en Instagram! 
Onze content-manager, Joris van Lier, begint binnenkort met posten.  
Doe mee en ‘stuur door’ en ‘like’ etc. etc. ☺ naar familie, vrienden, 
kennissen en zo meer. 
 
Het adres is: cultuur platform schermer  voor zowel               als  
 
P.R. en Advertenties 
We hebben inmiddels al een persbericht in De Uitkomst gehad. 
Ook in de Museumkrant worden we dit jaar weer vermeld met een 
redactioneel stuk en een advertentie. Zie de bijlagen.  
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Indelingen en andere informatie 
We gaan binnenkort beginnen met het versturen van indelingen inclusief 
maten en andere info die voor u van belang zal zijn in verband met het 
exposeren.  
 
Stuur ons foto’s van uw bezigheden! 
Zodat wij ze op Facebook plaatsen en zodat u ze weer kunt delen.  
U kunt ze gewoon sturen naar cultuurindeschermer@gmail.com   
 
CORONA SITUATIE 
We weten geen van allen wat de stand van zaken eind augustus zal zijn wat 
betreft eventuele maatregelen voor onze Kunstroute 2022. 
Desondanks gaan we er positief in en gaan we er van uit dat er geen extra 
beperkingen en Boa’s nodig zullen zijn. 
 
Planning 
We zijn volop bezig met het indelen van de locaties, het verzamelen van de 
info van alle exposanten en het voorbereiden van de website, de routefolder 
en andere zaken. 
 
U kunt ons uiteraard altijd bellen of e-mailen met vragen en/of suggesties.  
 
Hartelijke groet, 
 
Cultuur Platform Schermer 
 

• Marion Leijen     06-23664604 
• Kees Paradies     06-53141125 
• Arend Gerritsen 06-51481662 

 
Bijlage: Persbericht De Uitkomst 19.04.2022 
     Redactioneel stuk Museumkrant 
     Advertentie Museumkrant   
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