
 
 

Beste deelnemers, 
 

Nog een kleine twee weken en het is zover: de Kunst-Cultuur-Natuurroute 'Ode aan 3 
Oevers' is een feit.  
Er wordt nog hard gewerkt aan de exposities, kunstwerken die ten toon gesteld gaan 
worden, maar ook aan de website, het programmamagazine en het onder de aandacht 
brengen van de kunstroute via de social media en de pers. De PR-campagne heeft wat 
vertraging opgelopen vanwege de naamswijziging. Gelukkig wordt de campagne door 
veel deelnemers al goed opgepakt. 

Digitale bestanden 
We sturen jullie nog de digitale bestanden van de poster, flyer (met witruimte) en logo.  
Het logo kun je bijvoorbeeld, met de link naar de website van Kunstcollectief Gelderse 
Poort, op je eigen website zetten. 
Je kunt deze ook downloaden op de website, bij de downloads: Downloads – 
Kunstcollectief Gelderse Poort. 
 
Routekaarten 
Inmiddels staan ook de routekaartjes op de website De routes – Kunstcollectief 
Gelderse Poort.  
Op de mobiele telefoon is het kaartje te vergroten, handig dus voor onderweg voor wie 
dan internetverbinding heeft.  
Onder de kaartjes staan per locatie de exposanten, met een link naar hun pagina op de 
website. Bezoekers kunnen daar alvast een kijkje nemen en eventuele keuzes maken.  
De komende dagen wordt het programma en verdere informatie op de website gezet. 
Mocht je onverhoopt een fout tegen komen op de website, meld dat dan bij Alie 
Engelsman, door een mail te sturen naar alie.engelsman@hotmail.com  

We wensen jullie een goede voorbereidingstijd en alvast een geweldig mooie en 
inspirerende 'Ode aan 3 Oevers' toe. 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze Nieuwsflits, dan kun je terecht bij je 
oevercoördinator. 
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Met vriendelijke groeten,  
 
Marjolijn Rigtering (marjolijnrigtering@upcmail.nl) 
Rita Oostendorp (r.oostendorp51@upcmail.nl) 
Conny Koster (connykoster@hotmail.com) 
Alie Engelsman (alie.engelsman@hotmail.com) 
 
 
Website: www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl 
Algemeen emailadres: info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl  
 
Volg ons op Instagram  https://www.instagram.com/kunstcollectiefgeldersepoort/ en op 
Facebook https://www.facebook.com/KunstcollectiefGeldersePoort/ 
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