Nieuwsbrief Ulvenhout uit de Kunst
Beste Deelnemer en of Vriend van UudK,
Eind vorig jaar gaven de mensen achter de organisatie van UudK te
kennen er mee te willen stoppen. Omdat wij het heel jammer zouden
vinden als het ter ziele zou gaan hebben we de koppen bij elkaar
gestoken om te bespreken wie het stokje zou willen overnemen.
Covid 19 heeft niet alleen gemaakt dat er 2021 geen Ulvenhout uit de
Kunstroute is geweest maar heeft ook overleg over de voortgang
bemoeilijkt. Vandaar dat er nu pas een bericht komt.
Momenteel bestaat de organisatie van Uudk uit 2 leden. Dat is te
weinig om het evenement in 2022 door te laten gaan. Wij hebben
geïnventariseerd wat de werkzaamheden zijn rondom de organisatie en
hebben gebrainstormd over aanpassingen en uitbreidingen.
Hierbij een globaal overzicht van de werkzaamheden;
Beheren Financiën, Contacten met sponsoren, onderzoek naar
subsidies,
Logistiek, Verspreiding en ophalen van Borden, vlaggen, badges,
posters en flyers.
Administratie, Financieel, Deelnemers, Mailing
PR Krant, Website en andere social media, nieuwsbrief, samenstellen
van de folder/posters en contacten onderhouden met dorp en
ondernemers.

OPROEP
Wil jij ook Ulvenhout een beetje mooier en gezelliger maken? Wij zijn
op zoek naar mensen die ons kunnen en willen ondersteunen in de
organisatie.
Draag je kunst een warm hart toe en ben je goed in 1 van de
bovenstaande werkzaamheden; reageer dan per mail op deze oproep.
We zullen je uitnodigen voor een overleg en kennismaking.

Ulvenhout uit de Kunst
18 & 19 Juni 2022

Wij stellen ons even voor:
Martine van Nieuwenhuyzen
Ik woon al ruim twintig jaar in Ulvenhout. Mijn 3 kinderen zijn hier in
het dorp opgegroeid. Zelf ben ik werkzaam als illustrator en auteur van
kinderboeken, een heerlijk beroep! Ik heb een aantal jaren meegedaan
met Uudk. Andere jaren ben ik een enthousiast bezoeker geweest van
tuinen en kunstwerken in Ulvenhout.
Wat betreft de organisatie van Uudk, mijn bijdrage zal met name
liggen op het gebied van planning, organisatie en een stukje
administratieve ondersteuning.
Contact:

MSvN@protonmail.com

Charlotte Jongerius
Ik woon sinds 1997 in Ulvenhout, samen met mijn man en dochter en
zoon. Ik ben opgeleid als Activiteiten Begeleider en ben werkzaam bij
SMO Breda als Activeringscoach. Naast mijn werk schilder ik graag en
doe al een aantal jaren mee met UudK. Eerst in de tuin van mijn
schoonouders en later in mijn eigen tuin. Van de combinatie natuur en
kunst wordt ik blij, het kan elkaar enorm versterken. Mijn bijdrage bij
de organisatie van UudK zal vooral praktisch zijn, het logistieke stuk en
eventueel wat administratieve klussen.
Contact:

cjongerius@gmail.com

Tot slot! De volgende vergadering staat gepland op maandag 25 oktober
om 20.00 uur.

