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Nieuws 
 
De onderwerpen van deze nieuwsbrief: 
- Uittip Huis aan Huis 
- Open Monumentendag 
- Bijeenkomst september – gezamenlijke ledenwerving  
- Terugblik WAK en datum volgend jaar 
 
__________  
 
Uittip Huis aan Huis  
Jouw uittip in de krant en op de site  
 
Wil jij extra aandacht voor jouw concert of voorstelling in de 
krant en op internet? Ik mag als cultuurcoach wederom 
samenwerken met de redactie van Huis aan Huis Enschede 
voor een mooi initiatief. Met ingang van het nieuwe culturele 
seizoen wordt een wekelijkse uittip geplaatst in Huis aan 
Huis krant, en op www.huisaanhuisenschede.nl en 
www.cultuurinenschede.nl. Op deze manier willen we beide 
een podium bieden aan de Enschedese amateurkunst om 
hun voorstellingen, concerten en exposities aan een breed 
publiek bekend te maken.  
 
Grijp dus je kans om voor jouw voorstelling extra aandacht 
te krijgen! Maar daar moet je wel iets voor doen. 
 
• Vermeld duidelijk de datum van je voorstelling. De 

publicatie vindt in de meeste gevallen plaats op de 
woensdag voor de voorstelling wordt gehouden.  

• Zorg voor een goede tekst, en laat enthousiast weten 
waarom de Enschedeërs juist naar jouw voorstelling 
moeten komen.  

• De lengte van de tekst is 250 woorden.  
• Zorg voor een leuke, scherpe foto. Een foto van 1mb 

kan altijd mee.  
• Lever je bijdrage ruim op tijd aan. Minimaal 1 maand van 

tevoren, maar hoe eerder hoe beter!  
 

Ben je enthousiast geworden over deze unieke kans? Neem 
dan contact met mij op via  info@cultuurinenschede.nl. Ik 
verzamel de aanmeldingen en maak een rooster. 
Eindredacteur Jacco Stijkel van Huis aan Huis verzorgt de 
eindredactie van de bijdragen. Voor verdere inhoudelijke 
informatie: redactiehuisaanhuis@whm.wegener.nl   
 
Nog wel even dit:  
• De redactie van Huis aan Huis doet zijn uiterste best om 

de uittip wekelijks mee te nemen in de krant. Een 
garantie kan echter niet worden gegeven. Wel komt de 
bijdragen altijd op de sites te staan. 

 
 
17 september 
Vergadering ‘gezamenlijke 
ledenwerving’ 
 
18 t/m 24 december 2012 
Serious Request 2012   
het Glazen Huis 
 
Voorjaar 2013 
Gezamenlijke ledenwervingactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een volledige overzicht is te vinden op 
www.cultuurinenschede.nl  onder  
‘agenda’ 

http://www.huisaanhuisenschede.nl/
http://www.cultuurinenschede.nl/
mailto:info@cultuurinenschede.nl
mailto:redactiehuisaanhuis@whm.wegener.nl
http://www.cultuurinenschede.nl/


www.cultuurinenschede.nl         
Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar info@cultuurinenschede.nl    

 
 
• Er is per week ruimte voor één uittip. Eindredacteur Jacco Stijkel van Huis aan Huis en ik bepalen 

welke uittip wordt uitgelicht.  
Als er moet worden gekozen uit verschillende tips voor een bepaalde week, wordt er o.a. gekeken 
naar de kwaliteit van het geschreven stuk en het enthousiasme dat er uit blijkt.  

• Hoe eerder je je uittip aanmeldt, hoe beter! Het insturen van uittips kan vanaf nu. 
• De eerste uittip zal verschijnen in de krant van woensdag 12 september. 
__________  
 
Open Monumentendag 
In de nieuwsbrief van februari stond informatie over Open Monumentendag.  
Dit evenement vindt plaats op 8 en 9 september, waarop duizenden monumenten in Nederland gratis 
toegankelijk zijn voor publiek.  
Tegenwoordig ligt het landelijk bezoekersaantal tussen de 800.000 en 900.000 en daarmee is de 
Open Monumentendag een van de grootste culturele evenementen van Nederland.  
 
Ook in Enschede zijn er monumenten die aan de Open Monumentendag meedoen.  
We hebben geïnventariseerd of er bij die monumenten optredens van verenigingen kunnen 
plaatsvinden. Amersfoort heeft hier goede ervaringen mee. 
We hebben een overzicht kunnen maken van 10 locaties waar optredens mogelijk zijn. Dit is wel altijd 
in overleg; over inhoud, lengte van optreden, etc.  
 
Waarom zou u als vereniging hieraan meedoen? 
Wij kunnen u geen vergoeding bieden voor het optreden. Maar zoals hierboven al te lezen was, 
komen er op de monumentendagen veel bezoekers af. Een mooie kans dus om met nieuw publiek in 
aanraking te komen!  
Zorg er dan ook voor dat u folders of iets dergelijks kunt uitdelen bij uw optreden. 
 
Interesse? 
Heeft u interesse om op te treden? Laat dit dan uiterlijk 15 juli weten door te mailen naar 
info@cultuurinenschede.nl. Vermeld daarbij of u voorkeur heeft voor een dag (zaterdag en/of zondag) 
en of u al interesse heeft voor een locatie. 
 
Locatie Wanneer Mogelijkheden (altijd in overleg) 

 
Boerderij 
Lammerinkswonner 

zondag  
open van 11.00 – 15.00 u 

Klein koor binnen of grotere groep buiten 

Jacobuskerk 
 

zaterdag en zondag Voorkeur: muziek, byzantijns, religieus 

Oosterbegraafplaats 
 

zaterdag 
open van 10.00 – 17.00 u 

Optredens mogelijk in de aula 

Stadhuis 
 

zaterdag  
 

allerlei 

Synagoge 
 

zondag 
open van 11.00 – 17.00 u 

Inhoud van optreden in overleg. Bijvoorbeeld 
geen muziek met religieuze achtergrond/ 
boodschap. 

Lasonderkerk 
 

zaterdag allerlei 

Flatgebouw Koningin 
Wilhelmina 

zondag Gezamenlijk bekijken 

St. Jozefkerk  Hebben al afspraken met een koor (OKE koor) 
Wissinks Moll zaterdag  Optreden kan alleen buiten 
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Tetem Kunstruimte 
 

zaterdag en zondag 
open van 11.00 – 17.00 u 
grootste aantal 
bezoekers: 12.30–14.30 u 

allerlei 

Kapel ‘Uit liefde’, 
Lonneker 
 

 Kapel is geschikt voor  muziek en zang, zowel 
binnen als buiten 

________  
 
Vergadering september – gezamenlijke ledenwerving 
Een aantal verenigingen zijn samen een plan aan het opzetten voor een gezamenlijke 
ledenwervingsactie. De volledige opzet wordt binnenkort verstuurd aan alle verenigingen. Maar hier 
alvast in het kort:  
 
Het idee is om een middag te organiseren waarin geïnteresseerden kennis kunnen maken met 
muziek, zang, dans en wellicht ook theater. Vanuit iedere discipline worden 2 workshops gegeven 
door een aansprekende docent. Hiermee willen de verenigingen mensen laten ervaren hoe leuk het 
zingen/dansen/muziek maken is.  
Alle deelnemers aan de middag krijgen een informatiepakketje mee over de deelnemende 
verenigingen en worden uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, in de daaropvolgende weken bij open 
repetities te komen kijken.    
 
Een volgend overleg over dit plan zal plaatsvinden op maandagavond 17 september. Verenigingen die 
interesse hebben om aan dit plan mee te doen kunnen zich melden via info@cultuurinenschede.nl. De 
ledenwervingactie zal vermoedelijk in het voorjaar van 2013 gaan plaatsvinden. 
__________  
 
Terugblik WAK en data 2013 
De Week van de Amateurkunst heeft plaatsgevonden van 2 t/m 10 juni. Ik ben trots op het programma 
dat we met z’n allen hebben samengesteld. Meer dan 100 activiteiten in 1 week geeft duidelijk aan dat 
(amateur)kunst leeft in Enschede! Een eerste schatting geeft daarbij aan dat er ongeveer 1300 
mensen actief hebben deelgenomen via optredens, open repetities, exposities en workshops en dat er 
ongeveer 4000 bezoekers zijn geweest. 
 
De media hebben de WAK dit jaar behoorlijk goed opgepikt. Alleen al in Enschede hebben 4 grote 
artikelen en enkele kleine artikelen over de WAK in de verschillende kranten gestaan. Daarnaast 
hebben o.a. Enschede FM en RTV Oost aandacht aan de WAK besteed.  
 
Ook landelijk heeft de WAK veel aandacht weten te trekken. Cijfers hierover vindt u in de nieuwsbrief 
van de landelijke WAK. Zie http://www.kunstfactor.nl/kunstfactor/nieuwsbrief/nieuwsbrief.vm?id=138   
 
Bij deze wil ik iedereen die heeft meegewerkt bedanken! 
 
Momenteel wordt er met de deelnemende groepen geëvalueerd. De eerste reacties zijn over het 
algemeen erg positief. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Daar wil ik graag samen met u aan 
werken! We hopen in de komende weken een uitgebreide evaluatie te kunnen schrijven. Deze zal 
vervolgens te vinden zijn op de site Cultuur in Enschede. 
 
Ook hopen we volgend jaar de WAK weer te kunnen organiseren. Hiermee gaan we na de zomer 
direct weer aan de slag. Om alvast in uw agenda te zetten: 
 
WAK 2013:    25 juni t/m 1 mei 
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