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Nieuws 
 
De onderwerpen van deze nieuwsbrief: 
- Kans op uittip en interview 
- Startbijeenkomst WAK 
- Schoolvakanties 2013 
- Oproep voor koren 
- Beursvloer 
- Informatieavond 3FM Serious Request 
- Immaterieel erfgoed – denk mee  
__________  
 
Uittip Huis aan Huis - Jouw uittip in de krant en op de site  
Wil jij kans maken op extra aandacht voor jouw concert of 
voorstelling in de krant en op internet?  
Zie www.cultuurinenschede.nl  
> ga naar ‘Projecten’  
> ga naar ‘Uittip – extra publiciteit in de Huis aan Huis krant’ 
 
Interview Enschede FM 
Ook met TV-Enschede-FM heb ik een samenwerking aan 
mogen gaan. Om de week hebben zij ruimte voor een 
interview met een vereniging/organisaties over een 
aankomend optreden / concert / voorstelling / expositie.  
Wil je hier voor in aanmerking komen? Meld dan zo snel 
mogelijk via info@cultuurinenschede.nl:  
- wie jullie zijn  
- wanneer jullie activiteit is  
- en waarom dit op de radio moet komen. 
__________ 
  
Startbijeenkomst WAK 
Op maandagavond 26 november 2012 is er een 
startbijeenkomst voor de WAK: Week van de Amateurkunst 
2013. Deze WAK zal plaatsvinden van 25 mei t/m 1 juni. 
 
We hebben twee succesvolle edities achter de rug en willen 
in 2013 graag weer met jullie een mooie week neerzetten. 
Zoals voorgaande jaren zijn er verschillende manieren om 
aan de WAK mee te doen. Als u hierover meer wilt weten, 
bent u welkom bij de startbijeenkomst. Meld u dan uiterlijk 
12 november aan via info@cultuurinenschede.nl.   
Graag tot dan! 
__________ 
  
 
 
 

 
 
12 november 
Vergadering ‘gezamenlijke 
ledenwerving’ 
 
26 november 
Startbijeenkomst WAK 2013 
  
18 t/m 24 december 2012 
Serious Request 2012   
het Glazen Huis 
 
Voorjaar 2013 
Gezamenlijke ledenwervingactie 
 
25 mei t/m 1 juni 2013 
WAK 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een volledige overzicht is te vinden op 
www.cultuurinenschede.nl  onder  
‘agenda’ 
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Schoolvakanties en feestdagen in 2013  
Nu de vakantieperiode is afgelopen is het alweer tijd om vooruit te kijken naar volgend jaar. Goed om 
te weten voor de planning, wanneer zijn de schoolvakanties en feestdagen in 2013?  
 
Schoolvakanties in 2013 
Regio Noord (Enschede valt onder de regio Noord) 
 
Soort vakantie  Datum    Type onderwijs* 
Voorjaar**  16 t/m 24 februari  bo/vo 
Mei   27 april t/m 5 mei  bo/vo 
Zomer   6 juli t/m 18 augustus  bo 
Zomer   6 juli t/m 25 augustus  vo 
Herfst   19 t/m 27 oktober  bo/vo 
Kerst   21 dec 2013 t/m 5 jan 2014 bo/vo 
 
* bo = basisonderwijs, vo = voortgezet onderwijs 
** De voorjaarsvakantie wordt doorgaans gelijktijdig met carnaval gepland. Mocht dat niet zo zijn, dan 
geven scholen in het zuiden van het land doorgaans vrij in de week van carnaval. In 2013 vindt 
carnaval plaats van 10 t/m 13 februari. 
 
Officiële feestdagen in 2013 
 
Feestdag   Datum 
Goede vrijdag  29 maart 
Paasdagen  31 maart / 1 april 
Koninginnedag  30 april 
Hemelvaartsdag 9 mei 
Pinksteren  19 & 20 mei 
Kerst   25 & 26 december 
__________ 
 
Enschede in Kerstsfeer: doe mee met uw koor! 
Winkelhart en Enschede Promotie organiseren dit jaar in december Enschede in Kerstsfeer in de 
binnenstad. Wat is een stad in kerstsfeer zonder koren die met hun prachtige gezang voor extra 
ambiance zorgen? Wij hopen dat ook uw koor een repertoire ten gehore wil brengen en nodigen u van 
harte uit om op te treden.   
 
Wat:  Enschede in Kerstsfeer: koren bestaande uit maximaal 20 personen die hun sfeervolle 

repertoire ten gehore willen brengen 
Wanneer:  zaterdag 15 en/of zondag 16 december 2012 
Duur:   4 x set van 30 minuten tussen 13.00 - 17.00 uur, met tussendoor pauzes   
Waar:   op één van de drukbezochte locaties in de binnenstad. Enschede Promotie  

maakt een indeling qua tijd en locatie.  
 
Wil uw koor het publiek in de binnenstad trakteren op een stijlvol optreden? Geef u dan voor 1 
november op bij Cleo Mulder, Enschede Promotie, cleomulder@enschedepromotie.nl.  
 
Ieder koor ontvangt een vergoeding van € 250,- excl. BTW. Daarnaast wordt er gezorgd voor een plek 
om op te warmen en iets te eten en te drinken.  
Wij hopen op uw medewerking! 
__________ 
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Beursvloer Enschede in 2013 van start! 
De Maatschappelijke Beursvloer Enschede gaat in 2013 voor de 
tweede keer plaatsvinden, en wel op vrijdag 1 februari 2013 van 
17.00 – 20.00 uur bij de Koninklijke Grolsch. Maatschappelijke 
organisaties zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen.  
 
Een Maatschappelijke Beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke vraag en zakelijk 
aanbod in vrijwilligerswerk wordt verhandeld. Het is een leuke, unieke en inspirerende manier om 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en overheden met elkaar te verbinden en iets voor 
elkaar te kunnen betekenen.  
 
Noteer alvast de datum in uw agenda en houd de website in de gaten voor aanvullende informatie. 
Heeft u een vraag die u graag vervuld zou willen zien door het bedrijfsleven? Meld u dan aan op de 
website www.beursvloerenschede.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Monique Beernink 
Beursvloercoördinator maatschappelijke organisaties 
T. 06-34991134 
E m.beernink@enschede.nl 
I  www.beursvloerenschede.nl  
__________ 
  
Informatieavond 3FM Serious Request 
Wilt u geld inzamelen voor het Glazen Huis / 3FM Serious Request (dit jaar in Enschede) en heeft u 
een actie bedacht of wilt u een actie opzetten? En vraagt u zich af hoe een actie daadwerkelijk een 
groot succes wordt?  
Daarover organiseert de Volksuniversiteit Enschede, in samenwerking met het Rode Kruis en 
Enschede Promotie, een informatieavond.  
Wilt u een actie starten? Kom dan naar deze avond op woensdag 17 oktober. Toegang 5 euro, dit 
komt ten goede aan Serious Request. Meer informatie: www.vuenschede.nl > Curcussen algemeen > 
Serious Request. 
__________ 
  
Immaterieel erfgoed – denk mee 
Op zondag 2 september 2012 gaf Staatssecretaris Zijlstra het startschot voor het in werking treden 
van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat 
betekent dat voortaan ook tradities en rituelen tot het erfgoed gerekend worden. Een revolutionaire 
omslag in het denken over erfgoed. Vanaf nu kunnen tradities en rituelen aangemeld worden voor de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. 
 
Dat tradities en rituelen tot nu toe niet tot het erfgoed gerekend werden, is eigenlijk heel vreemd. 
Immers het woord ‘traditie’ zegt het al. Het is cultuur die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. Tradities nemen wij over van onze ouders en grootouders en geven ze vervolgens door 
aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar hoe ‘bescherm je tradities’? Daar gingen de discussies over 
in aanloop van de conventie. 
 
Wat vindt u dat er op een inventaris van immaterieel erfgoed in Nederland moet? 
Nederland doet vanaf nu mee met de UNESCO conventie ter bescherming van het immaterieel 
cultureel erfgoed. Dat betekent in eerste plaats dat Nederland het immaterieel erfgoed op zijn 
grondgebied in kaart moet brengen. Maar omdat de conventie veel waarde hecht aan een van 
onderop benadering vraagt het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed u om 
met hen mee te denken. Wat vindt u dat er op de Nederlandse inventaris moet. Laat het weten! 
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U kunt hen helpen door het formulier op www.traditie.nl/enquete in te vullen of door hen uw ideeën per 
email door te geven (ncv@volkscultuur.nl).  
U kunt natuurlijk ook een brief sturen. Adres: Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed, FC Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht. 
 
Wilt u meer weten over het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
kijk dan op www.volkscultuur.nl en download de brochure Traditie.nl.  
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