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Monumentendag 2013 
Op zaterdag 14 en zondag 15 september doet Enschede 

weer mee aan de landelijke Open Monumentendag. 

Diverse monumentale gebouwen, kerken, boerderijen en 

molens openen de deuren voor het publiek. 

 

Voor amateurgroepen is het ook dit jaar mogelijk om bij 

een van de monumenten op te treden. Zo kunnen de 

bezoekers aan Monumentendag kennismaken met 

diverse koren, muziekgroepen, etc. 

Interesse in deelname? Kijk op mijn site voor uitgebreide 

informatie. 

Handleiding vrijwilligerswerk 
Voor organisaties die met vrijwilligers werken en een 

eigen vrijwilligersbeleid willen opzetten heeft Arcon de 

handleiding ‘Stappen naar vrijwilligersbeleid’ geschreven. 

Hierin staan o.a. punten die speciaal voor vrijwilligers 

aandacht verdienen. De handleiding is gratis te 

downloaden op de website. 

Werkboek inzet jonge 
vrijwilligers 
Bij veel verenigingen en stichtingen zetten jonge 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
Training 'Financien voor 
muzikanten'  

2 avonden - data volgen. Alle 

informatie op de site. 
 

25 mei t/m 2 juni - WAK  
Alle informatie op de site. 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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vrijwilligers zich in voor de organisatie. Dit gratis 

werkboek helpt in het bewust(er) werken met jongeren en 

er meer rendement uit te halen. 

WAK - 25 mei t/m 2 juni 
De WAK komt nu snel dichterbij. Inschrijven is niet meer 

mogelijk. 

Aanmelden voor de Culturele Zondag op 2 juni kan nog 

wel. Meld je met interesse zo snel mogelijk bij Quinta 

Clason: 06-50236967 of 

quinta@culturelezondagenschede.nl 

 

We hebben weer een mooie lijst met optredens, 

exposities, workshops en open repetities. Begin mei 

hopen we alle publiciteitsmaterialen klaar te 

hebben. Deelnemers krijgen hierover binnenkort bericht 

via de mail. 

 

Naast diverse optredens en expositites zijn er dus ook 

weer allerlei interessante workshops en open lessen waar 

u als individu (vaak gratis) aan mee kunt doen. Hoe u 

zich daar voor in kunt schrijven, staat straks vermeld in 

het WAK-boekje. Meer hierover in de volgende 

nieuwsbrief...  
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