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Nieuwsbrief Oktober 
 
 
Culturele Kerstmarkt - doe 
mee! 
In de koude dagen voor Kerst organiseren de partners 

van het Muziekkwartier voor het eerst “Woar geet ’t opan 

met Kesmis?”. Het bestaat uit vier feestelijke 

voorstellingen in het theater, met daarnaast op straat een 

kerstmarkt met live-muziek, Glühwein en meer. Een 

muzikaal en theatraal kerstfestijn door & voor jong en 

oud. 

 

De kerstmarkt wordt een "Culturele Kerstmarkt" die 6 

dagen lang, van 19 t/m 24 dec, plaatsvindt in de 

binnenstad van Enschede. Het vindt plaats in het 

Bolwerkstraatje, met allemaal houten horecahuisjes en 

tentjes met voorstellingen/acts. 

 

Voor tentjes zoeken we mensen die voorstellingen/acts 

willen doen! Heb je interesse? Kom dan naar de 

informatie/brainstormavond op 21 of 29 oktober. Lees hier 

verder.  

 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
3x in nov 

workshops SESAM-academie 

voor koren 

 

19 t/m 24 dec 

Culturele Kerstmarkt 

 

verwacht: 

workshop De Kok 

accountants en adviseurs 

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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Workshop van De Kok 
accountants en adviseurs 
De Kok bestaat al 87 jaar en is een accountants- en 

advieskantoor met verschillende vestigingen in Twente.  

 

De Kok vindt een sterke culturele sector belangrijk voor 

de levendigheid van Enschede. Daarom willen ze graag 

het amateurveld ondersteunen. 

 

Hebt u interesse in een workshop over bijvoorbeeld 

jaarrekeningen, boekhoudpakketten of subsidie-

verantwoorden, of hebt u een andere vraag? Lees dan 

hier verder en meld mij uiterlijk eind oktober uw 

interesse.  

 

Ouderenparticipatie 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat de komende tijd 

inzetten op het versterken van actieve cultuurparticipatie 

van ouderen. Dit doen zij door voorbeeldstellende en 

beeldbepalende projecten te ondersteunen die het 

artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Het Fonds wil 

zoveel mogelijk praktische en sociale drempels voor 

ouderen om aan cultuur te doen, weghalen. 

Naast deze regeling werkt het Fonds samen met andere 

partners aan een meerjarenprogramma Lang leve kunst. 

 

Lang leve kunst heeft ook tot doel cultuurparticipatie door 

ouderen (65+) te bevorderen. Cultuurparticipatie heeft 

een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de 

gezondheid en het welzijn van ouderen. Naast het 

convenant is er een website met inspirerende projecten 

en bijeenkomsten.  
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Originele manieren om geld 
op te halen 
Extra inkomsten zijn altijd welkom, maar hoe haalt u 

mensen over om juist aan uw vereniging of stichting geld 

te geven? Op de website Verenigingen/Stichtingen vindt u 

tips hoe u iets extra's kunt organiseren. 

 

Veel gelezen artikelen 
De herfst is in het land. Maar graag geef ik u nog de link 

naar 5 veel gelezen artikelen van deze zomer op de 

website Verenigingen/Stichtingen, over o.a. btw en 

huishoudelijke reglementen.  

 

Agenda Huis aan Huis 
Elke week besteedt de weekkrant Huis aan Huis ruime 

aandacht aan alles wat er op cultureel gebied gebeurt in 

Enschede. Met een groot verhaal, berichten, de inmiddels 

bekende uittip en ook met de agenda.  

 

Het doel van de krant is om een zo compleet mogelijke 

agenda aan te kunnen bieden, zodat de lezers goed op 

de hoogte zijn welke voorstellingen en concerten er per 

dag zijn.  

Wilt u ook gebruik maken van de agenda? Lees dan de 

informatie op de site.   
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