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Nieuwsbrief Juni 
 
 
Waardebonnenactie 
De Provincie Overijssel en het Prins Bernhard 

Cultuurfonds Overijssel werken samen om de expertise 

van vrijwilligers van culturele amateurverenigingen en   -

instellingen in Overijssel te bevorderen. Dit doen zij o.a. 

via waardebonnenacties en workshops. 

 

De tweede ronde in het kader van de Waardebonnenactie 

Advies op Maat 2014 is op 2 juni geopend. Aanmeldingen 

voor deze ronde dienen uiterlijk 31 augustus in hun 

bezit te zijn.  
Voor de workshops staat aanmelding open tot 15 oktober 
2014.  

Kijk voor meer informatie op de site.    

 

   

Bijeenkomst 
subsidiemogelijkheden NL-
Duitse samenwerking 
Dit jaar gaat de nieuwe subsidieperiode van de Europese 

Unie (2014-2020) van start. In het kader van het 

subsidieprogramma INTERREG 'Deutschland-Nederland' 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
Najaar 2014 

Netwerkbijeenkomst (info 

volgt) 

 

21 oktober 

Workshop Fondsenwerving 

 

28 oktober 

Workshop leden en 

vrijwilligers werven 

 

4 november 

Workshop pr en 

communicatie  

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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zal vanaf eind 2014 ongeveer 440 miljoen euro worden 

geïnvesteerd in grensoverschrijdende 

samenwerkingsprojecten. 

 

De Euregio nodigt u van harte uit voor een 

informatiebijeenkomst op dinsdagochtend 24 juni in 

Almelo. Aanmelden kan tot 17 juni. 

Meer informatie, zie website. 

 

     

Zomeraanbod  
'Zomerse Workshops voor jong en oud' is een project 

waarbij acht professionele culturele instellingen in 

Enschede hun zomeraanbod gezamenlijk promoten. Zo 

laten we aan de inwoners en bezoekers van Enschede 

zien dat er óók in de zomer kwalitatief goede en leuke 

activiteiten te doen zijn.  

 

Er zijn diverse workshops voor alle leeftijden, zoals 

Muziek op Schoot voor peuters, dans, theater en stop-

motion filmpjes maken voor kinderen, breakdance en 

theater voor jongeren en een cursus Spaans intensief of 

moderne dans voor volwassenen... en nog veel meer! 

Het volledige aanbod is te vinden op enschede.nu/zomer  

 

   

Culturele Zondag 5 oktober 
Op 5 oktober wordt de 3e Culturele Zondag van het jaar 

georganiseerd, onder de noemer het Zilverfestival. 

Actieve 55-plussers kunnen hier hun kennis, kunde en 

enthousiasme laten zien op het gebied van kunst en 

cultuur en dit delen met eigen generatiegenoten én 

volgende generaties. 

Actieve ouderen en culturele verenigingen met oudere 

leden worden opgeroepen om mee te doen!   
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WAK  
De WAK is al weer voorbij. Ik heb niet alles kunnen zien, 

zo veel activiteiten waren er. Maar wat ik gezien heb, was 

mooi! Ik hoop dat iedereen met een tevreden gevoel terug 

kijkt.  

 

De komende periode gebruiken we om te evalueren en 

na te denken over volgend jaar. Als je nog opmerkingen 

of tips hebt, dan hoor ik het natuurlijk graag. 

 

De data voor volgend jaar zijn landelijk vastgesteld op 30 

mei t/m 7 juni 2015. Zodra we besloten hebben of we 

vanuit Enschede weer meedoen, dan zullen we dit 

natuurlijk laten horen. 

   

 volg op Twitter | volg op Facebook    
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