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Zomeraanbod  
Deze zomer is er van alles te doen in Enschede! Creatieve workshops voor 

kinderen, improvisatietheater lessen voor jongeren, danslessen voor 

volwassenen... en nog veel meer!  

Van 6 juli t/m 16 augustus is er een leuk en divers aanbod. Kijk voor het volledige 

overzicht op mijn site: www.cultuurinenschede.nl/zomerse-workshops  

 

   

Netwerkbijeenkomst  
Dinsdagavond 13 oktober zal voor de tweede keer een grote netwerkbijeenkomst 

worden gehouden bij Prismare voor het hele culturele veld. Wat kan je daar 

verwachten? Workshops, een lezing, een infomarkt en interessante ontmoetingen. 

Reserveer 13 oktober dus alvast in je agenda! De precieze inhoud volgt later... 

 

   

Maatschappelijke stagiair  
De scholen van het voortgezet onderwijs in Enschede hebben met zijn allen 

besloten dat de Maatschappelijke Stage een onderdeel blijft van het 
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onderwijsprogramma. In Enschede wordt dit dus gelukkig voortgezet. Meer 

informatie hierover vind je op de site. 

 

Zonder organisaties geen Maatschappelijke Stage! De stage-coördinator hoopt 

dan ook dat jullie organisatie het komend schooljaar stageplekken wil aanbieden. 

Je komt in contact met mogelijke stagiaires tijdens de MaSmarkt op 17 september. 

Dit is een ontmoetingsplek voor 3de jaars leerlingen en stagebiedende 

organisaties. De leerlingen zijn afkomstig van alle voortgezet onderwijs scholen uit 

Enschede. Dus van het praktijkonderwijs tot en met het vwo. 

Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op mijn site.  

 

   

Culturele Zondag en Twentse Landdag  
Wil je een keer optreden of exposeren op een bijzondere locatie én zo met nieuw 

publiek in aanraking komen? Doen dan mee aan een Culturele Zondag (30 aug en 

4 okt) of de Twentse Landdag (20 sept)  

  

   

Waardebonnen Advies op Maat 
De Provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel hebben de 

handen ineen geslagen om de expertise van vrijwilligers die actief zijn voor 

culturele amateurverenigingen en -instellingen in Overijssel te bevorderen. Zij 

stellen middelen beschikbaar in de vorm van waardebonnen die in principe recht 

geven op 5 dagdelen gratis 'Advies op Maat'. 

 

De tweede ronde in het kader van deze Waardebonnenactie Advies op Maat 2015 

is per 1 juni geopend. Aanmeldingen voor deze ronde dienen uiterlijk 1 

september in te zijn geleverd. Voor de workshops staat aanmelding open tot 15 

oktober 2015. 

  

Voor meer informatie en de aanvraagformulieren: 

www.cultuurfonds.nl/overijssel/waardebonnenactie-2015 
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Spullenbank 
De Spullenbank, een initiatief van de Enschedese Uitdaging, ontvangt goed overtollig 

materiaal van het bedrijfsleven en biedt dit aan bij maatschappelijke organisaties. De 

eerste matches hiervoor zijn al gemaakt! 

 

Heb je aanbod (spullen weg te geven) of zoek je juist materialen zoals tafels, stoelen, 

computers of ander kantoormateriaal? Meld je dan bij de Spullenbank, zodat zij veel 

partijen kunnen helpen. 

   

  

Pilot Spontane Binnensteden  
De binnenstad is volop in ontwikkeling. Voor ondernemers, pandeigenaren, organisaties 

en verenigingen met goede ideeën zijn er kansen. Kansen die de binnenstad boeiend 

maken. Die leiden tot meer beleving en ontmoeting. 

De provincie en gemeenten willen deze betrokkenheid stimuleren. Goede initiatieven die 

de binnenstad boeiend maken, kunnen een stimuleringsbijdrage ontvangen uit de pilot 

Spontane Binnenstad. 

 

De Provincie Overijssel heeft budget beschikbaar gesteld aan de vijf netwerksteden 

(waaronder Enschede) in het kader van deze regeling. De eerste tranche is inmiddels 

afgerond.  

 

Na het succes van deze eerste tranche is de regeling weer opengesteld en heeft iedereen 

de mogelijkheid om ideeën in te dienen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van 

binnenkomst tot het beschikbare budget besteed is. Hierbij vind je meer informatie over de 

regeling, de criteria en het aanvraagformulier. 
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Cultuur blijft onder de aandacht van 
provincies 
In de nieuwe provinciale coalitieakkoorden heeft cultuur volop de aandacht. Het belang 

van cultuur wordt vaak uitgedrukt in de toegevoegde waarde door de verbinding met 

andere beleidsterreinen werkgelegenheid, economie en toerisme, onderwijs en welzijn. 

Provincies vinden cultuur onmisbaar voor de leefbaarheid van de provincie; gericht op 

inwoner, ondernemer, bedrijf en toerist. De provincies blijven zich op hoofdlijnen inzetten 

voor cultuurparticipatie, cultuureducatie of talentontwikkeling. 

Lees de analyse van de akkoorden door het LKCA. 

 

   

Vraag en aanbod    

Op de vraag en aanbod pagina van mijn site is een overzicht van diverse oproepen te 

vinden. Zo staat op het prikbord o.a. een oproep van de InspiratieNacht die op zoek is naar 

deelnemers. 

 

Via de link Oproep plaatsen kan je zelf ook een vraag of aanbod indienen.  

 

 

  Agenda 

30 aug - Culturele Zondag 

12 sept - Korendag (onderdeel van UitDaag Prismare) 

19 sept - Uitfestival 

20 sept - Twentse Landdag 

13 okt - netwerkbijeenkomst Cultuurcoach 
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