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Aanvragen Waardebonnen 2016 
De eerste ronde van dit jaar voor de Waardebonnenactie Advies op Maat is weer 

geopend! 

De Provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stellen 

jaarlijks 40 waardebonnen beschikbaar die recht geven op in principe 5 dagdelen 

gratis advies op maat van adviseurs van de SESAM-academie. Deze 

senioradviseurs, die tijdens hun arbeidzame leven werkten in het bedrijfsleven of 

bij de overheid, zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om met verenigingen 

en vrijwilligers mee te denken en hen te ondersteunen. 

 

Aanmeldingen voor deze ronde dienen uiterlijk 1 maart in het bezit te zijn van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Voor meer informatie en de 

aanvraagformulieren: www.cultuurfonds.nl/waardebonnenactie 

  

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het fonds gestopt met het standaard 

aanbieden van workshops. 

Wel is het voor specifieke doelgroepen (o.a. koren en muziekverenigingen) op 

aanvraag mogelijk workshops te volgen. Deze workshops zijn ontwikkeld naar 

aanleiding van de onderwerpen waar vraag naar is (data en locaties worden in 

overleg gepland): 
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•          Workshop Fondsenwerving : op zoek naar geld voor uw organisatie 

•          Workshop PR en communicatie: hoe bepaal je wat de juiste actie is? 

•          Workshop op zoek naar nieuwe leden en vrijwilligers 

  

Voor informatie en aanmelding voor de workshops kun je contact opnemen met 

Ineke Bruggeman, tel. 038-4999339 of mail: overijssel@cultuurfonds.nl 

 

WAK  
Ook in 2016 gaan we weer de Week van de Amateurkunst organiseren. Deze zal 

plaatsvinden van 28 mei t/m 5 juni. 

 

Wil je weten hoe je mee kan doen? Op de site van de WAK Enschede vind je meer 

informatie. Daar kan je de nieuwsbrief met alle informatie downloaden. 

 

Één onderwerp wil ik graag uitlichten: de mogelijkheid om in een café, platenzaak 

of De Wonne op te treden. Dit kan alleen of met jouw groep. En het mag van alles 

zijn: van zang tot theater tot exposeren en live tekenen/schilderen. 

 

We horen jouw interesse hiervoor graag uiterlijk 29 januari! Daarna willen we 

geïnteresseerden gaan koppelen aan locaties. 

 

Meer informatie over dit onderdeel vind je op mijn site. Interesse kan gemeld 

worden bij projectleider Harma via productie@wakenschede.nl   

 

Fête de la Nature 

Een nieuw landelijke festival in de natuur: dat is Fête de la Nature! Doe jij mee? 

 

Het is het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. op 21 en 22 mei 2016 is de 

derde editie van dit festival waarvan iedereen organisator én bezoeker kan zijn. 

 

Het festival brengt mensen in de natuur door mensen zelf feestelijke evenementen in het 

groen te laten organiseren. Dat kan overal zijn, van wilde natuur tot stadspark. Geen 

evenement is te klein of te groot voor Fête de la Nature. Van een speurtocht naar kevers 

door het bos, soep maken van zelf geplukte, wilde planten, guerrilla gardening, tot 
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theeschenken in een moestuis, een concert of expositie in het park of een snelcursus 

natuurfotografie. 

 

Tijdens de afgelopen editie in mei 2015 trok het festival ruim 72.000 bezoekers. Verspreid 

over het hele land vonden 361 feestelijke evenementen plaats. Den Haag was in 2014 de 

eerste hoofdstad, gevolgd door Utrecht in 2015. Het was een succes! 

 

Nu is Enschede aan de beurt om in 2016 in het weekend van 21 & 22 mei als hoofdstad te 

bruisen van de buitenfeestjes! 

 

Daarom organiseren de mensen van Fête de la Nature een brainstorm op donderdag 28 

januari van 19.30 - 22.00 uur in de Performance Factory voor bewoners, organisaties, 

zelfstandigen en de gemeente. We bekijken met elkaar hoe er in Enschede een boost kan 

worden gegeven aan dit festival, hoe we Enschede op de landelijke kaart krijgen en welke 

ideeen er zijn voor feestelijke activiteiten in het weekend van 21 & 22 mei. 

 

Wil je er die avond bij zijn? Graag even opgeven via info@fetedelanature.nl  

   

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 ATAK dat beginnende singer 

songwriters zich kunnen melden voor het project TOP TSG. 

 

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

 

 

  Agenda 

28 mei t/m 5 juni 2016 - Week van de Amateurkunst 
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