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Spreekuur 
Woensdag 17 februari zal ik van 18.00 - 20.00 uur aanwezig zijn bij de Centrale 

Bibliotheek aan de Pijpenstraat voor een spreekuur. Heb je een vraag of idee en 

zoek je hulp? Kom dan even langs!  

 

   

Treed op of exposeer op een bijzondere 
locatie  
Voor de WAK hebben we gezocht naar bijzondere locaties waar geëxposeerd of 

opgetreden kan worden, of naar locaties die vaak te duur zijn. Al deze 

mogelijkheden hebben we verzameld in 1 overzicht en dit overzicht vind je in de 

WAK nieuwsbrief.   

 

Wil je meedoen? Mail dan snel naar info@wakenschede.nl. We kijken dan samen 

wat je zou kunnen doen en/of waar! 

Jouw definitieve/volledig ingevulde aanmelding moet uiterlijk eind maart binnen 

zijn. 
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Uittip nieuwe stijl  

Wil jij extra aandacht voor jouw concert, voorstelling of expositie in de krant en op 

internet? Ik heb een samenwerking met de redactie van Huis aan Huis Enschede 

die je daarin kan helpen. 

Tot nu toe kon je een Uittip indienen. Het artikel bestond dan uit een door jullie 

geschreven tekst waarbij je 5 vragen beantwoordde. Met ingang van februari 2016 

maken we het jullie makkelijker! 

Er wordt wekelijks een artikel gepubliceerd over een Enschedese groep die in 

Enschede een concert/voorstelling/andere activiteit heeft, geschreven door een 

redacteur van de krant. 

Wil je weten hoe je hiervoor in aanmerking kan komen? Kijk op mijn site voor alle 

informatie!  

 

   

Toolbox Enschede Promotie   
Wat kan Enschede Promotie voor een toeristische, recreatieve of culturele 

ondernemer betekenen? Denk bijvoorbeeld aan website- en gidsvermeldingen. 

Ook verstuurt Enschede Promotie regelmatig nieuwsbrieven met actuele informatie 

over geplande activiteiten en evenementen naar diverse doelgroepen. Zo zijn er 

diverse on- en offline middelen die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van 

eigen promotionele activiteiten. 

 

In hun toolkit is te zien wat ze kunnen bieden. Dit is hier te vinden. 

 

   

Beursvloer - Doe mee! 
Voor de vierde keer wordt de Beursvloer Enschede gehouden, dit jaar op vrijdag 

15 april. 

  

Op deze maatschappelijke beurs in de Grolsch Bierbrouwerij komen in anderhalf 

uur tijd vraag en aanbod van mensen en middelen bij elkaar.  
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Het bedrijfsleven biedt heel veel aan en samen met de vragen van 

maatschappelijke organisaties ontstaan ter plekke matches. Het kan daarbij gaan 

om menskracht, materialen en middelen. Bedrijven kunnen zo hun 

maatschappelijke betrokkenheid omzetten in concrete acties, waarmee 

maatschappelijke organisaties (zoals culturele verenigingen, sportverenigingen, 

maatschappelijk werk, etc) enorm geholpen zijn.  

 

Tijdens de vorige Beursvloer in 2014 werden op deze manier 221 matches 

gesloten, zoals het geven van workshops of adviestrajecten, het doneren van 

computers en stellingkasten of het bestraten van een plein. 

Zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties kunnen zich vanaf nu 

aanmelden via www.beursvloerenschede.nl. 

 

   

NLdoet 
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen 

uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, 

georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie 

waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen met 

collega's, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee 

met NLdoet! 

 

Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie kun je terecht op 

www.nldoet.nl. Voor meer vrijwilligerswerk kan je kijken op www.vrijwilligers053.nl  

 

   

Korting op scholing in de cultuursector 
Ben je muziekdirigent, regisseur, docent op een muziekschool of educatief medewerker in 

een museum? Dan kun je korting krijgen voor trainingen, leerwerkplekken, 

loopbaanchecks en coaching via het Sectorplan Cultuur. Meer informatie lees je op de 

website van het LKCA. 
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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 Verstrooiers die een nieuwe 

regisseur zoeken. 

 

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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