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100 jarig jubileum Van Heekpark    

In 2018 is het 100 jaar geleden dat het park door de erven G.J. van Heek is geschonken 

aan de inwoners van Enschede. 

Het park voor ontspanning, spel en sport lag 100 jaar geleden aan de rand van Enschede, 

nu bijna midden in de stad. In die honderd jaar hebben vele mensen plezier beleefd aan 

het park. 

 

De Parkcommissie wil dit jubileum in 2018 gaan vieren! Dit kan op diverse manieren: van 

een officiële start en de presentatie van een jubileumboek tot school-, sport- en/of 

cultuuractiviteiten door het jaar heen.  

 

Heb jij ideeën voor een culturele activiteit (bijv. een muziek-/dans-/theateractiviteit of een 

expositie, of...) die heel mooi in het park zou passen? Meld dit uiterlijk eind januari 

2017 via dit formulier en wij geven dit door aan de werkgroep van het Van Heekpark-

jubileumjaar. 

   

WAK 2017  
De data zijn vastgelegd: komend jaar zal de Week van de Amateurkunst plaatsvinden van 

zaterdag 3 t/m zondag 11 juni. 

 

Momenteel zijn we bezig met het schrijven van een informatiebrief over de WAK. Deze 

wordt naar verwachting in de eerste week van januari verstuurd. Hierin zal alle informatie 
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te vinden zijn over hoe je aan de WAK kan deelnemen. 

 

Alle informatie zal begin januari ook op de website van de WAK te vinden zijn. 

 

Een filmpje van de 'Big WAK Night' van afgelopen jaar is te vinden op de startpagina van 

de WAK website. Deze is gemaakt door Videoclub Bruggert.  

 

   

Subsidieregeling Cultuurparticipatie - 
Provincie Overijssel 
Informatie over de subsidieregeling Cultuurparticpatie van de Provincie Overijssel voor de 

nieuwe beleidsperiode is te vinden op de site van de provincie. 

Het gaat om subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en 

ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de 

deelnemers. 

 

   

Dag van de Jazzmuzikant  

Vooruitblik op de WAK nieuwsbrief: 

"Speciaal voor de WAK organiseert Jazzpodium de Tor op vrijdagavond 9 juni de "Dag van 

de Jazzmuzikant". Dit is voor de vele liefhebbers die voor hun plezier jazz maken. 

 

Kijk maar alvast om je heen op zoek naar mede jazzliefhebbers om combo’tjes mee te 

vormen. En snuffel eens in de bibliotheek om een jazzy repertoire samen te stellen voor 

een optreden van ongeveer 30 minuten op het legendarische Tor-podium. Welke jazz-

liefhebber wil dat nu niet? 

  

Doe je mee? Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 31 maart 2017 per e-mail aanmelden bij Peter 

Westers: pa.westers@kpnmail.nl " 
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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 Stichting Beien die op zoek is naar 

mensen die blaasmuziek willen maken bij hun kerstmarkt.   

 

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

 

 

 

  Agenda 

 

27 t/m 30 december 2016 - Stadsherberg 

3 april 2017 - Culturele Zondag, thema Zinnen & Zonden 

3 t/m 11 juni 2017 - Week van de Amateurkunst 
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