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NLdoet
Dit jaar vindt NLdoet plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. De Enschedese Uitdaging en M-

Pac  t ondersteunen de NLdoet-activiteiten in Enschede en omgeving. 

Als maatschappelijke organisatie kan je nu jullie project of klus aanmelden via www.nldoet.nl. 

Heb je inspiratie nodig bij het bedenken van een klus, hulp bij het opgeven als vrijwilliger of 

andere vragen over deze vrijwilligersactie, dan kan je contact opnemen met de M-Pact, via 053 -
43 23 304 en info@m-pact.nl.

 

Culturele Zondag 2 april
Op 2 april vind de eerste Culturele Zondag van het jaar plaats. Met het thema Zin & Zonden 

wordt de Haverstraatpassage omgetoverd in een beregezellig cultuurstraatje met optredens, 

workshops en exposities in winkels en op straat.

Ben je een muzikant, theatermaker, fotograaf, dichter of kunstenaar of ben je een talentvolle 

amateur op het gebied van zang en dans en kun je iets met het thema Zin & Zonden? 

Stuur dan zsm een bericht naar Culturele Zondag Enschede!

Mailen kan ook naar audry@culturelezondagenschede.nl.

Week van de Amateurkunst (WAK) - deelname
De Week van de Amateurkunst (WAK) vindt dit jaar plaats van 3 t/m 11 juni. In die periode

kan iedereen die in zijn vrije tijd actief is op het gebied van muziek, dans, theater, 

beeldende kunst, etc. dit tonen. De WAK organisatie bundelt dit in een overzicht van 

activiteiten die tijdens deze week plaatsvinden.

Heb je een activiteit en wil je dat deze meegenomen wordt in het WAK programmaboekje?

Zorg dan dat jouw volledig ingevulde aanmeldformulier uiterlijk 26 maart bij ons binnen is! 

Eerder mag altijd :) Het formulier is te vinden op de startpagina van de WAK Enschede-

website. Wil je dat we even met je meedenken? Neem dan contact op met WAK 

projectleider Marthijn de Rooy via info@wakenschede.nl. Hij helpt je graag verder.

WAK zoekt hulp!
Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan dit leuke evenement? Weet jij alles van social

media? Wil je helpen bij het organiseren van een activiteit of expositie? Ben jij een kei met tekst 

of kan jij goed fotograferen? Kan jij jongeren motiveren om mee te doen? Of vind je het leuk om 

posters te verspreiden? Of heb je hele andere ideeën?
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