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Sjors Creatief van start!  

Het sport-

kennismakingsproject Sjors 

Sportief was het afgelopen 

schooljaar erg succesvol. Maar liefst 

1500(!) basisschoolkinderen hebben 

kennisgemaakt met diverse vormen 

van sport binnen de gemeente 

Enschede.  

 

Netwerkbijeenkomst 2018 

Save the date! 

 

Ook dit jaar organiseren we een 

netwerkbijeenkomst: een avond 

waarin je verschillende workshops 

kan volgen en nieuwe contacten kan 

leggen. 

 

Het zal dit jaar plaatsvinden op 

woensdagavond 7 november. 

 

Houd onze volgende 
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In het nieuwe schooljaar krijgen de 

kinderen nu ook de kans om op een 

laagdrempelige wijze kennis te 

maken met culturele/creatieve 

activiteiten want Sjors Creatief gaat 

ook starten! 

 

Heb je interesse om 

kennismakingslessen aan te bieden 

voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd? Met jouw 

aanbod kom je dan in het Sjors 

boekje te staan, waardoor het bij 

13.000 leerlingen onder de 

aandacht komt. Lees hier verder. 

 

 

 

Optreden tijdens Monumentendag 

 

Op zaterdag 8 en zondag 9 

september staan de Enschedese 

monumenten weer volop in de 

belangstelling. Elf lokale 

monumenten openen dan hun 

deuren tijdens de landelijke Open 

Monumentendag. Diverse 

activiteiten maken een bezoek extra 

aantrekkelijk. 

  

In Enschede doen de volgende 

nieuwsbrieven in de gaten voor 

meer informatie.  

 

 

 

Stadscafé Enschede  

Ken jij óf ben jij die enthousiasteling, 

mee-denker, dwarsdenker of 

creatieveling met een gaaf idee voor 

de binnenstad van Enschede? Meld 

je dan nu hier aan en wie weet mag 

je jouw idee presenteren tijdens het 

Stadscafé!  

 

Op 30 oktober worden de 

beste ideeën gepitcht voor een jury. 

Op basis van hun beoordeling en de 

stem van het publiek wordt er 

één idee uitgekozen. De beloning 

is een stadscheque van €2.500! 

 

 

 

5 dingen die je in de vakantie kunt 

doen om na de zomer te gaan 

knallen 

 

Hier lees je een interessant artikel 
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monumenten mee aan het landelijke 

evenement: Grote Kerk, 

Jacobuskerk, Sint Josephkerk, 

Lammerinkswönner, Lasonderkerk, 

Lonneker Molen, Rijksmuseum 

Twente, Stadhuis, Synagoge 

Enschede, School Minkmaatstraat 

en Wissink’s Möl. De toegang is 

gratis, behoudens voor het 

rijksmuseum. Bekijk het programma 

(in opbouw) op 

www.openmonumentendag.nl 

  

Heb jij/ heeft jouw vereniging 

interesse om je te presenteren in of 

bij de monumenten (bijvoorbeeld 

met een optreden), dan kan je 

contact opnemen met de 

monumenten die meedoen. Voor 

meer informatie kan je contact 

opnemen met Matthijs Schaap: 

m.schaap@enschede.nl en 06-20 

01 69 16.  

 

 

met 5 tips van Maaike van Steenis: 

coach voor kunstenaars en 

creatieven  

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 

 

Zo staat op het prikbord o.a. een 

oproep van de CeeSpot die een live 

band zoeken. 

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

 

 

Fijne zomer! 

 

In augustus zijn we met vakantie en 

ontvang je dus geen nieuwsbrief. 
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Wij wensen je een fijne zomer en 

hopen je in september weer te zien! 

   

 

   

 

  Agenda 

 

30 september 2018 - Culturele Zondag, thema Uitfestival 

4 november 2018 - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 

7 november 2018 - Netwerkbijeenkomst  - meer info in de volgende nieuwsbrief 

1 t/m 9 juni 2019 - Week van de Amateurkunst 
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