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Evenementenkalender 2019  

 

Wil jij weten wat er allemaal te doen 

is in Enschede dit jaar? Bekijk dan 

de evenementenkalender van 

Enschede Promotie. Zo weet je 

welke toffe evenementen er zijn. Én 

je kan jouw activiteit daar slim 

omheen plannen.   

 

 

 

Culturele Zondagen 2019  

Dit jaar worden er weer 4 Culturele 

Zondagen in de binnenstad van 

Enschede georganiseerd. Dit is een 

uitgelezen kans om je te laten horen 

én zien aan het publiek dat op een 

koopzondag in de stad loopt. 

Elke Culturele Zondag vindt op een 

andere locatie in de stad plaats en 

elke editie heeft een specifiek 

thema. Een overzicht van de data 

en thema's vind je hier.  

 

Voor de eerste editie kun je je nu 
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Sjors Creatief 

 

Afgelopen oktober is op alle 

basisscholen in Enschede het 

boekje Sjors Sportief & Creatief 

uitgedeeld. Daarin stonden vele 

naschoolse activiteiten 

waardoor kinderen kennis konden 

maken met diverse sporten en 

culturele/creatieve activiteiten. 

 

Na de komende voorjaarsvakantie 

wordt op alle scholen een flyer 

uitgedeeld. Hiermee 

worden kinderen eraan herinnert dat 

ze zich nog altijd voor activiteiten 

kunnen inschrijven.  

 

Heb je nog nieuw aanbod voor 

naschoolse kennismakingslessen 

(vanaf 11 maart)? Zorg dan dat dit 

uiterlijk eind januari op de site van 

Sportstimulering Nederland is 

aangemeld. Misschien wordt jouw 

activiteit dan wel als voorbeeld 

meegenomen op de flyer! 

aanmelden. Klik hier voor meer info 

en het aanmeldformulier. 

 

 

 

WAK 2019! 

 

De Week van de Amateurkunst zal 

plaatsvinden van 1 t/m 9 juni.  

 

Een overzicht van alle 

mogelijkheden tot deelname aan de 

WAK is vanaf nu te vinden op onze 

WAK website!  

 

Mail voor interesse en vragen zo 

snel mogelijk naar 

info@wakenschede.nl 

Aanmeldingen moeten uiterlijk eind 

maart binnen zijn.  
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Hoe je jouw aanbod kan aanmelden 

lees je hier. 

 

 

 

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 café Crossroads voor 

Jamsessies.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

 

 

Succesvolle kunstactiviteiten 

voor ouderen 

 

Je wilt graag kunstactiviteiten voor 

ouderen organiseren. Maar hoe doe 

je dat? Hoe zorg je dat de 

activiteiten succesvol worden? De 

organisatie Lang Leve Kunst heeft 

een aantal tips op een rijtje gezet. 

Lees meer 

 

 

  

 

  Agenda 

 

31 maart 2019 - Culturele Zondag, thema BuitenSpelen  

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

2 juni 2019 - Culturele Zondag, thema KleurRijk 
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