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WAK 2020  

Dit jaar zal de Week van de 

Amateurkunst plaatsvinden van 

 

Evenementenkalender 2020   

 

In Enschede vinden jaarlijks vele 

evenementen plaats.  
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zaterdag 6 t/m zondag 14 juni.  

Doe jij ook weer mee? 

 

We zijn nu druk bezig om een 

overzicht te maken van 

mogelijkheden om deel te nemen. 

 

Eind januari zal het overzicht én het 

deelnameformulier te vinden zijn op 

de WAK website. 

  

 

 

 

Regiomakelaars Mondriaan Fonds 

Het Mondriaan Fonds zal ook in 

2020 de samenwerking met de 

regiomakelaars voortzetten. 

 

Erna aan de Stegge blijft 

daarmee aanspreekpunt voor 

potentiële aanvragers en nieuwe 

relaties van het Mondriaan Fonds 

voor de regio Gelderland, Overijssel 

en Flevoland. 

 

Contactgegevens; kijk hier. 

 

 

De evenementenkalender van 

Enschede Promotie geeft overzicht 

van wat er dit jaar op de planning 

staat. 

Handig om in te kijken als je zelf ook 

een activiteit wil plannen! 

 

 

 

 

NLDOET 2020 

De grootste vrijwilligersactie van 

Nederland 

  

Het Oranje Fonds organiseert op 

13 en 14 maart 2020, samen met 

duizenden organisaties in het land, 

weer NLdoet. 

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 

spotlights en nodigt iedereen uit om 

een dagje de handen uit de mouwen 

te steken. Doe je mee? 

 

Er is nog altijd de mogelijkheid om 

een klus aan te melden voor deze 

NLDoet dagen. Natuurlijk kan je ook 

al opgeven voor een klus! Dat kan je 

alleen doen, maar ook met collegae, 
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Workshops Volksuniversiteit 

Enschede / M-Pact  

De Volksuniversiteit (VUE) biedt 

diverse workshops, zoals 

Samenwerken of Wordpres - 

website onderhouden voor de 

inwoners van Enschede. 

 

Ben je vrijwilliger, bijvoorbeeld bij 

jouw culturele vereniging? Dan kan 

je met flinke korting aan deze 

workshops deelnemen. 

 

En zoek je een workshop, maar 

staat die er niet bij? Neem dan 

contact op met de VUE om de 

mogelijkheden te bespreken.   

 

 

 

vrienden of familie. Maak er samen 

een leuke en zinvolle dag van!    

 

 

 

. 

Denk mee over de nieuwe 

Bibliotheek Enschede   

Iedereen mag meedenken over de 

functie die de Bibliotheek Enschede 

voor de stad moet krijgen! 

 

De Bibliotheek wil van de inwoners 

van Enschede weten wat zij van hun 

bieb verwachten. Hiervoor worden 

diverse doelgroepen uitgenodigd om 

deel te nemen aan inspirerende 

brainstormsessies. Tijdens deze 

bijeenkomsten horen we graag wat 

jij vindt van bepaalde thema's, de 

inrichting van de Bibliotheek of wie 

of wat je graag ziet in de bieb. 

 

Jouw mening telt! Dus meld je snel 

aan voor één van de 

brainstormsessies! 

Lees meer.. 
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Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 

 

Zo staat op het prikbord o.a. 

oproepen van Mannenklank 

Glanerbrug, het Enschede's 

Byzantijns Kozakken Koor en 

Popkoor Speechless die plek 

hebben voor nieuwe leden.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

   

 

  Agenda 

 

sept 2019 - jan 2020 - workshops bij nieuwe subsidieverordening amateurkunst 

6 t/m 14 juni 2020 - Week van de Amateurkunst 
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