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iktoon - Maand van de 

Amateurkunst 

Op 1 juni gaat landelijk het 

evenement "iktoon, de Maand van 

 

Corona update - wat mogen 

amateurkunstgroepen wel of niet? 
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de Amateurkunst", weer van start. In 

Enschede zouden we daaraan 

meedoen onder de noemer WAK 

(Week van de Amateurkunst).  

 

Begrijpelijkerwijs zal het dit jaar 

anders zijn dan eerdere edities: 

grote fysieke evenementen waarbij 

veel mensen de kans krijgen zich te 

laten zien, zijn dit jaar helaas niet 

mogelijk. Lokaal hebben we daarom 

besloten de WAK te verplaatsen.  

 

Met de huidige beperkte toegang tot 

kunstencentra, buurthuizen, muziek- 

en dansscholen, etc. én het verbod 

op grote evenementen, viert iktoon 

de creativiteit dit jaar grotendeels 

vanuit huis. Via hun website kan 

je meer te weten komen over de 

editie 2020. Kijk daar hoe je ook 

vanuit Enschede aan enkele 

landelijke activiteiten deel kan 

nemen. 

 

 

 

Ken jij een kind dat ook mee wil 

doen? 

Door de coronacrisis hebben meer 

gezinnen te maken met geldzorgen. 

Veel kinderen en jongeren kunnen 

hierdoor niet meedoen met voetbal, 

Het LKCA houdt op haar site bij wat 

wel en niet mag voor het 

amateurkunstveld. Zie hiervoor de 

site, onder het kopje 

Cultuurparticipatie. 

Deze informatie wordt constant 

aangepast aan de laatste regels 

vanuit de overheid en het RIVM. 

 

Daarnaast kunnen koren de site van 

Koornetwerk in de gaten houden, en 

muziekverenigingen de site van de 

KNMO. 

 

Samenvatting 

Een samenvatting van de informatie 

van de Rijksoverheid, het RIVM, het 

LKCA en de gemeente vind je op 

onze site. Daar vind je ook een 

mailadres van de gemeente voor als 

je nog hele specifieke vragen hebt. 

  

 

 

 

Rabo ClubSupport 

Save the date! De inschrijving voor 

Rabo ClubSupport start dit jaar op 1 

september. 
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dansen, muziek of judo. Jeugdfonds 

Sport & Cultuur helpt. Zij betalen de 

contributie of het lesgeld voor sport 

en cultuur voor deze kinderen.  

 

Ken jij een kind dat ook mee wil 

doen maar waar thuis te weinig geld 

is? Of wil je helpen? Klik dan hier 

voor meer informatie. 

 

 

 

Fonds Podiumkunsten maakt 

budget vrij voor podiumkunsten 

Het Fonds Podiumkunsten maakt 

budget vrij voor de professionele 

podiumkunstensector, die hard is 

getroffen door de gevolgen van het 

coronavirus. Het Fonds neemt deze 

maatregelen in aanvulling op de 300 

miljoen extra die het kabinet 

beschikbaar stelt voor de culturele 

sector.   

Lees meer. 

 

 

Verenigingen en stichtingen vormen 

het hart van onze samenleving. 

Daarom investeert Rabobank met 

Rabo ClubSupport in lokale clubs en 

verenigingen. Vanwege het 

coronavirus start de inschrijving van 

Rabo Clubsupport dit jaar na de 

zomer. 

Wil je meer weten over Rabo 

ClubSupport? Neem dan contact op 

met Rabobank Enschede-

Haaksbergen of kijk op deze pagina. 

  

 

 

 

Aanmelden nieuwe schooljaar 

& aanmelden zomeraanbod 

Komend schooljaar 

Komend schooljaar krijgen alle 

basisschoolleerlingen in de 

gemeente Enschede weer de kans 

om op laagdrempelige wijze kennis 

te maken met de sport- en 

cultuuractiviteiten van de gemeente. 
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Verkiezing Club van het jaar gaat 

helaas niet door. 

Verplaatst naar 2021 

De afgelopen periode en de periode 

die nog komen gaat zijn zo 

uitzonderlijk, dat de organisatoren 

(waaronder het LKCA) 

hebben besloten dit jaar geen 

verkiezing Club van het Jaar te 

organiseren. Ze willen alle sport- en 

cultuurclubs de komende maanden 

alle succes wensen met het weer 

aanzetten van de club en het 

verenigingsleven. En wat betreft de 

verkiezing: tot volgend jaar! 

Lees meer. 

 

 

 

Want Sjors Sportief en Creatief gaat 

door in 2020-2021. 

 

In het Sjorsboekje verzamelen we 

alle sporten en culturele activiteiten 

die voor 1 september zijn 

aangemeld.  

Dus aan jullie, de cultuuraanbieders 

van Enschede, de oproep om je 

(weer) aan te melden voor het 

komende schooljaar met je 

kennismakingslessen. 

 

Zomeraanbod 

Deze zomervakantie (van 4 juli - 16 

augustus) organiseren we Sjors 

Zomer. Omdat veel mensen 

vanwege de coronacrisis vakantie 

zullen vieren in eigen land, willen we 

de kinderen activiteiten aanbieden.  

 

Wil jij als organisatie creatieve 

(kennismakings)lessen aanbieden 

aan kinderen in de 

basisschoolleeftijd? 

Meld jouw aanbod dan aan! 

Dit kan vanaf 1 juni, tot uiterlijk 

19 juni. 

 

Van het aanbod maken wij een 

gezamenlijke flyer die op alle 

basisscholen wordt uitgedeeld. 

 

Vragen? Lees hier meer of mail naar 

quinta@cultuurinenschede.nl  
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Wat doet jouw club?  

Er zijn heel veel concerten, 

voorstellingen en andere culturele 

projecten niet doorgegaan. 

Maar hoe blijf je toch in 'the picture'? 

 

Bijvoorbeeld door het maken van 

een video. Het Enschedese koor 

Vocaal Ensemble Cordier heeft 

samen met bevriende zangers de hit 

'Don't give up' van Peter Gabriel 

opgenomen - coronaproof! Bekijk de 

video hier. 

 

Heeft jouw vereniging of club ook 

iets tofs gedaan of gemaakt in deze 

coronatijd? Laat het weten aan 

Jacintha. 

 

 

 

Ere wie ere toekomt  

Wie kent ze niet, de mensen die zich 

onbaatzuchtig inzetten voor een 

betere samenleving door hun 

inbreng bij verenigingen, 

instellingen, organisaties. 

 

Aanmelden kan 

via www.sportstimulering.nl.  

 

 

 

Houd elkaar in de gaten 

 

Enschede telt meer dan 150 

culturele verenigingen. Zo'n levendig 

verenigingsleven is belangrijk voor 

de maatschappij. 

 

Voor jou is het spelen/ zingen/ 

dansen/ muziek maken/ schilderen/ 

etc in een groep een leuke en 

ontspannende vrijetijdsbesteding is. 

Maar voor sommigen, die wellicht 

verder niet zo'n sociaal netwerk 

hebben, is het ook een belangrijke 

manier om onder de mensen te 

blijven komen.  

 

Nu je als groep niet samen kan 

komen, valt die ontmoeting dus weg, 

terwijl die heel belangrijk kan zijn. 

Houden jullie elkaar ook in deze 

periode een beetje in de gaten? 
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De burgemeester roept 

verenigingen, instellingen, 

maatschappelijke organisaties en 

burgers op om hem op dergelijke 

personen attent te maken door 

middel van een aanvraag voor een 

koninklijke onderscheiding. 

Lees meer. 

 

 

 

 

Heb je vragen?  

Ondanks de coronacrisis zijn wij 

gewoon aan het werk. Wel vanuit 

huis, maar goed bereikbaar. 

 

Heb je vragen? Zit je ergens mee? 

Of heb je juist toffe ideeën voor de 

1,5 meter maatschappij? 

Bel of mail dan!  

 

Jacintha is bereikbaar via 

jacintha@cultuurinenschede.nl of 

06-10539476. 

 

   

 

  Vraag en aanbod 

 

Op de vraag en aanbod pagina van onze site is een overzicht van diverse oproepen te 

vinden. Via de link oproep plaatsen kan je zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

Door de coronacrisis is het aanbod tijdelijk beperkt en is even onduidelijk welke activiteiten 

die hierop gemeld staan door kunnen gaan.  

 

 

     Agenda 

 

Week van de Amateurkunst - wordt verplaatst naar het najaar 
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