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CONCEPTSTORE THE UPPERSIDE – HAVERSTRAATPASSAGE 9
Heerlijk divers en met wel 90 webshops die elk hun eigen producten aanbieden 
zit er eigenlijk altijd wel iets leuks bij. The Upperside heeft onder andere 
kaartjes, posters en hippe kleding. Kom langs voor een grappig, uniek cadeautje 
of gewoon wat voor jezelf. 

FLOREIZA – VAN LOENSHOF 12
Floreiza is een hoogwaardig modemerk uit Florence. In de winkel aan het 
van Loenshof vind je kleding, schoenen en accessoires welke allemaal in 
Italië zijn geproduceerd. Fashionable met creatieve invloeden vanuit de 
hele wereld!

SO FIFTIES – KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 14C 
Ben jij een liefhebber van rock & roll en rockabilly? Dan is So Fifties dé 
winkel voor jou! Shop hier kleurrijke vrouwelijke jurken en tassen. Fris kapsel 
nodig? Ook geen probleem, So Fifties is namelijk ook een barbier. Een unieke 
combinatie in Enschede en omgeving. 

TEN EEKELDER – LANGESTRAAT 20 
Een gloednieuwe winkel op een nieuwe plek in de binnenstad. Bij Ten Eekelder 
vind je mooie, stijlvolle schoenen van goede kwaliteit. De schoenencollectie 
bestaat uit mooie merken zoals Floris van Bommel, Tommy Hilfiger en 
Shabbies.ind je hier ook een collectie modieuze tassen. 

’T HOOGE HUYS – WALSTRAAT 16A
Ben je op zoek naar bijzondere woonaccessoires, die in jouw interieur helemaal 
tot zijn recht komen? Bij ’t Hooge Huys ben je aan het juiste adres. Met werk 
uit eigen atelier en opgeknapte artikelen zijn er veel unieke items in de winkel 
te verkrijgen. Mooi nieuw en tof oud!
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KUNST & CULTUURETEN & DRINKEN ZIEN & DOENWINKELEN AGENDA

TERRASJE PAKKEN
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COSTES MEN      
KALANDERSTRAAT 9E  
Naast dameskleding is op de eerste verdieping van dit mooie 
pand ook herenkleding te vinden. De Costes Men collectie is 
stijlvol met een casual twist. Ga voor een klassieke look, of een 
mooie trui met gave jeans.

 IN DE SPOTLIGHTS 

SCHENKERIJ WATTEZ – ROESSINGHSBLEEKWEG 20
Wattez is gelegen in het lommerrijke Van Heekpark. Geniet hier van een 
ambachtelijke en huisgemaakte appeltaart op het terras, terwijl de kinderen 
lekker spelen.

LA MAISON MELAN – LANGESTRAAT 22
Deze knusse lunchroom met ruim terras vind je in hartje binnenstad. Kom 
gezellig ontbijten, lunchen of borrelen terwijl je geniet van het zonnetje op het 
terras.

WILLEMIENTJE – DE HEURNE 16A
Al bijna 40 jaar is Willemientje een begrip in Enschede. De kaart biedt 

verschillende broodjes, salades en lekkernijen bij de koffie. Daarnaast zijn 
een daghap, high tea, high wine of high beer ook mogelijk!

DOLCE VITA – KLANDERIJ 19
Even een pauze nodig tijdens het winkelen? Bij Dolce Vita zit je 

overdekt in winkelcentrum de Klanderij. Dolce Vita serveert naast 
lekkere broodjes ook verse wafels, ijs en crêpes.

ONS ETEN & DRINKEN – WALSTRAAT 41
Bij ONS kun je genieten van een heerlijk diner, bereid met eerlijke seizoens
producten uit de streek. Ook voor de vegetariërs en veganisten zijn er veel 
opties. Zin in een speciaal biertje? Laat je adviseren en kies uit 85 verschillen
de bieren van Nederlandse brouwerijen. 

EETCAFÉ DE BUREN – BECKUMERSTRAAT 2, BOEKELO
Op fietsafstand van Enschede ligt Eetcafé de Buren. Hier kun je niet alleen 
genieten van heerlijke dagmenu’s, een high tea en huisgemaakte buffetten, 
maar ook van een avondvullend programma met cabaret, zang en dans.
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VANAF 25 FEBRUARI

ELKE WEEK VERS VOOR JE UITGESTALD
Wat mag het zijn? Op de warenmarkt in Enschede vind je ruim 100 kramen 
waar duizenden (vers)waren zijn uitgestald. Zo’n gevarieerd aanbod zorgt 
voor uren winkelplezier.

Warenmarkt, 8:00 tot 17:00 uur, Van Heekplein. 
Speciale markt op Tweede Paasdag.

 UITINENSCHEDE.NL/MARKT
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MAAK KANS OP KONINKLIJKE PRIJZEN
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EXTRA WINKELTIJDEN  
Maandag 2 april (2e Paasdag): 12:00 tot 17:00 uur
Donderdag 27 april (Koningsdag): 10:00 tot 17:00 uur

ELKE DINSDAG EN 
ZATERDAG
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THE FRAGILITY OF LIFE
TETEM, DAGELIJKS
Bij Tetem kun je een kijkje nemen in de wereld van Simone C. Niquille. In 
deze uitdagende tentoonstelling zie je zoektocht naar en de toepassing van 
digitale mensen en de virtuele identiteit.  

VANAF NU IS HET VAN JOU – MAAIKE OUBOTER
KLEINE WILLEM, 5 APRIL, 20:30 UUR
Na haar eerste prachtige theaterreeks is Maaike terug! ‘Vanaf nu is het van 
jou‘ is een ontwapende anekdote aan alle relaties die we met elkaar aangaan. 
Geluk, liefde, verlangen, maar ook onmacht en onbegrip komt voorbij. 

KONING TE RIJK – MARTIJN KONING
KLEINE WILLEM, 6 APRIL, 20:30 UUR
Een microfoon, een kruk en wat water. Meer heeft Martijn Koning niet nodig 
om anderhalf uur lang los te gaan over zijn buitengewoon fantasierijke kijk op 
de keiharde werkelijkheid. Met volle turbo en elke avond een andere twist weet 
hij iedereen te verrassen. Een echte aanrader! 

FRANKENSTEIN
CONCORDIA, 9 APRIL, 19:30 UUR
In het kader van de Frankenstein tentoonstelling bij TwentseWelle toont 
Concordia de film Frankenstein (uit 1931). De film wordt ingeleid door 
filmrecensent Kevin Toma. Hij gaat in op de verbeelding van Frankenstein in 
de filmgeschiedenis en de invloed die dat monster heeft gehad op science
fictionfilms door de jaren heen.

OP EEN BEDJE RUCOLA – MAX VAN DEN BURG
’T VERBORGEN THEATER, BOEKELO, 10 APRIL, 20:30 UUR
Waar worden wij als mens nou echt gelukkig van? Gebleekte tanden, biologisch 
eten, mooie kleren of toch elke dag mediteren? In dit dynamische en bovenal 
hilarische eenmansspektakel fileert Max van den Burg de hoofd en bijgerechten 
van deze tijd.

WO AHIN SOLL ICH GEH’N – LEO FULD
VESTZAKTHEATER, 15 APRIL, 15:00 UUR
Deze grote, internationale ster van Joodse afkomst was een grote naam in de 
muziekwereld. Hij overleed in 1997 na vijf wereldtournees, miljoenen platen 
en vele optredens. Nu brengen Rob van Meeberg, Rosa Mee en Bert Stoots 
een muzikaal eerbetoon aan deze grote kunstenaar.

DER FLIEGENDE HÖLLANDER – NEDERLANDSE REISOPERA
WILMINKTHEATER, 20 APRIL, 20:00 UUR
Richard Wagner toont in deze opera zijn fascinatie voor de verlossing door 
liefde. Geïnspireerd door de eeuwige trouw van een vrouw die zichzelf opoffert 
voor de liefde. Dit zuivere muziekdrama zoekt aansluiting bij de populaire 
Duitse spookopera’s door schitterende symfonische soundtracks.   

VREEMDE KOSTGANGERS
WILMINKTHEATER, 28 APRIL, 20:00 UUR
Met Henny Vrienten, George Kooymans en Boudewijn de Groot. Na lang 
wachten is het eindelijk zo ver. Het succesvolle trio is terug! Nu met nieuwe 
muziek, persoonlijke favorieten, selecties van andermans werk én bijzondere 
duetten. 

QUEEN, A NIGHT AT THE THEATRE
WILMINKTHEATER, 29 APRIL, 14:30 UUR
Leo Blokhuis en Roel van Velzen hebben allebei een eigen band met Queen. 
Deze avond bewegen ze zich kriskras door de Queenstory, op zoek naar de 
betekenis van deze legendarische band voor de popmuziek en voor henzelf. 

ENSCHEDE UITAGENDA IS EEN UITGAVE VAN ENSCHEDE PROMOTIE. 
Enschede Promotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan 
door eventuele fouten of onvolkomenheden in de vermelding van de gegevens 
in deze uitgave. Contact uitagenda@enschedepromotie.nl

JEUGD 
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL/AGENDA

OORLOGSGEHEIMEN (9+)
CONCORDIA, 30 APRIL, 12:30 UUR
Naar het bekroonde boek van Jacques Vriens. Het is 1943, Tuur en Maartje 
wonen in een dorp dat is bezet door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoor
log . In het begin is dit allemaal heel spannend, maar langzaam komen de 
kinderen achter de werkelijkheid. De volwassenen proberen het geheim te 
houden, maar wat zijn deze geheimen precies…? 

VOORBEELDALLOCHTOON – GEORGE ARAKEL
CONCORDIA, 12 APRIL, 20:30 UUR
Kan de term allochtoon nog wel? In deze inspirerende, humoristische en 
ontroe rende voorstelling geeft George daar samen met vier gastsprekers 
antwoord op. Door persoonlijke verhalen bieden ze je een ander perspectief 
van de huidige maatschappij. 

VIOOLCONCERT TSJAIKOVSKI – ORKEST VAN HET OOSTEN
MUZIEKCENTRUM, 13 APRIL, 20:00 UUR
In zijn Negende Symfonie houdt Sjostakovitsj het vlot, vrolijk en klassiek. Het 
stuk is geïnspireerd door het optimisme net na de beëindiging van de Tweede 
Wereldoorlog.  Met een nieuwe kijk op de harp, bespeeld door Miriam 
Overlach, wil hij laten horen dat er nog veel meer mogelijk is. 

BIG BANG FESTIVAL (4+)
MUZIEKCENTRUM, 7 & 8 APRIL
De tweede Nederlandse editie van het internationale Big Bang Festival. Door 
concerten, installaties en workshops laat BIG BANG een jong publiek zelf 
kennis maken met muziek. Voor de allerjongste muziekliefhebbers wordt het 
Muziekcentrum getransformeerd in een spannend labyrint. Laat je (klein)
kinderen op een leuke en speelse manier kennismaken met het theater. 
Tijdens het Big Bang Festival zal op 7 april de Willem Wilminkprijs van het 
Beste Kinderlied worden uitgereikt. Dit gebeurt tijdens een gezellige, vrolijke 
en feestelijke theatervoorstelling voor jong en oud.

KONINGSFESTIVAL ENSCHEDE 
26 EN 27 APRIL

Twee dagen lang kleurt de binnenstad van Enschede oranje  
en wordt het Koningsfestival gevierd! Op maar liefst acht 

verschillende locaties kun je genieten van diverse 
muzieksoorten en activiteiten.

26 APRIL - KONINGSNACHT
Koningsnacht barst los om 19:00 met een uitgebreid muzikaal 
programma op de pleinen in de binnenstad. Op de podia op de 
Oude Markt, in de Hofstraat, in de Walstraat, op het Ei van Ko 

en op het Jacobusplein wordt de nacht flink gevierd!

27 APRIL - KONINGSDAG
Om 09:00 start Koningsdag met de Oranjemarkt in de 

binnenstad en de Kindermatjesmarkt op het H.J. van Heekplein. 
Vanaf 12:00 begint het feestelijke muziekprogramma op diverse 

podia. Ben jij erbij?

Meer info: koningsfestivalenschede.nl

BOOSTER FESTIVAL
BINNENSTAD, 7 APRIL
Op 7 april vindt alweer de vijfde editie van het Booster Festival plaats. Booster 
Festival is een Muzikantendag, Conferentie en Showcasefestial in één, waarin 
het talent van nu een podium krijgt aangereikt. Op 13 verschillende locaties zijn 
meer dan 35 acts te horen die alles uit de kast halen voor het publiek. Kortom, 
een avond genieten van het aanstormende muzikaal talent uit de regio. 

       
50e ENSCHEDE MARATHON  
BINNENSTAD, 22 APRIL   
De oudste marathon van Nederland viert dit jaar 
zijn 50e verjaardag! Een feestelijke editie met 
een gouden randje. Voor deze jubileumeditie is er 
een nieuwe route voor alle marathonlopers. Naast 
de marathon kunnen deelnemers ook een halve 
marathon, 10 of 5 kilometer lopen. 
Voor kinderen en bedrijven zijn er speciale lopen.

BATAVIERENRACE
BINNENSTAD, 21 APRIL
’s Werelds grootste estafetteloop staat ook dit jaar weer op 
de planning. De route van Nijmegen naar de Universiteit 
Twente loopt door het hart van Enschede en de finish is op 
de campus. Kom de atleten aanmoedigen bij de herstart 
op de Oude Markt of bij de eindstreep! 


