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DIRECTEURSWISSEL
Per 1 juni vertrok Marcel Wendrich als directeur van Enschede Promotie. 
Hij werd opgevolgd door  Marieke ter Brugge , die ad interim de taak 
kreeg om een toekomstscenario voor de organisatie op te stellen.  
Zij was al langer verbonden aan de stichting en kent daardoor reeds het 
werkveld en de doelstellingen van Enschede Promotie. Per 1 januari 
2016 is Ter Brugge aangesteld als directeur-bestuurder. 

Enschede Promotie is de organisatie die binnen de stad 

verantwoordelijk is voor citymarketing, evenementen en 

toerisme. Naast het bewaken van de strategische visie 

citymarketing, behoren het bevorderen van het (dag)toerisme en 

het ondersteunen en profileren van evenementen en activiteiten 

in Enschede tot onze kerntaken. Wij zien onszelf als een 

toegankelijke organisatie voor (binnen)stadspartners, die 

kennis en expertise toevoegt op het gebied van citymarketing 

en evenementen en daarbij het collectieve belang van de stad 

Enschede in alles voorop stelt. 

Onze kernwaarden zijn

 Deskundig    Betrokken    Vernieuwend 

Vanaf 2015 zijn we ons steeds meer gaan richten op het 

toevoegen van meer beleving aan de binnenstad en het 

aantrekken van meer bezoekers die langer verblijven en meer 

besteden, om zo de economische spin-off te vergroten. Dit doen 

we op vele manieren, in goede samenwerking met tal van 

partners in en om de stad. In dit jaaroverzicht belichten we de 

belangrijkste ontwikkelingen en projecten van 2015. 

April 2016
Uitgave van Enschede Promotie
Stationsplein 1A, 7511 JD Enschede
053 - 480 1970
www.uitinenschede.nl
Facebook.com/Enschede
Twitter @Enschede
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Enschede wil haar positie als winkelstad van het oosten verder versterken. Voor de lokale economie 

is het van groot belang om te blijven werken aan die profilering. Daarom hebben wij in 2015 ingezet 

op  thematische marketing . Het doel was om te zorgen dat op de momenten dát de doelgroep 

kiest om offline te gaan winkelen, men voor Enschede kiest. Door voor een specifiek thema te 

kiezen en in te spelen op kansrijke (winkel)momenten, ontstaat een uitgelezen kans om op te 

vallen. Denk bijvoorbeeld aan traditionele feestdagen zoals  Moederdag ,  Kerst  of  Sinterklaas . 

Ook voor  Valentijnsdag  werd een leuke campagne opgezet. Er werd een speciale landingspagina 

ingericht op de website en in samenwerking met lokale ondernemers mochten we diverse mooie 

prijzen weggeven. In totaal is de landingspagina bijna 10.000 keer bekeken en hadden we op 

social media een bereik van 44.840 mensen. 

De  Wielenwagen  is de mobiele speeltuin die wij samen met de Enschedese kunstenaar 

Filip Jonker hebben ontwikkeld. De speeltuin is flexibel inzetbaar gedurende evenementen en 

andere drukbezochte momenten in de (binnen)stad. In 2015 stond de Wielenwagen onder 

andere op de Culturele Zondag, Singelloop, het Uitfestival en een aantal koopzondagen. 

De mobiele speeltuin zorgt voor levendigheid en dynamiek en heeft als doel de 

aantrekkelijkheid van de binnenstad verder te versterken en voor nog meer plezier en 

beleving te zorgen.

WINKELSTAD VAN HET OOSTEN
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ENSCHEDE UM DIE ECKE
Enschede Promotie heeft al enige jaren een sterke focus op de Duitse markt. 

In 2015 continueerden wij voor het vierde achtereenvolgende jaar de 

succesvolle  Duitsland campagne . De geografische doelgroep is dit keer 

uitgebreid met inwoners/bezoekers uit het Noord-Ruhrgebied. Enschede wordt 

wederom als winkelstad vermarkt, maar ook als stad voor een meerdaags 

bezoek. De bijbehorende slogan is aangepast naar ‘Enschede um die Ecke’. 

Enschede is dichtbij, maar toch zo anders qua sfeer en aanbod. Een kenmerk 

dat Duitse bezoekers erg aan onze stad waarderen. 
VERKAUFSOFFEN  JEDEN 1. UND LETZTEN SONNTAG

STADTENSCHEDE.DE

DER ORT ZUMZONDAG

Onderzoek naar resultaten Duitsland campagne
•  Enschede heeft een naamsbekendheid van 99% (94% in 2013)
•   Bij 60% is Enschede top of mind wanneer ze aan een stad in 

Oost-Nederland denken (55% in 2013)
•  60% weet dat er iedere maand 2 koopzondagen zijn
•    De campagne heeft 75% van de ondervraagden aangezet om 

Enschede (opnieuw) te bezoeken (2013: 70%) en 64% wil  
meer over Enschede weten (53% in 2013).

Bron: DTO uit Düsseldorf, 2015 gebied Euregio
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Uit onderzoek van I&O blijkt dat bezoekers 
het evenement waarderen met een 7,6. 

67% van de bezoekers geeft aan speciaal 
hiervoor naar de binnenstad te zijn gekomen 

en 85% heeft de intentie om volgend jaar 
Winter Wonderland weer te bezoeken. 

Er waren 10.00 bezoekers aan de ijsbaan.  
Op social media hadden wij een bereik van 

ruim 35.000 mensen.

De feestelijke decembermaand vormde wederom 

het decor voor Winter Wonderland. Dit project is 

in 2014 gestart als uitbreiding op de traditionele 

ijsbaan op de Oude Markt en is gericht op het 

creëren van meer sfeer en beleving in de 

binnenstad. In het veranderende winkelland-

schap zijn deze factoren voor de consument in 

toenemende mate van belang bij de keuze voor 

een bepaalde stad. Investeren in dit soort 

activiteiten is dus van groot belang om meer 

winkelend publiek te verleiden om naar Enschede 

te komen. 

Publiekstrekker was de prachtig aangeklede 

 ijsbaan op de Oude Markt , met dit jaar een 

rondje om het Brandmonument. Verder zorgde 

allerlei extra verlichting en muziek voor een 

sfeervolle binnenstad. Nieuw dit jaar was de 

 Long Lane of Love : de Langestraat veranderde 

in een liefdeslaan, met hartvormige verlichting, 

twee ‘knuffelbomen’ en een wand waaraan 

geliefden - door middel van het klikken van een 

slotje - hun liefde voor elkaar konden bevestigen. 

Ook de  Stadsherberg  in het stadhuis vormde 

een waardevolle en drukbezochte aanvulling op 

het programma. 

We hebben de ambitie om het concept elk jaar 

verder uit te bouwen. 

Enschede Promotie werkte met diverse binnen-

stadspartners samen om dit project tot stand te

brengen. Winkelhart Enschede heeft zich 

bijvoorbeeld ingezet om bij 175 ondernemers in 

de binnenstad een witte verlichte kerstboom te 

plaatsen, wat een uiterst sfeervol beeld gaf in de 

winkelstraten.

WINTER WONDERLAND
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ONLINE GROEI
In 2015 heeft Enschede Promotie wederom flink geïnvesteerd in het online 

platform. Het vrijetijdsaanbod van Enschede vermarkten wij online middels 

onze Nederlandse en Duitse websites  www.uitinenschede.nl  en 

 www.stadtenschede.de . 
Voor het informeren van de zakelijke en internationale doelgroep gebruiken we 

de portal  www.cityofenschede.com , die in meerdere talen beschikbaar is. 

Door de actieve inzet op het gebied van SEO, SEA en content management 

zijn de bezoekersaantallen de afgelopen jaren continu gestegen. De websites 

worden doorlopend aangepast aan de nieuwste eisen om goed te scoren 

binnen Google. Ook zijn de websites omgezet naar een volledig responsive 

ontwerp, zodat ze zowel op desktop computers als voor het groeiende aantal 

gebruikers van tablets en smartphones goed te gebruiken zijn. De cijfers van 

2014 en 2015 laten zien dat onze inzet zijn vruchten afwerpt. 

Enschede fans op social media

Facebook NL 30.396

Facebook DU 18.046

Twitter 5.670

Instagram 620

www.uitinenschede.nl  

568.119 sessies (bezoekers)

> stijging van 10% t.o.v. 2014

www.stadtenschede.de 

413.323 sessies (bezoekers) 

> stijging van 35% t.o.v. 2014

www.cityofenschede.com

57.338 sessies (bezoekers)

> stijging van 297% t.o.v. 2014

In totaal worden op deze websites jaarlijks 

zo’n 3,2 miljoen pagina’s bekeken. 

NIEUWSBRIEF
Enschede Promotie verstuurt vanuit Uit in Enschede elke twee weken een  

 digitale nieuwsbrief  aan ruim 6.000 abonnees, met daarin het laatste 

nieuws, de leukste evenementen en diverse (uitgaans)tips. In 2015 is een 

nieuw systeem geïmplementeerd, waardoor het voor elke ontvanger mogelijk 

is voorkeuren en specifieke interesses aan te geven. Zo kunnen wij ervoor 

zorgen dat de nieuwsbrief  gepersonaliseerd en op maat  wordt aangeboden, 

waardoor de lezer de informatie ontvangt die voor hem of haar relevant is.  

Een positieve ontwikkeling, waarmee we bewoners en bezoekers van de stad 

nog beter kunnen informeren. Daarnaast versturen wij regelmatig de 

stakeholders nieuwsbrief met de belangrijkste ontwikkelingen.
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De Oude Markt met z’n talrijke
terrasjes en restaurantjes, de
vele nauwe straatjes in het
centrum, het Van Heekplein
als kloppend winkelhart van

de stad. Enschede is allang niet meer die
grauwe textielstad die het ooit was. „En
dan hebben we zondag 19 april natuurlijk
de Enschede Marathon: de oudste van ons
land en zelfs de op een na oudste van
Europa. Gedurende het hele weekend is
het altijd extra gezellig druk in onze stad.”

Want Enschede mag dan met 158.000
inwoners de ongekroonde hoofdstad van
Twente zijn, in feite is het een groot dorp
met stadse allures. In die zin dat de
Twentse mentaliteit hier nog volop leeft.
De welbekende noaberschap, waar je –

onder het motto: beter een goede buur
dan een verre vriend – elkaar in tijd van
nood voorthelpt.

„Dat is zo typisch aan Enschede. De
marathon telt ieder jaar ruim 9500 deel-
nemers. Het mooie is dan dat eigenlijk
elke Enschedeër wel een van die deelne-
mers persoonlijk kent. En dus loopt de
stad ieder jaar massaal uit om de lopers
aan te moedigen.”

Het was in 1947 dat voor de eerste maal
het startschot voor de marathon viel, ver-
telt Sabine, verbonden aan de Stichting
Marathon Enschede. „Met welgeteld 52
deelnemers. De eerste edities werd de
marathon nog slechts eens in de twee jaar
gelopen, waarna het in de zestiger jaren
uitgroeide tot een jaarlijks evenement.”

Groei
Met name de laatste decennia maakte de

marathon een onstuimige groei door. „We
doen er als stichting alles aan om het
langs het parcours zo gezellig mogelijk te
maken. Met onder meer op diverse plek-
ken muziek. Maar ook door op meerdere
plekken speciale loopwedstrijdjes te orga-
niseren voor kinderen, die een kilometer
rennen.”

De Enschede Marathon staat hoog aan-
geschreven in hardloperskringen. „We
zorgen iedere keer voor optimale omstan-
digheden: met meer dan voldoende drink-
posten voor de deelnemers. Maar ook
staan we er bekend om dat we telkens
goede hazen hebben en pacers: heel erva-
ren lopers waar anderen hun tijd op kun-
nen afstemmen. ’Enschede’ is zodoende
heel geschikt voor lopers om een goed
eerste pr neer te zetten.”

Dat maakt het evenement ook populair
onder de internationale wedstrijdlopers.
„We moeten eerlijk zijn: tegen de budget-
ten van bijvoorbeeld Amsterdam en Rot-
terdam kunnen wij niet op, maar wij heb-

Groot dorp met stadse 
ZE KAN NATUURLIJK VERTELLEN HOE MOOI ENSCHEDE
WEL NIET IS, maar Sabine Boshuis-Van der Snoek nodigt
vooral iedereen uit om zichzelf te laven aan de geneugten van
deze stad: Twentse gastvrijheid in combinatie met lekker eten
en drinken en vooral heel veel cultuur. „Enschede zelf, maar
ook de oudste marathon van Nederland en alle gezelligheid
eromheen, moet je vooral erváren!”

STEDENTRIP ENSCHEDE

door Jan Colijn
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Ieder jaar rond 
13 mei zie je extra
toeloop‘

Het is er nú al gezellig, maar in een paar weken
tijd met het frisse jonge groen aan de bomen, is
de Oude Markt dé plek waar je moet zijn in
Enschede. 
FOTOS REINIER VAN WILLIGEN

LEES VERDER OP PAGINA 14 © DE TELEGRAAF

Enschede

Van Heekplein
Oude Markt

Roombeek

BRON: maps4news.com/©2013HERE

allures
Synagoge
Wie Enschede aandoet, moet ook beslist even binnenlopen bij
de synagoge. Het is hier een en al pracht en praal wat de klok
slaat en het is dan ook niet voor niets dat deze sjoel de
reputatie geniet dat het de mooiste van West-Europa is.

text. ‘

REISKRANT R13zaterdag 18 april De Telegraaf - 2015

Katoen
In een hoek van Prismare zit sinds enkele
weken Katoen, een restaurant dat wordt
gerund door jongeren met een beperking.
Terwijl in het belendende atelier enkele
jongeren kunstwerkjes maken, die te koop
worden aangeboden in het Infocentrum van
Prismare, vertelt begeleidster Kitty Looman

dat de jongeren hier eenvoudige lunches
serveren: „Broodjes die ze zelf kunnen maken.
Het is eigenlijk meer ’koffie met iets lekkers’,
maar je ziet dat veel leden van verenigingen
en instellingen in Prismare komen hier
lunchen. We voorzien dus duidelijk in een
behoefte.”

REISKRANT R11zaterdag 6 juni De Telegraaf - 2015

Dat doen we rond
Enschede, waar-
van op een
gegeven mo-
ment 85 procent

van de beroepsbevolking
werkte in één van de fa-
brieken van de families
Menco, Scholten, Ten Kate,
Tilanus, Gelderman of
Blijdenstein. De laatste
richtte de Heidemij op,
maar vooral de invloed van
de familie Van
Heek is enorm
geweest. Het
bedrijf werd
geleid door drie
broers. De
oudste, Bernard, was een
kunstverzamelaar en
grondlegger van het Rijks-
museum van Twente. De
middelste, Jan, had een
passie voor middeleeuwse
kunst en de jongste, Gerrit
Jan, was jager en natuur-
liefhebber. Al die interes-
ses zijn nog altijd terug te
vinden in het in 1930 ge-
opende Rijksmuseum in
Enschede. 

Maar wij zijn vooral

geïnteresseerd in de kunst
buitendeurs. Dat doen we
met een wandeling van
Truus Wijnen, die door
lezers van www.wandel-
zoekpagina.nl is uitgeroe-
pen tot Mooiste Wandeling
van 2015. Hof Espelo, waar
we vanaf het voormalige
Koetshuis starten, wordt al
in middeleeuwse geschrif-
ten genoemd. In de Tweede
Wereldoorlog maakte het

landgoed onderdeel uit van
het nabijgelegen vliegveld
Twente. De Duitsers legden
er een zgn. rolbaan aan. Als
je goed oplet, kan je hiervan
nog de sporen terugzien,
want in de ondergrond van
deze stroken is veel puin
aanwezig. Ook zijn op regel-
matige afstand halvemaan-
vormige wallen aanwezig.
In deze primitieve ’bun-
kers’ werden oude, kapotte
vliegtuigen geplaatst die de

EXTRA KINDERTIPS. Ook elders in Enschede volop vermaak voor de jongsten. Zondag
14 juni bijvoorbeeld is de Actie en Belevingsdag bij Dragonheart op het Rutbeek te
Enschede. U kunt er die dag GRATIS klimmen, suppen, waterskien, kajakken, survival,
alpineskien, boogschieten, mountainbiken, paintball, waterfietsen, op een banaan ach-
ter de speedboat of goud en edelstenen zoeken. Informatie: www.dragonheart.nl. 

Dankzij de textielbaronnenDankzij de textielbaronnen

DE TEXTIELINDUSTRIE IS VOOR TWENTE ONVOORSTELBAAR be-
langrijk geweest. Ze werd geleid door een paar machtige families
die het leven aan de oostgrens decennialang volledig naar hun hand
zetten. Ze lieten prachtige villa’s, landgoederen en parken aanleggen,
maar bouwden ook woonwijken voor de arbeiders en enorme fa-
briekscomplexen waar bijna heel Twente zijn brood verdiende. Van-
daag struinen we door een aantal van die nog fraaie landgoederen. 

WANDELEN ENSCHEDE

geallieerden bij een bom-
bardement op het verkeer-
de been moesten zetten. 

Na de oorlog werd het
landgoed verkocht aan de
textielindustrieel Breuning
ten Cate, waarna de stich-
ting Overijssels Landschap
het landgoed in 1984 kon
overnemen. Het bevat een
sterrenbos en een heerlijk
landschap met beekjes,
bossen, akkers, graslanden
en houtwallen. Om de
oorspronkelijke begroeiing
weer een kans te geven,
zijn verschillende stukken
grond afgegraven. 

De Tukkers zijn er gek op
om op zon- en feestdagen
hier naar toe te trekken.
Niet alleen wandelend of
op de fiets, maar ook te
paard. We maken even een
gezellig praatje met een
drietal amazones, waarvan
één afkomstig is uit Zaan-
dam. De liefde bracht haar
hier en nu is ze gelukkig in
een prachtige omgeving,
waar ze heerlijk met haar
paard kan rondrijden. 

We ronden het Lonne-
kermeer waar we verschil-
lende panelen passeren
met gedichten van de 2003
overleden Willem Willink.
Pakkende in het Twents
beschreven observaties van
alledaagse belevenissen.
Het gelijknamige landgoed,
eens een enorm heideveld,
werd aangelegd in op-
dracht van de metaalindus-
trieel Stork. Het gelijkna-
mige bedrijf floreerde tot
de jaren zeventig, waarna
Stork door de oliecrisis de
gieterijen in Hengelo en
Utrecht moest sluiten. In
de enorme werkhal in
Hengelo is nu een ROC
gevestigd. 

Het volgende landgoed,
Drienerlo, werd aangelegd
door de familie Lasonder.
Eén van de nakomelingen
was mr. dr. G.A. Lasonder,
een NSB-er. Hij overleed in
1944 waarna de gemeente
Enschede het landgoed in
1945 kon onteigenen en
aankopen voor één gulden.
Op het terrein werd de
campus van de Universiteit
van Twente gevestigd. Op
het er als een vakantiepark
uitziende universiteits-
grondgebied, met super-
markt, bibliotheek en di-
verse horecagelegenheden,
worden whizkids klaarge-
stoomd om ons te blijven
voorzien van nieuwste
snufjes techniek. 

Gezellige boel hier met al
die jongelui. Fraai is het
Torentje van Drienerlo, dat
is ontworpen door Wim T.
Schippers. Het lijkt dat
hier de boel onder water is
gezet en dat alleen het
kerkgebouw nog boven het
wateroppervlak uitsteekt.
Het symboliseert echter
het vasthouden van de kerk
aan haar dogma’s, terwijl er
zoveel nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten zijn. 

De weg terug naar het
voormalige Koetshuis leidt
ons langs spaarbekkens
waar tot 2003 Enschede
zijn drinkwater uit kon
putten. Bij het voormalige
Koetshuis, waar nu een
bezoekerscentrum van
Landschap Overijssel is
gevestigd, is het inmiddels
druk met ouders en hun
kinderen die zich hier op
zondagen heerlijk kunnen
vermaken in speelbos ’t
Klauterwoud. Met nog
altijd dank aan de textiel-
baronnen! 

door JOOP DUIJS

Gezellig over de
campus TU Twente

Kilometer

Honden
aangelijnd

toegestaan,
50% 

onverhard.

HORECA bij het Koetshuis (beperkt open) en
op het universiteitsterrein. 

Reacties: jduijs@telegraaf.nl
Routebeschrijving: 
www.reiskrant.nl/fietsenenwandelen

Hof Espelo heeft niet alleen een sterrenbos maar er stroomt ook
een mooi beekje. FOTO’S DE TELEGRAAF 
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Hengelo

Enschede

Lonnekermeer

spaarbekkens
De wildernis

Hof Espelo

Campus
TU Twente‘
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Het landschap rond Enschede heeft vele gezichten: bossen, akkers
maar ook weilanden. 

Onderweg niet
alleen wandelaars,
maar ook vele
fietsers en af en
toe wat amazones. 

 NRC cultuurbijlage 

FREE PUBLICITY
Enschede Promotie zet zich voortdurend in om de stad Enschede en haar 

aanbod op een positieve wijze in de landelijke media te krijgen. Hierbij enkele 

voorbeelden van publicaties in 2015.

3x theeleuten in stijl
Na een dagje shoppen en cultuur snui-
ven kom je bij met een kopje thee en 
huisgemaakte taart. Waar? Dat wordt 
in Enschede nog lastig kiezen. 
• Sprakel in ’t bos
Verstopt in een boomgaard aan de 
rand van de stad ligt deze heerlijke villa 
met een betoverend mooie veranda. 
www.theehuissprakelinhetbos.nl

• Het Gouden Randje
Knusse theesalon annex winkel in het 
centrum waar je geniet van een thee-
proeverij met taart en ook wat lekkers 
kunt kopen voor thuis. 
www.goudenrandjeenschede.nl

• Theetuin ik en mijn moeder
Als deze tuin in voorjaarsbloei staat, is 
er geen betere plek om een high tea 
te bestellen dan hier. Ook net buiten 
de stad, maar het uitstapje meer dan 
waard. www.ikenmijnmoeder.nl

GOEDKOPER PARKEREN? 
Ga dan naar het P+R-terrein aan  
de Zuiderval. Met de bus is het  

vijf minuten rijden naar hartje stad.  
Met de parkeerkaart kun je met maxi-
maal vijf personen gratis met de bus 

naar het centrum. Lekker fietsen?  
Bij Fietspoint Enschede op het 
 Centraal Station zijn ze te huur. 

www.fietspointenschede.nl

DAGJES UIT

Van Texel tot Maastricht, van het kleinste dorp tot het grootste bos: reisliefhebber  

Stephanie Pander geeft elke week de leukste tips voor een fijn dagje uit in eigen land.

DEZE VVEEK: ENSCHEDE (EN THEELEUTEN IN STIJL)

Productie: Stephanie Pander. Illustraties: Caroline Cracco

WANDELEN  
LANGS KUNST  
EN CULTUUR
Het culturele hart van 
 Enschede is de wijk Room-
beek. Je wandelt er langs 
het Museum TwentseWelle, 
het Rijksmuseum Twenthe 
en TETEM kunstruimte. 
www.tetem.nl

Stephanie Pander:  
“In de binnenstad  
vind je alles wat bij 
een dagje stad hoort: 
gezellige boetieks,  
terrasjes, het lekkerste 

ijsje van Nederland en een uitgebreid 
cultureel aanbod. Maar het Twentse 
landschap ligt letterlijk om de hoek. 
Wie iets langer heeft dan een dag, 
zou een dagje Enschede dan ook 
zeker kunnen combineren met een 
‘Rondje Enschede’. Zo heet de 
wandel- en fietsroute van 52 kilome-
ter rondom Enschede en Boekelo, 
dwars door de brede groene  
stadsrand.” www.rondje.enschede.nl

Geshopt!
Geurkaars Fresh Cotton  

€ 11,95 (Dille & Kamille)

Geshopt!

MEE NAAR HUIS Een overheerlijke Twentse krentenwegge 
van banketbakkerij Oonk. In Twente wordt dit rijk gevulde brood 
cadeau gegeven bij verjaardagen of geboorten. De bakker zet er 
met glazuur een tekst naar wens op. www.oonk.nl

Op zoek naar leuke lokale  
winkeltjes en boetieks?  
Probeer de Korte Hengelosestraat  
en de Haverstraatpassage

Agenda Enschede
• Iedere eerste en laatste 
zondag van de maand is het 
koopzondag in Enschede. 
• De Oranjedagen op 26 & 
27 april in Enschede zijn hét 
Oranjefeest in Oost-Nederland. 
• Memphis Heart ’n Soul, 
gratis festival van 22 t/m 25 
mei met swingende optredens 
(soul, blues, rock-’n-roll en 
country). www.heart-soul.nu  

• In Museum TwentseWelle 
is tot 16 augustus Kadinlar, 
Godinnen – harem – macht, 
een indrukwekkende expositie 
over Turkse vrouwen ( Kadinlar) 
te zien.  Libelle-lezeressen 
 krijgen op vertoon van deze 
 pagina € 3,- korting op een 
combi ticket voor Museum 
 TwentseWelle. Geldig t/m 
16 augustus.  
www.twentsewelle.nl

Lekker eten in 
het centrum

Da PizZa serveert een 
échte Napolitaanse 
pizza. www.dapizza.nl

Bij Gusto! eet je de 
lekkerste tapas in een 

hippe designsfeer. 
www.gusto-enschede.nl

Handgemaakte schort 

Butterfly Blue € 39,-  

(Van Diewertje, www. 

vandieuwertje.nl)

Van spijkerbroek tot trouwjurk, zowel vintage als nieuw: hier 
vind je ook iets als je nergens naar op zoek was! Kortom een 
winkel die echt niet mag ontbreken op de favoriete winkel-
route door Enschede. Maar ja, dat verklapt de naam al een 
beetje natuurlijk… www.desnoepwinkelvoorvrouwen.nl

SNOEPVVINKEL  
VOOR VROUVVEN

LOGEREN IN ENSCHEDE 
Het Hampshire Hotel de Broeierd 
(4 sterren!) in Enschede is van oor-
sprong een oude herberg uit 1831. 
Het hotel is in authentieke Saksische 
stijl gebouwd met een luxe inrichting.
Arrangement: • 2x overnachting 
• 2x ontbijtbuffet • 1x 3-gangen  
diner • 1x entree bioscoop Wolf  
Cinestar • Koffie- en theefaciliteiten 
op de kamer • Gebruik van WiFi  
• Gratis parkeren

Prijs: € 104,50 p.p. *Prijs per per-
soon o.b.v. 2 personen per kamer. 
Toeslag alleengebruik: € 32,50 p.n. 
Geen toeristenbelasting. Reserve-
ringkosten: € 12,50 per boeking. 

Reserveren: Dit arrangement is geldig 
t/m 31 augustus 2015, m.u.v. feestdagen. 
Boek via www.marrea.nl of telefonisch op 
nummer 0571- 27 77 44.

IJS MET EEN PRIJS
Een begrip in heel Twente: even 
langs bij Van der Poel voor een am-
bachtelijk ijsje. De salon werd afge-
lopen jaar (voor de vierde keer!) uit-
geroepen tot IJssalon van het jaar. 
Naast de vestiging aan de Oude 
Markt is er ook een ijssalon annex 
lunchroom aan het Willem Wilmink-
plein. www.vanderpoelijs.nl

15-66 15-67

 Artikel Libelle 

 Telegraaf artikelen 
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EVENEMENTEN IN 2015
Een belangrijke taak van Enschede Promotie is het ondersteunen en 

faciliteren van de vele evenementen in de stad, zowel productioneel als 

promotioneel. Naast het terugkerende jaarprogramma en de regie op de 

evenementenkalender, houden we ons elk jaar ook weer bezig met nieuwe of 

eenmalige evenementen. Eén van de hoogtepunten van het afgelopen jaar 

was  The Passion . Enschede Promotie had reeds in 2014 het initiatief 

genomen om het jaarlijkse tv-spektakel naar Enschede te halen, en met 

succes. Een intensieve periode van voorbereiding ging vooraf aan 2 april 

2015, toen The Passion live werd uitgezonden vanaf het Van Heekplein. 

Enschede en de wijk Roombeek - waar de processie met het kruis van start 

ging - hebben die avond letterlijk in de spotlights gestaan. The Passion was 

met 3.851.000 kijkers het op één na best bekeken tv-programma van 2015. 

Uit de landelijke imago peiling die wij hebben uitgevoerd blijkt dat men 

Enschede een goed gekozen stad vond als decor voor The Passion. Ruim 

50% van de kijkers heeft door The Passion een beter beeld gekregen van 

Enschede.

Een nieuw evenement op de kalender was het succesvolle  Food Truck 
Festival TREK , dat in juni in het Volkspark plaatsvond. Veel bezoekers wisten 

hun weg te vinden naar dit aansprekende evenement.

Ook het door Enschede Promotie georganiseerde evenement rondom het 

400-jarig bestaan van  Grolsch  was een groot succes, met swingende 

optredens en een feestende mensenmassa op en rond de Oude Markt. 

In totaal is een 
aantal van 20.000 bezoekers 

aan The Passion geteld. Maar liefst 
92% van hen kwam speciaal voor het 

evenement naar de binnenstad. Bezoekers 
waardeerden het evenement met gemiddeld 
een 8,2. De bezoekers hebben tijdens hun 
aanwezigheid zo’n € 646.600 uitgegeven in 
horeca en winkels in de (binnen)stad van 

Enschede. Alleen al daarmee is de door de 
stad gedane investering met een 

factor van 3,5 terugverdiend.

JAAROVERZICHT 20158



 Proef-Eet 

 Military Boekelo - Enschede 

 Winter Wonderland  Introductieconcert 

 Oranjedagen 

 Enschede Marathon 
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1. - THE STING, H.J. VAN HEEKPLEIN 86
The Sting verkauft Young Fashion. Von hipper 

Freizeitkleidung bis zu eleganter Geschäftskleidung 

können Sie hier alles fi nden. Mit der Neueröffnung 

befi ndet sich im Untergeschoss nun eine Filiale 

von Costes. 

2. - MANGO, KALANDERSTRAAT 6A
Mango verkauft Kleidung und Accessoires für die moderne und modebewusste 

Frau. Neben den Modeketten Primark und Zara hat Mango nun im März auch 

eine Filiale in Enschede eröffnet.  

3. - FLYING TIGER, KLANDERIJ 59
Flying Tiger ist ein Dänisches Konzept. Hier fi nden 

Sie beinahe alles: Schulsachen, Garten- und 

Küchenartikel und verschiedene Gadgets im 

Bereich Wohnen, Arbeiten und Spielen. 

4. - SISSY-BOY, KLANDERIJ 69
Sissy-Boy ist eine einzigartige Mode und Lifestyle Marke mit 

niederländischen Wurzeln und einer weltumspannenden Lebenshaltung. 

Sissy-Boy kombiniert Mode mit Interieur.  

5. - MAISON MANON, HENGELOSESTRAAT 123
In diesem beeindruckenden, stimmungsvollen 

Geschäft können Sie nach Herzenslust Shoppen. 

Hier gibt es Möbel, Deko und viele schöne

Kleinigkeiten für Ihr zu Hause. 

 

6. - FABELS, OUDE MARKT 4 
Es gibt eine herrliche Menu-Karte und eine große Auswahl an Bier, Wein und 

Kaffee von bester Qualität. Außerdem gibt es eine herrliche Menu-Karte mit 

vielen leckeren Gerichten.

7. - NOVI GRAN CAFFÈ, OUDE MARKT 2
Genießen Sie italienische Gerichte in schöner 

Atmosphäre. Im „Novi Gran Caffè“ können Sie 

sowohl frühstücken und Lunchen als auch zu 

Abend essen.  

8. - GUSTO!, WILLEM WILMINKPLEIN 3
Gusto! Essen & Trinken, ist für Lebensgenießer, für jeden, der Qualität zu 

schätzen weiß und der gerne ein Essen in guter Gesellschaft genießt. Bei 

Gusto! gibt es für Sie herrliche Tapas. 

9. - LA PLACE V&D, H.J. VAN HEEKPLEIN 85 + 
HOFPASSAGE 17
Dieses Bistro ist wie ein Wochenmarkt gestaltet. 

Die frischen Produkte in der Auslage werden direkt 

für Sie zubereitet und Sie können diese anschlie-

ßend genießen. La Place hat zwei Filialen hier in 

Enschede. 

10. - GINZA SUSHI RESTAURANT, KLANDERIJ 50A
Ginza ist das Restaurant in Enschede wo Sie herrliches Sushi essen können. 

Das Sushi wird frisch gemacht. ‚All you can eat‘ in luxuriöser Atmosphäre 

fi nden Sie bei Ginza.

5 GESCHÄFTE-TIPPS

5 RESTAURANT - TIPPS
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GOODGOAN!
In 2015 zijn drie edities van het GoodGoan magazine uitgegeven. Het 

magazine biedt inspiratie voor de vrijetijdsbesteding in en om Enschede en 

wordt in een oplage van  120.000  verspreid in Enschede, Hengelo, 

Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Borne. Uit reacties van lezers en 

geportretteerde organisaties, alsmede uit lezersonderzoek, blijkt dat het 

magazine erg wordt gewaardeerd en bijdraagt aan het aantrekken van meer 

bezoekers.

STEEDS BETER ZICHTBAAR
Enschede Promotie ontwikkelt en beheert uiteenlopende (communicatie)

middelen om het uitgebreide aanbod van Enschede onder de aandacht te 

brengen. Naast de online kanalen die eerder in dit overzicht zijn belicht, 

beheren we ook veel middelen in de openbare ruimte. Zichtbaarheid in het 

straatbeeld is immers van groot belang om de naamsbekendheid te vergroten 

en bezoekers te trekken. Denk aan de  billboards  en  agendadoeken  langs 

de invalswegen en banieren in en om het centrum. Maar ook gedrukte 

middelen zoals de  Uitagenda  zetten wij in om mensen te informeren, door 

deze op zo’n 400 locaties in en om de stad te presenteren. 1

Textielbeat
GAAT NOOIT VERLOREN

Kookworkshops
MAKEN JE WEGWIJS IN ELKE KEUKEN 

De beste uit-tips 
VOOR DONKERE DAGEN

Inspiratie voor je vrije tijd 

in en om Enschede.

DECEMBER 2014 
T/M FEBRUARI 2015
NR. 02 // UITGAVE VAN  
ENSCHEDE PROMOTIE

1

Turner-expositie  

Escape rooms 
SPELEN ONDER HOOGSPANNING

WIL JE NIET MISSEN 

Vintage-adresjes 
 DIE JE NOG NIET KENDE

Inspiratie voor je vrije tijd 

in en om Enschede.

SEPTEMBER T/M NOVEMBER 2015
NR. 05 // UITGAVE VAN  
ENSCHEDE PROMOTIE

de Proef-Eet 
HELEMAAL VOL VAN 

TOURIST INFO ENSCHEDE SHOP
Goed gastheerschap is belangrijk, daarom hechten wij waarde aan een 

fysieke locatie voor informatievoorziening. Onze Tourist Info Enschede Shop 

vervult dan ook een belangrijke rol bij het gastvrij ontvangen van bezoekers 

aan onze stad. Onze winkel is in 2015 door  25.000  mensen bezocht.  

Er zijn gedurende het jaar 640 stadswandelingen en 

450 Roombeekwandelingen uitgegeven. 
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