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DE BLAUWE MAAN - KORTE HENGELOSESTRAAT 8
Deze bijzondere winkel is perfect om rustig even rond te neuzen. Het aanbod 
varieert van lampen en klankschalen tot wierook en edelstenen. 

KIKADO - KORTE HENGELOSESTRAAT 22
Bij Kikado vind je het leukste (houten) speelgoed. Je kunt hier terecht voor de 
meest originele kraam- en verjaardagscadeautjes. 

SUS & SO SALADE - KORTE HENGELOSESTRAAT 25
Zin in een gezonde lunch? Bij Sus & So stel je je eigen salade samen zoals jij 
hem het lekkerst vindt. Je kunt ook kiezen uit een kant-en-klare salade of 
vers fruit. 

BLOSSOM - KORTE HENGELOSESTRAAT 25B
Bij Blossom moet je zijn als je van interieur en mode houdt. Je slaagt 
hier zeker als je op zoek bent naar een leuk cadeau, sieraad of 
spulletjes voor in je huis.

BAGELS & BEANS - KORTE HENGELOSESTRAAT 33
Wil je een keer iets anders als lunch dan een normaal broodje? Bij Bagels & 
Beans heb je ruime keuze uit de heerlijkste belegde bagels. Lekker met een 
kop koffie of vers geperst sapje.

UITGAANCULTUUR

IN HET HART VAN DE

RENAISSANCE
RAFAËL, TITIAAN, TINTORETTO, SAVOLDO, MORONI...

KOOP UW 
TICKET ONLINE  

VANAF 11 FEBRUARIc

De
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VANAF 18 FEBRUARI 
De Graf Zeppelin vliegt boven 
Enschede op zaterdag 18 juni 1932 
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DE LECKERNIJ   
KORTE HENGELOSESTRAAT 8
In de Leckernij loopt het water je in de mond. In dit oer-Hollandse 
winkeltje verkopen ze heerlijke kazen, noten en worstjes voor bij 
de borrel. 

 IN DE SPOTLIGHTS 

VERSO - DEURNINGERSTRAAT 11
Vaste gasten laten hier de menukaart graag voor wat ze is. Ze beginnen met de 
vraag: wat wil ik nu graag eten? Prima vertrekpunt ook voor een romantische 
avond, waarbij de pure Italiaanse gerechten hun werk doen terwijl je elkaar 
lekker in de ogen kunt blijven kijken.  

HANNINKSHOF - USSELERHOFWEG 5
Soms zoek je een hide-away. Een plek waar je ongestoord en onbekommerd 
kunt genieten. Dan ben je bij chef-kok Jojan Kersbergen en gastvrouw-somme-
lier Sabine Hof in goede handen. De bosrijke omgeving leent zich ook voor een 
fijne wandeling.

DE OUWE COMPAGNIE - WALSTRAAT 39
Bij de Ouwe Compagnie moet je zijn als je houdt van lekker dineren 
met een knipoog naar de Zuid-Amerikaanse, Franse en Italiaanse 
keuken. De uitgebreide kaart zorgt samen met de huiselijke sfeer voor 
een romantische avond. 

JAPANS RESTAURANT TAO, DEURNINGERSTRAAT 17
Via de halfopen keuken en de sushibar is te zien hoe de chefs de Japanse 
gerechten voor je klaarmaken. Je kunt kiezen uit verschillende soorten menu’s 
en sushi van de kaart, of je laat je verrassen door de sushi specials waar Tao 
naam mee heeft gemaakt.

HET KOETSHUIS - HENGELOSESTRAAT 111
In de luwte van de stad proef je hier zowel de rijke textielgeschiedenis van 
Enschede als een lange traditie van culinaire verwennerij. In de vroegere 
stalhouderij van fabrikantenvilla Schuttersveld kun je avondvullend dineren in 
een eigentijdse sfeer.

DE BASIS - WALSTRAAT 15-17
Hier draait alles om ‘de basis’:  eerlijk, seizoensgebonden, ambachtelijk bereid 
eten. Klassiekers uit de Frans-Nederlandse keuken in een moderne jas. Alles 
is gericht op samen delen. Zodat je na afloop nog maar één voornemen hebt: 
terug naar De Basis. 

ELKE WEEK VERS VOOR U UITGESTALD
Op de warenmarkt in Enschede vindt u 200 kramen waar duizenden (vers)
waren zijn uitgestald. Zo’n gevarieerd aanbod zorgt voor uren winkelplezier.

Zaterdagse warenmarkt, 8:00 tot 17:00 uur, Van Heekplein.  
Wat mag het zijn?

 UITINENSCHEDE.NL/MARKT

WAT MAG HET ZIJN?
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Notitie
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Notitie
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Notitie
Vishandel KiefteKorte Hengelosestraat 12Vishandel Kiefte is niet voor niets een begrip in Enschede. Hier verkopen ze heerlijke haring vers van het mes, maar ook voor tal van andere vissoorten ben je hier aan het goede adres. (graag op volgorde van huisnummer)

broiri_Ens
Notitie
hier staat een komma ipv streepje

broiri_Ens
Notitie
Kikado Korte Hengelosestraat 22Bij Kikado vind je het leukste (houten) speelgoed. Je kunt hier terecht voor de meest originele kraam- en verjaardagscadeautjes. Maar ook voor kleding ben je hier aan het juiste adres. 



IN HET HART VAN DE RENAISSANCE 
RIJKSMUSEUM TWENTHE, 11 FEBRUARI T/M 18 JUNI  
Een tentoonstelling van vijfenveertig topstukken van zestiende-eeuwse Italiaanse 
schilderkunst. Rafaël, Titiaan, Bellini: niet eerder waren in Nederland zoveel 
Italiaanse meesters te zien.
Meer informatie en tickets vind je op www.rijksmuseumtwenthe.nl 

DE DROOM VAN HET VLIEGEN 
TWENTSEWELLE, VANAF 18 FEBRUARI   
De kinderexpositie ‘De droom van het vliegen’ gaat over het 
fenomeen vliegen: het ogenschijnlijk eenvoudig in de lucht blijven, 
je mee laten voeren op de stromen van de wind.
Kijk voor meer informatie op www.twentsewelle.nl STUKAFEST  

7 FEBRUARI, DIVERSE LOCATIES
Een knallend optreden tussen de studieboeken en de kratjes bier, een intieme 
literaire voordracht onder een hoogslaper of een cabaretier aan de eettafel.
Maar liefst 18 studentenkamers worden omgetoverd tot verrassende podia waar 
je kunt genieten van muziek, dans, cabaret, poëzie, literatuur en theater. Fiets 
van kamer naar kamer om je favoriete acts te bezoeken. Kijk voor het volledige 
programma op: www.stukafest.nl/enschede.

t/m 26 feb gratis!

Creatieve geesten gezocht!
Ontdek de uitvinder in jezelf! Voor het beleven van een  

kinderexpositie boordevol uitvindingen en kunstwerken.

www.concordia.nl

do-it- 

yourself 

uitvindingen

met leukuitvinders-handboekje

veel
handige weetjes!
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AGENDA FEBRUARI 
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OPEN MIC NIGHT
ATAK, 2 FEBRUARI, 21.00 UUR
Kun je zingen? Of wil je iemand komen aanmoedigen die goed kan zingen? 
Tijdens de Open Mic Night kunnen zangers hun kunsten vertonen op het 
podium.

MAARTEN VAN DER WEIJDEN – BETER
DE KLEINE WILLEM, 4 FEBRUARI, 20.30 UUR
Maarten neemt je mee in een rollercoaster van heftige, grappige, ontroerende 
en herkenbare ervaringen. Vanuit zijn zuurstoftent, met lichtbril op z’n hoofd, 
zet hij je aan het denken. Want wat wil je graag doen met de kostbare tijd die 
je nog hebt?

ERIK VAN MUISWINKEL - DE OLIEWORSTELAAR
DE KLEINE WILLEM, 8 FEBRUARI, 20.00 UUR 
In dit grappig, grimmig en uitputtend man-tegen-mangevecht komt Van 
Muiswinkel zichzelf duizend keer tegen, geeft op, zet door en laat het publiek 
winnen.

HERR Q    
TETEM, 9 FEBRUARI, 17.00 UUR
De performance van Herr Q. gaat over de angst voor het onbekende. Door het 
inzichtelijk maken van de drijfveren van Herr Q. worden angsten omgezet in 
vertrouwen. 

DE GEVOELIGE PLAAT – PETERS WEEM EN DUIPMANS
HET VESTZAKTHEATER, 10 FEBRUARI, 20.30 UUR
Een muzikaal cabaretprogramma met zelfgeschreven liedjes. Daarnaast brengt 
het duo ook een aantal pareltjes uit bestaand Nederlands repertoire, variërend 
van Acda en De Munnik tot Muiswinkel en Van Vleuten en Herman van Veen. 

FLEDDY MELCULY
ATAK, 17 FEBRUARI, 20.30 UUR
Deze Belgische metalsensatie is zowel maatschappelijk als muzikaal urgent en 
relevant. In België zijn ze al enorm populair en ook in Nederland komen ze 
langzaam in het vizier.

INKTSPOT - HET POLITIEK JAAR IN SPOTPRENTEN
CONCORDIA, V.A. 18 FEBRUARI
Een chronologisch overzicht in 100 spotprenten uit Nederlandse en internatio-
nale kranten, weekbladen en van internetsites. De tekenaars nemen je mee op 
reis door het jaar. 

PRETTY TALKZ
DE KAPEL UIT DE LIEFDE (LONNEKER), 22 FEBRUARI, 19.30 UUR
De snelheid van de acts en de waterval aan bekende en minder bekende 
popsongs, soms afgewisseld met wat theatrale humor, zorgen voor een 
onuitwisbare avond. Stil zitten is bij dit spektakel bijna onmogelijk.

ANNE-MARIE JUNG – DE EXOOT
WILMINKTHEATER, 24 FEBRUARI, 20.30 UUR
Ze werkt samen met een team van getalenteerde en bekende comedy- en 
cabaretschrijvers dat je meeneemt in de fantasiewereld van een exoot uit 
Schiedam: Anne-Marie Jung.

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

BRING YOUR OWN BEAMER    
TETEM, 3 FEBRUARI, 20:00 UUR
Een internationaal concept waarbij kunstenaars voor een avond een ruimte 
vullen met projecties. Alles is geoorloofd, zolang er maar geprojecteerd wordt: 
videokunst, installaties, games, video-mapping en slideshows. 

BARBAARTJE (6+) 
THEATER SONNEVANCK, 19 FEBRUARI, 
15.00 UUR
Barribasje wil zich verzetten en de 
wereld verbeteren. Maar hoe doe 
je dat, als je nog klein bent? Als je 
beter zingt dan schreeuwt en liever 
leest dan vecht? Lukt het de 
kleine Barribas om de barbaren te 
slim af te zijn?

SPRINGKUSSEN FESTIVAL 
VLIEGVELD TWENTHE, 21 T/M 24 FEBRUARI
In de voorjaarsvakantie kun je weer lekker springen, dansen en speurneuzen 
op het Springkussen Festival. Er zijn elke dag optredens, er wordt geschminkt, 
er is een speurtocht en natuurlijk zijn er veel gave springkussens.

POPPENKAST KLETSKOUS: KROKI-DIL (2-6 JAAR)
HET VESTZAKTHEATER, 22 FEBRUARI, 15.00 UUR
Aan de oever van de rivier, ergens midden in Afrika, woont “Kroki-Dil” Hij wil 
graag spelen met zijn mama, maar zij zegt dat hij het maar aan de andere 
dieren moet gaan vragen. Kroki ziet helemaal geen andere dieren. Ze zijn 
verstopt. Kroki gaat de dieren zoeken, maar dan…..

VLIEGVELDMARKT
HANGAR 11, 11 & 12 FEBRUARI
Ben je nog op zoek naar dat ene item dat nog mist in je collectie? Op deze 
vliegveldmarkt in Hangar 11 op Vliegbasis Twenthe kun je lekker rondstruinen 
tussen de oude spullen.

PIEPSCHUIM – ZO DOEN WE DAT HIER
’T VERBORGEN THEATER, 14 FEBRUARI, 20.30 UUR
Een waanzinnig muzikaal en energiek programma over grote thema’s en kleine 
problemen. Een verrassende mix van muziek, cabaret, en theater: tomeloze 
energie, prachtige teksten, virtuoze muziek, veel humor, sprekende mimiek en 
soms een dansje. 

ricmon_EnschedePromo
Notitie
Big Bang festival moet er nog bij.Als er geen foto bijpast mag het op een andere manier uitgelicht (gekleurd blokje o.i.d.)

ricmon_EnschedePromo
Notitie
Big Bang Festival (4+)Wilminktheater, 11 februariEen bruisend muziekfestival voor een jong publiek. Het Wilminktheater wordt een avontuurlijk muzikaal labyrint. Op hun verkenningstocht worden de kinderen geconfronteerd en getrakteerd op een veelkleurig muzikaal programma met concerten, installaties en workshops. Één van de onderdelen is de Willem Wilminkprijs van het Beste Kinderlied. 

broiri_Ens
Notitie
The Etta James ExperienceNix & Meer, 12 februari, 15.30 uurEen tribute brengt aan de in 2012 overleden Amerikaanse 'grand lady of soul'. Dat betekent een spetterende, swingende show met soul, blues, funk, rock'n roll en jazz.(op volgorde van datum)




