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Enschede op zaterdag 18 juni 1932 

SCOOTER   
HAVERSTRAATPASSAGE 60
Opvallend eigenwijs, onderscheidend en ook non-conformistisch. 
Scooter heeft mode voor vrouwen die brutaal durven te zijn, een 
eigen visie hebben. Kortom, voor vrouwen die de mainstream 
liever mijden.
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LEKKER LANG TAFELEN 
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
DE TROPEN - BOLWERKSTRAAT 9
De Tropen is een informeel, niet alledaags en zeer sfeervol restaurant, geschikt 
voor alle gelegenheden. Voor een diner met spannende en exotische gerechten 
ben je bij de Tropen op het juiste adres. 

TAPASBAR EL CORRU - POOLMANSWEG 3-B
Bij El Corru combineren ze Spaans eten met Twentse gastvrijheid. Probeer 
meerdere gerechten tijdens één diner en gedraag je als echte Spanjaard, door 
lekker lang te blijven zitten met veel hapjes en drankjes.  

VALK EXCLUSIEF - ZUIDERVAL 140
Geniet van een culinaire avond in het Valk Exclusief Hotel en Restaurant. 
Dagelijks verzorgt de keukenbrigade de meest uiteenlopende gerechten, 
een ideale locatie voor een uitgebreid diner!

ELKE WEEK VERS VOOR JE UITGESTALD
Op de warenmarkt in Enschede vind je 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?

LEUK WINKELSTRAATJE:  
HAVERSTRAATPASSAGE  
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

ROSEE FASHION & STYLING - HAVERSTRAATPASSAGE 84
Een winkel die beschikt over een rijke collectie die een vernieuwde blik laat 
schijnen op mode voor de vrouw van nu. Benadruk jouw persoonlijkheid en 
uitstraling met de mode van Rosee!

NEW ZEALAND AUCKLAND STORE ENSCHEDE - HAVERSTRAATPASSAGE 27
Een gloednieuwe herenkleding- en lifestylewinkel voor de sportieve avontuur-
lijke man met oog voor fashion en detail. NZA New Zealand Auckland groeit 
in rap tempo met tientallen winkels in binnen- en buitenland. 

KNHUS LIFESTYLE - HAVERSTRAATPASSAGE 58
Bij KNhus volgen ze de laatste trends, zowel bij de mode, modeaccessoires als 

bij wonen. Ze onderscheiden zich met veel rustige natuurtinten, 
afwisselende materialen, mixen stoer met sober en alles is zeer betaalbaar!

BROODBODE - HAVERSTRAATPASSAGE 70
Van versgebakken brood wordt iedereen blij. De dagelijks versgebakken 
broodjes van de Broodbode zijn bij iedereen bekend. En niet alleen het 
brood is verrukkelijk, het beleg is ook heerlijk  vers en huisgemaakt! 

LOVE FOR BUDDHA - HAVERSTRAATPASSAGE 8
Verrassende woonaccessoires, handgemaakt zilver van Bali, sieraden en 
diverse Boeddha’s. Het idee van deze winkel komt voort uit de liefde voor 
het mooie eiland Bali en haar cultuur. 
 
GALERIE HARTWARE - HAVERSTRAATPASSAGE 64
Een nieuwe en toegankelijke kunstgalerie, waar op een originele wijze 
hoogwaardige kunst in een unieke mix van curiosa, antiek en mode 
accessoires wordt gepresenteerd. 

FABELS - OUDE MARKT 4
Gezellig tafelen in een trendy, open sfeer. Drink een heerlijk glas wijn bij de 
open haard, vier een feestelijke gelegenheid met een uitgebreid diner, of 
geniet van een heerlijke high wine met verschillende wijnen en diverse hapjes. 
Een perfecte formule voor elke avond!

LAROCHE STEAKS & SEAFOOD - HENGELOSESTRAAT 200 
Bij LaRoche wordt je ontvangen in een warme, ontspannen en modern 
vinterieur, een oase om de dag genietend af te sluiten. LaRoche heeft een 
passie voor de beste vis en vlees combinatie die jouw avond tot een culinair 
hoogtepunt brengt.  

NOVI GRAN CAFFÈ - OUDE MARKT 2
Waan je in Italië bij Novi. Novi heeft een uitgebreide kaart met lunch- en 
dinergerechten, maar ook een steeds wisselend maand- of dagmenu. Als je 

echt een volledige Italië ervaring wil, kun je een eigen ‘reis’ kriskras door 
de kaart organiseren of je laten verrassen met de Specialità dello Chef. 



PRINSES CHRISTINA CONCOURS 2017 
– FINALE OOST 
MUZIEKCENTRUM, 12 MAART, 14.00 UUR 
Dit weekend hebben veel jonge muzikanten meegedaan aan de 
selecties van het Prinses Christina Concours Oost. Uit al deze 
deelnemers kiest de jury ongeveer acht muzikale talenten (12 t/m 19 
jaar), die tijdens de finale in Muziekcentrum Enschede een 
adembenemend optreden geven. De middag wordt afgesloten met 
een spannende prijsuitreiking.

NEDERLANDSE REISOPERA
DON GIOVANNI (PREMIÈRE)  
WILMINKTHEATER, 4 MAART, 19.30 UUR 
Mozarts Don Giovanni wordt nog steeds met veel succes regelmatig opgevoerd in 
de hele wereld. Dit jaar presenteert de Nederlandse Reisopera deze bijzondere 
opera in Nederland.  culturelezondagenschede.nl

2 april

Zin en
Zonden

13.00 - 17.00 UUR
Haverstraatpassage
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AGENDA MAART 
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

SERENADE - JORIS LINSSEN & CARAMBA
GROTE KERK, 2 MAART, 20.00 UUR
‘Serenade’ haakt in op de Mexicaanse gewoonte een orkestje in te huren om 
een geliefde het hof te maken of overleden helden te eren. De mannen, 
wederom aangevuld met percussioniste en zangeres Djem van Dijk, smeden 
deze verhalen en liedjes aaneen tot een hartverscheurende en hilarische 
voorstelling.

DAD - TRY OUT NASRDIN DCHAR
DE KLEINE WILLEM, 3 MAART, 20.30 UUR 
Acteur en Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar wordt vader. Maar hoe bereid 
je je voor op nieuw leven waar je volledig verantwoordelijk voor bent? ‘DAD’ 
is een voorstelling over vaderschap, gebracht met de energie van een 
aanstaande vader, die het ene moment in de wolken is, dan weer doodsbang 
voor de wereld waarin zijn nageslacht een weg moet vinden.  

THE THREE DEGREES
ATAK, 5 MAART, 20.30 UUR
Swing samen met dit trio van beeldschone zangeressen die legendarische 
nummers hebben uitgebracht zoals “Will I see You Again” en “Dirty Ol’ Man”. 

CISKE DE RAT
WILMINKTHEATER, 7 -11 MAART 20.00 UUR, 12 MAART 14.00 UUR
Komend seizoen kruipt Danny de Munk voor de allerlaatste keer in de huid 
van het straatschoffie dat hem beroemd maakte, in een volledig nieuwe 
productie van de tijdloze en oer-Hollandse musical

ANDRÉ KERVER ONTMOET: TOMMY WIERINGA
CONCORDIA, 11 MAART, 16.00 UUR
André Kerver en zijn muzikale vrienden, allen professionele topmusici, zullen 
improviseren bij literaire fragmenten. Die stukken worden tijdens deze editie 
voorgelezen door auteur Tommy Wieringa. In het intieme theater zoeken ze 
elkaar in woord en daad op. 

MINI MATTHÄUS - HET MINI MATTHÄUS ENSEMBLE
VESTZAKTHEATER, 17 MAART, 20.00 UUR
Negen vocalisten begeleid door Bas Groenewoud op klavier brengen een 
ingekorte versie van Bach’s Matthäus Passion. Zonder dat het lijdensverhaal aan 
kracht inboet worden alle klassiekers in een intieme zetting ten gehore gebracht.

GETEKEND – MARC-MARIE HUIJBREGTS
WILMINKTHEATER, 18 MAART, 20.00 UUR
Marc-Marie Huijbregts keert na een welverdiende rustpauze terug. Hij heeft 
dingen te vertellen. Over zijn omgeving, zijn familie en zijn werk. Over het 
leven dat ons allemaal tekent. En dat doet hij met een flair die aan Toon 
Hermans doet denken. 

ONTWAKEN IN BUENOS AIRES – VICTOR VILLENA TANGO TRIO
CONCORDIA, 20 MAART, 12.30 UUR
Bandoneonist Victor Villena richtte vorig jaar zijn eigen trio op met de 
topmusici Alejandro Schwarz op gitaar en Mauricio Angarita op contrabas. Het 
drietal speelt tijdens dit concert weergaloze interpretaties van het traditionele 
tangorepertoire, waarmee ze teruggaan naar de muziek uit Villena’s jeugd. 

DE SNOEPWINKEL IS GESLOTEN – YENTL EN DE BOER
WILMINKTHEATER, 22 MAART, 20.00 UUR
In hun debuutshow combineren Yentl en de Boer muzikale hoogstandjes met 
absurdistische sketches en personages. Speciaal voor u. Maar vooral omdat ze 
er zelf zo’n zin in hebben. Want er is niks mis met een beetje goed getimed 
egoïsme. 

OPEN COMEDY NIGHT
VESTZAKTHEATER, 23 MAART, 20.30 UUR
Duik op deze donderdagavond mee in de fascinerende wereld van stand-up 
comedy met aanstormend en gevestigd talent uit binnen- en buitenland. 

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

TOT HET KOMT 
REGINE HILHORST / DE NIEUWE KONING     
CONCORDIA, 9 MAART, 20:30 UUR
Theatergroep De Nieuwe Koning brengt herkenning, troost en hoop naar 
Concordia met Tot het komt… Maak kennis met de 51-jarige Liesbeth, een 
wegbezuinigde carrièrevrouw. Na een ruzie met haar partner heeft ze huis en 
haard verlaten en dit gedeeld op social media in de overtuiging dat iemand 
haar zal helpen. 

BONTE HOND - AAIPET
DE KLEINE WILLEM, 5 MAART, 11.00 EN 14.30 UUR
Deze superkomische peutervoorstelling gaat over de vraag hoe zelfstandig je 
opgroeit als je steeds door je computer in beslag wordt genomen. Zonder 
praatjes, maar met veel muziek en magie, vouwen twee goochelaars hondjes 
van ballonnen en toveren ze bananen uit hun iPad.

DRAAGBARE TECHNOLOGIE VOOR KIDS
TETEM, 18 MAART, 13.00 – 16.30 UUR
Hoe kun je met technologie slimme kleding maken? Ontwerper Marina Toeters 
houdt zich bezig met innovatieve en slimme manieren om technologie met 
mode te verbinden. Tijdens de workshop gaan kinderen samen met Marina 
draagbare technologie maken. De workshop is gratis, ouders zijn ook welkom. 
Aanmelden via receptie@tetem.nl.

FLAMENCO EXPRESS - GRUPO FLAMENCO ROSARIO   
VESTZAKTHEATER, 13 MAART, 15.00 UUR     
Acht dansers, twee gitaristen, een flamencozanger, een percussionist en een 
klein flamencokoor trakteren het publiek op een gevarieerde show met dans, 
zang en live muziek. 

OPVLIEGERS IN DE SNEEUW
WILMINKTHEATER, 16 MAART, 20.00 UUR
“Als je midden in de overgang bent, waar kun je dan beter zitten dan in de 
sneeuw?”. De heerlijke vriendinnen comedy ‘De Opvliegers’ is terug! Antje 
Monteiro, Anne-Mieke Ruyten, Hymke de Vries en Anousha Nzume zorgen 
opnieuw voor een heerlijke hilarische avond.

DE KONING ZONDER SCHOENEN - 4HOOG 
WILMINKTHEATER, 26 MAART, 14.30 UUR
‘De koning zonder schoenen’ is een absolute 4Hoog-hit. Het stuk gaat over 
rijkdom, wat veel meer is dan rijk zijn en trok internationaal volle zalen. Het 
decor en de kostuums zijn geïnspireerd op het werk van de kunstenaar Magritte. 


