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L’ APPUNTAMENTO – WALSTRAAT 7
Dit unieke Mediterraanse restaurant is alleen elke dinsdag geopend. Iedere 
week kun je hier, op afspraak, culinair genieten van een heerlijk afwisselend 
5-gangen menu. Laat je verrassen en kom een keer tafelen bij 
L’Appuntamento.

SATÉ EN ZO – STADSGRAVENSTRAAT 55
Een nieuw Indisch restaurant met open keuken: klein, knus en gezellig! 
Authentieke Indische recepten en dat in hartje Enschede. 

FI•KA – LANGESTRAAT 15
Zin in een lekker zoet hapje of heerlijke panini? Bij Fi•ka maken ze truffels en 
gebakjes, serveren ze heel veel verschillende soorten thee en koffi e, geniet 
je van heerlijke broodjes en kun je ook nog leuke accessoires kopen. 

DE BASIS – WALSTRAAT 15-17
Bij de Basis draait het om eerlijk, seizoensgebonden, ambachtelijk 
bereid eten. Gezelligheid en samen genieten is belangrijk, daarom kun 
je bij de Basis de gerechten met tafelgenoten delen. De Basis voor een 
geslaagde avond uit!

SAPORI E RICORDI – HAVERSTRAATPASSAGE 21
Deze Italiaanse eetgelegenheid is genomineerd voor beste restaurant van het 
jaar! Rosa runt de trattoria met haar twee dochters en kookt zoals haar oma 
dat vroeger deed. Een menukaart is er niet, er wordt namelijk gewerkt met 
seizoensproducten. Alles is vers en daardoor verrukkelijk.

LA GRAN VIA – WALSTRAAT 7
Elke laatste zondag van de maand opent dit Latijns-Amerikaans pop-up 
restaurant haar deuren. In de middag is er een kleine kaart met verschillen-
de specialiteiten en in de avond genieten gasten van culinaire diners. Elke 
maand een nieuw thema, elke maand verrassend!

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?
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ROMY’S – H.J. VAN HEEKPLEIN 100
Een winkel waar modeaccessoires en unieke cadeau- en interieurartikelen 
gecombineerd worden.  Of je nu op zoek bent naar een perfecte jurk, een leuk 
kledingsetje of unieke spullen voor in huis, bij Romy’s vind je het allemaal! 

ZIZZI – KLANDERIJ 9
Nieuw in de Klanderij! Dit Deense merk is gespecialiseerd in trendy 
damesmode van maat 42 t/m 56. Een collectie met perfect passende 
broeken, leuke tops en prachtige jassen.

AMIGO – H.J. VAN HEEKPLEIN 96
De nieuwste schoenenwinkel in het centrum! Amigo biedt de laatste trends 
in schoenen en accessoires voor zowel mannen als vrouwen. Met meer dan 
30 schoenenmerken is er voor ieder wat wils. 

CONCEPTSTORE THE UPPERSIDE – HAVERSTRAATPASSAGE 68
Sinds begin augustus is de Conceptstore verhuisd naar een groter pand. De 
winkel biedt voor zo’n 90 ondernemers een plekje om spullen te verkopen. 
Er is voor ieder wat wils: sieraden, kleding, woonaccessoires en nog veel 
meer. Te leuk om voorbij te lopen!

BLUR HAIRSTUDIO – VAN LOENSHOF 34A
Als je haar maar goed zit! Dat is bij Blur eigenlijk een understatement. Het 
knippende koppel Kirsten en Hakan laat zich inspireren door mode en 
straattrends en past zo de nieuwste technieken en trends toe. Zo zit je haar 
altijd tiptop, elk moment van het jaar.

ENGBERS LEDERWAREN – LANGESTRAAT 12
Al ruim 80 jaar is Engbers de specialist op het gebied van lederwaren, 
tassen, accessoires en reisartikelen. Of je nou op zoek bent naar kleinleder-
waren, damestassen, business-tassen, reistassen of trolley’s, bij Engbers 
hebben ze van alles.

TOSTI TIJD - KORTE 
HAAKSBERGERSTRAAT 11
Restaurant De Pannenkoek speelt in 
op de laatste foodtrend en heeft zich 
nu ook gespecialiseerd in tosti’s! 
Geen simpele tosti’s ham en kaas, 
maar ruim belegde dikke plakken 
brood van bakker Alink. Voor de lunch 
zit je hier dus helemaal goed!

 IN DE SPOTLIGHTS 

ZARA - H.J. VAN HEEKPLEIN
De nieuwe Zara is geopend op het 
van Heekplein en is met 4000 m2 
de grootste van Nederland en één 
van de grootste fi lialen van Europa! 
In deze mega Zara vind je heren-, 
dames- en kinderkleding.‘

 IN DE SPOTLIGHTS 
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INTERNATIONAL ARMY SHOW
VLIEGVELD TWENTHE, 1 T/M 3 SEPTEMBER, 09:00-18:00 UUR
Een nieuw evenement voor liefhebbers en eigenaren van legervoertuigen. Rijd 
mee in tanks, jeeps en trucks, geniet van shows en entertainment en ontdek 
oorlogsverhalen. 

VIJVERVRIJDAGEN
ROOMBEEK, 1 & 8 SEPTEMBER, 19:30-21:30 UUR
De laatste twee vijvervrijdagen staan in het teken van heerlijke muziek en dans 
en culinaire hapjes. Op 1 september kun je genieten van Basic Grooves DJ’s 
en op 8 september komen het Shantykoor Wrakhout en Vocal Group Half Past 
Nine langs. Gegarandeerd genieten op vrijdag!

TUCKERVILLE
HET RUTBEEK, 2 SEPTEMBER, 12:00-00:00 UUR
Tuckerville is terug! Het Twentse land wordt getransformeerd in een sfeervol, 
warm en ongedwongen festival waar je popmuziek met folk-, roots- en 
Americana invloeden door de speakers hoort klinken. Met onder andere Ilse de 
Lange, Triggerfi nger, Racoon en Douwe Bob!

PATHMOS ZOMERFEEST
PATHMOS, 3 SEPTEMBER, 10:00-16:00  UUR
Alweer het 15-jarige jubileum van het zomerfeest: een gezellige braderie 
met veel muziek en activiteiten. Op de hele route staan er meer dan 200 
kramen en is er straattheater aanwezig. Ook zijn er veel verschillende 
kinderactiviteiten. 

GOEIE TUKKERS ZIJN GEEN MOTHERF*CKERS
CONCORDIA, 6 SEPTEMBER, 20:30 UUR
Omdat niemand zat te wachten op Deel 2, besloot het illustere trio door te 
stomen met Deel 3: Wir sind wieder da! Als het aan André Manuel, Ernest 
Beuving en Thijs Kemperink ligt, wordt nog dit jaar de Republiek Twente 
opgericht. Want al het goede ligt aan deze kant van de IJssel.

INTERNATIONAL TATTOO SHOW TWENTE
EXPO TWENTE, 16 & 17 SEPTEMBER
East Side Tattoo, aan de Korte Haaksbergerstraat, bestaat 40 jaar en eigenaar 
Tony B mag 60 kaarsjes uitblazen. Reden genoeg om een mooi feest neer te 
zetten! De show staat in het teken van tatoeages, auto’s, lifestyle, muziek, 
eten en drinken, maar vooral veel gezelligheid.

REQUIEM – AMSTERDAM SINFONIETTA & NEDERLANDS KAMERKOOR
MUZIEKCENTRUM, 22 SEPTEMBER, 20:00 UUR
De opening van het nieuwe seizoen met een tournee naar Zuid-Amerika. 
Oorlog en vrede staan recht tegenover elkaar. Een intiem en aangrijpend werk. 
Gabriel Fauré schreef een ode aan het eeuwige leven. 

DIE TOLLE WOCHE
BINNENSTAD, 23 T/M 29 SEPTEMBER, 13:00-23:00 UUR
Met het motto ‘Das Schöne passiert wenn Man Grenzen passiert’ wordt Die 
Tolle Woche georganiseerd. Een week over en voor grensoverschrijdende 
samenwerking, met meerdere evenementen over dit thema. Ontdek Enschede 
van toen en nu tijdens een stadswandeling, een textiel fi etsroute of het feest 
in de Grote Kerk.

TWENTSE VLOOIENMARKT
EXPO TWENTE, 23 & 24 SEPTEMBER, 09:00-17:00 UUR
Al een tijdje op zoek naar retro kleding? Wil je vintage spullen voor in je huis? 
Of heb je nog een verzameling die je moet uitbreiden? Kom dan naar de 
Twentse Vlooienmarkt en wie weet vind je hier het item dat je zoekt!

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

D’RAN17     
DIVERSE LOCATIES, 8 EN 9 SEPTEMBER
Het festival van de democratie. D‘RAN17 brengt mensen en organisaties bij 
elkaar en verbindt ze. Naast een interessant programma met inspirerende 
gasten en sprekers, is er volop ruimte voor kunst & cultuur, optredens en eten 
en drinken.

PROEF EET
1 T/M 3 SEPTEMBER BINNENSTAD
Hét culinaire evenement van Twente! Tijdens de 32e editie van Proef Eet kun 
je drie dagen lang, voor een paar Duyten per gerecht, kennis maken met 
restaurants, eetcafés en andere eetgelegenheden. Je kunt er de heerlijkste 
gerechten proeven en genieten van een uitgebreid en gevarieerd entertainment 
programma. Traditiegetrouw wordt ook dit jaar de Gouden Duyt uitgereikt en zijn 
er prijzen voor de beste nieuwkomer en beste styling. Op zondag wordt de 
publieksprijs uitgereikt.

GOGBOT
7 T/M 10 SEPTEMBER DIVERSE LOCATIES
Alweer de 14e editie van het creative technology festival GOGBOT. Met ruim 
200 deelnemers op 10 locaties wordt het thema INTERGALACTIC 
behandeld, over nieuwe ontwikkelingen in de ruimtevaart en astronomie. 
Eén van de highlights is ‘Museum of the Moon’, een zeven meter brede 
replica van de maan van kunstenaar Luke Jerram die hoog boven de Oude 
Markt zweeft.

CABARESTIVAL
’T VERBORGEN THEATER, BOEKELO, 9 SEPTEMBER
Om het theaterseizoen te openen organiseert ’t Verborgen Theater een festival 
met optredens van comedians en cabaretiers op 8 merkwaardige locaties. De 
nadruk ligt komend theaterseizoen nog meer op aanstormend theatertalent.

SINGELLOOP
VOLKSPARK, 10 SEPTEMBER, 12:00 UUR
De gezelligste loop van Oost-Nederland! De gehele route van de Singelloop is 
ongeveer 8 kilometer en loopt langs de singels van Enschede. De start en fi nish 
zijn in het Volkspark.

KLIMBOS RUTBEEK – BLIKKERSMAATWEG 15
In een bos is een spannend touwbanen parcours gebouwd. Klim op 5 meter 
hoogte via allerlei onderdelen van boom tot boom. Een activiteit voor de echte 
durfals!

BALLORIG – J.J. V. DEINSELAAN 30
Lekker klimmen, klauteren en springen in indoor kinderspeelparadijs Ballorig. 
Hier kunnen kinderen het hele jaar door op avontuur.

OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN WIE ER OP ZIJN KOP 
GEPOEPT HEEFT
WILMINKTHEATER, 17 SEPTEMBER, 11:00 UUR
Een fysieke, bijna woordloze en hilarische voorstelling voor de allerkleinsten. 
Gebaseerd op het verhaal van het gelijknamige boek van Werner Holzwarth en 
Wolf Elbruch.

PROEF EET
1 T/M 3 SEPTEMBER

zondag

17 sep
vanaf 11 uur

info u concordia.nl/theaterontour

Uitagenda 9 - september.indd   2 24-08-17 w 34   10:19


