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THESSALONIKI – LANGESTRAAT 52
Proef de heerlijkste gerechten van de Griekse keuken in hartje Enschede.  
Bij Thessaloniki bereiden ze zowel klassieke als moderne Griekse gerechten, 
allemaal geserveerd met de nationale drank Ouzo. 

C’EST SI BON – NOORDERHAGEN 54 A
Bistro C’est Si Bon is een plaats waar je in een intieme restaurantsfeer lekker 
kan genieten. Op de kaart vind je veel gerechten met een Frans tintje, maar 
ook  traditionele vis- en vleesgerechten kun je hier proberen.

EL CORRU – POOLMANSWEG 3B
Bij El Corru wordt Spaans eten gecombineerd met de Twentse gastvrijheid.  
Je kunt hier genieten van authentieke Spaanse tapas, vers bereide paella 
en de ongedwongen Spaanse sferen.

MAZZA – WALSTRAAT 1
Mazza is dé hotspot van Enschede op het gebied van Libanees en 
Arabisch eten. Het woord Mazza is een aanduiding voor kleine 
gerechtjes die tussendoor of vooraf gegeten kunnen worden. Samen met 
de Arabische sfeer waan je je helemaal in het Midden-Oosten.

LA CANDELA – BOULEVARD 1945 292
Zoals de naam al zegt zijn bij dit Italiaanse restaurant de lampen gedimd en 
zijn de kaarsen sfeervol aanwezig! Geniet van een romantisch diner bij 
kaarslicht waarbij de welbekende Italiaanse gerechten op traditionele manier 
worden bereid. 

EL GAUCHO – ZUIDERHAGEN 16
De meest malse spareribs, een mixed grill of een heerlijk vegetarische schotel, 
hiervoor ben je bij El Gaucho aan het juiste adres. Dit steakhouse serveert de 
malste stukken vlees, maar heeft ook verrukkelijke vis- en vegetarische 
gerechten.

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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BLOSSOM – KORTE HENGELOSESTRAAT 26B
Ben je op zoek naar een uniek cadeau, mooie woonspullen of prachtige 
sieraden? Stap dan een keer binnen bij Blossom! In deze gezellige winkel vind 
je items van verschillende merken. Probeer maar eens met lege handen de 
winkel uit te lopen!

LOFT 13 – KUIPERSDIJK 85
LOFT 13 is een interieurwinkel waarbij hippe trends van nu worden gecom-
bineerd met unieke oude meubels en decoraties. Hierdoor ontstaat er een stijl 
die tegelijk authentiek is, als retro en warm. Haal de sfeer in huis bij LOFT 13!

HUIS & MEER – VAN LOENSHOF 5
Of je nu voor thuis, jezelf of iemand anders iets leuks zoekt, je vindt het 

allemaal bij Huis & Meer. Met een combinatie van woonspullen, 
accessoires en servies biedt Huis & Meer voor iedere kamer in het huis 
iets leuks!

LOVE FOR BUDDHA – HAVERSTRAATPASSAGE 8
Het idee van deze winkel komt voort uit de liefde voor het eiland Bali en haar 
cultuur. De woonaccessoires, handgemaakt zilver en de diverse Boeddha‘s 
worden allemaal ingekocht in Bali. Een winkel die je zeker gezien moet 
hebben! 

COUNTRY LIFE – KUIPERSDIJK 72
Country Life bestaat sinds 1993. In deze speciaalzaak stellen ze de mooiste 
bloemcreaties samen en is er een ruime keuze aan woonartikelen. Snuffel 
(letterlijk) rond in de winkel en raak geïnspireerd!

‘T HOOGE HUYS – WALSTRAAT 16A
In deze woonwinkel in de gezellige Walstraat vind je stoere landelijke items 
die gecombineerd zijn met verfijnde materialen en accessoires. Eigen makelij, 
mooi nieuw of tof oud, niks is te gek in ’t Hooge Huys. 

TAO - DEURNINGERSTRAAT 17
Bij TAO kan je genieten van de culinaire 
Japanse keuken op topniveau. Kijk hoe 
je eten wordt klaar gemaakt aan de 
sushibar, laat je verrassen door de chef 
en kies voor het TAO menu of ervaar de 
speciale Japanse ‘zitkuil’. Bij TAO is 
jouw avond altijd speciaal.

 IN DE SPOTLIGHTS 

GOODS4HOME - 
HAVERSTRAATPASSAGE 40
Dé woonwinkel in het leukste 
winkelstraatje van Enschede! De 
collectie van Goods4Home wordt 
samengesteld door de eigenaressen 
Astrid en Petra met merken uit 
binnen- en buitenland waardoor je 
makkelijk zelf een persoonlijke twist 
kan geven aan je interieur. 

 IN DE SPOTLIGHTS 
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BRUUT! SUPERJAZZ!
JAZZPODIUM DE TOR, 6 OKTOBER, 21:00 UUR
BRUUT! is een aanstekelijke feestband en speelt een mix van jazz, rock, soul en 
boogaloo; souljazz. Ze treden veel op bij festivals en de soul en jazz klanken 
verhogen de sfeer.

FAIR GLANERBRUG MEETS NAJAARSMARKT
HELDERSPLEIN EN GRONAUSESTRAAT , GLANERBRUG, 7 OKTOBER 10:00-17:00 UUR
Bezoek de gezellige Fair in Glanerbrug en struin langs alle leuke kraampjes. 
Dit jaar is er een Kidszone met een kleedjesmarkt voor kinderen, kleine   
kermisattracties en nog meer! Ook is er op het Heldersplein een mooi terras 
waar je een hapje en drankje kan nuttigen.

PARTYZONE | INDOORFESTIVAL
ATAK, 7 OKTOBER, 21:00 UUR 
Partyzone is een indoorfestival met 3 zalen vol met dj’s, live muziek en de 
lekkerste foodkramen! Met variërende muziekstijlen van Disco, Soul&Funk tot 
de 80’s en 90’s hits. Je kunt altijd wel uit je dak gaan. Dus kom gezellig 
dansen op de muziek van DJ‘s zoals DJ Gerard Ekdom en Marc Vano! 

DE MARATHON
WILMINKTHEATER, 8 OKTOBER, 14:30 UUR
Na het succes van de film is De Marathon nu ook te zien in het theater, met 
originele muziek van Thomas Acda. Een ontroerende musical vol humor over 
vriendschap, liefde en de sores van vier underdogs met het hart op de juiste plek. 

VAN NUL- TOT DUIZENDPOOT
TWENTSEWELLE, VANAF 14 OKTOBER 
Rennen, zwemmen, kronkelen, kruipen: voortbewegen kan op veel verschillende 
manieren. Deze nieuwe tentoonstelling van TwentseWelle gaat over de mecha-
nieken van de natuur: over de botten en spieren van verschillende dieren en hoe 
ze werken. Ook de Museum Jeugduniversiteit van dit najaar speelt hier op in. De 
Jeugduniversiteit begint vanaf 15 oktober en is speciaal voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar.  

ABBA MANIA | ABBA TRIBUTE BAND 
MUZIEKCENTRUM, 20 OKTOBER, 20:00 UUR
Na 5 jaar komt ABBA Mania weer naar Nederland en speelt de Abba Tribute 
Band weer de spectaculaire nummers van ABBA! Een echte herbeleving van 
speciale herinneringen aan de tijd van het fenomeen ABBA. Doe mee met al je 
favorieten als: ‘Mamma Mia’, ‘Voulez Vous’ en ‘Dancing Queen’. 

PROUD TO BE FOUT – HALLOWEEN
ATAK, 21 OKTOBER, 23:00 UUR
Maak je gordels vast en bereid je voor op een zinderende rit langs glitter 
zombies, foute vampieren en knalroze weerwolven. Bij Atak vier je Halloween 
met een lading losgeslagen freaks die kunnen feesten tot ze erbij neervallen. 

TERROR 
WILMINKTHEATER, 26 OKTOBER, 20:00 UUR
Een bizar dilemma: een gekaapt vliegtuig met 164 passagiers dreigt neer te 
storten op een vol stadion met 70.000 mensen. Moet het vliegtuig uit de lucht 
worden geschoten of mag je nooit levens van onschuldige burgers opofferen 
om een enorme ramp te voorkomen? In Terror haalt de straaljagerpiloot (Jeroen 
Spitzberger) het toestel neer, en staat hij terecht. Het publiek velt het oordeel 
of hij schuldig is. 

NICK & SIMON – AANGENAAM
WILMINKTHEATER, 31 OKTOBER, 20:00 UUR
Hun zevende studioalbum is gelanceerd, een goede reden om weer de theaters 
in te gaan! Luister naar het gloednieuwe werk van het duo en zing mee met de 
grootste hits. Nick & Simon brengen je gegarandeerd een hele aangename 
avond.
              

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

TWENTE SCIENCE NIGHT      
OUDE MARKT, 7 OKTOBER 19:00-00:00 UUR
Tijdens de Twente Science Night is er van alles te doen, zien en beleven  
op de Oude Markt op het gebied van wetenschap, cultuur en amusement.  
De avond bestaat uit vier onderdelen. Een expositie in de Grote Kerk met 
demonstraties en experimenten, een interactieve projectie op de Grote Kerk, 
de Twente Science Quiz bij eetcafé CP en ieder uur sprekers in de Grote 
Kerk. 

MILITARY BOEKELO – ENSCHEDE
5 T/M 8 OKTOBER, BOEKELO
Ieder jaar is het prachtige Twentse landschap het decor van één van de beste 
paardentopsportevenementen van de wereld: de Military Boekelo-Enschede. 
Iedere internationale topruiter en liefhebber van de paardensport wil hier bij 
zijn. Naast het bekijken van de wedstrijden kunnen bezoekers ook genieten van 
de natuur en nieuwe fashion en lifestyle trends ontdekken op de Military 
Herfst-Fair. Deze combinatie maakt dit weekend tot een uniek evenement!

CINEKID (4+)
22 T/M 27 OKTOBER 2017
In de herfstvakantie kunnen kinderen aan de slag met de leukste mediagadgets 
en bezoek je met het gezin de meest avontuurlijke jeugdfilms, waaronder Ted 
Sieger’s Milly Monster en The Invisible boy. In het Medialab kunnen jonge 
deelnemers onder meer een echte robot besturen en staan ze met een VR-bril in 
hun eigen 3D-tekening, om tussendoor even uit te rusten onder een filmische 
Hemelbios…

HALLOWEENKERMIS
21 T/M 29 OKTOBER, VOLKSPARK
Het is weer tijd voor de Enschedese kermis! In de herfstvakantie kan 
iedereen genieten van verschillende attracties voor jong en oud in het mooie 
Volkspark. Durf jij in de Booster XXL of ga jij liever eendjes vangen? 
Natuurlijk allemaal onder het genot van een heerlijke suikerspin of een 
puntzak verse Churros.

OUDE VOERTUIGEN DAG
EETCAFÉ DE BUREN, BOEKELO, 15 OKTOBER, 9:30- 17:00 UUR
Een klassiek spektakel met vele merken klassieke auto’s, trekkers, bromfiet-
sen, motorfietsen en stoommachines. Er worden verschillende tourritten 
georganiseerd en er zijn kraampjes, attracties en vermaak voor kinderen. 
Kortom, een gezellige dag om mee te maken! 

ORKEST VAN HET OOSTEN - DE SPIN DIE SCHEETJES LAAT
MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE, 21 OKTOBER, 11.15 UUR 
Deze kindervoorstelling gaat over een spin die heel graag chili con carne eet, 
maar merkt dat er daardoor niemand meer met de scheetjesspin wil spelen. 
De voorstelling, gebaseerd op het boek ‘De spin die teveel scheetjes laat’, gaat 
over vriendschap, lekker eten en jezelf zijn! Drie kwartier voor aanvang kunnen 
kinderen alvast op ontdekkingsreis door de instrumententuin! 

HET HUIS VAN JIP EN JANNEKE (3+)
WILMINKTHEATER, 25 OKTOBER, 14.30 UUR 
De 2 beroemdste kinderen, bedacht door Annie M.G. Schmidt,  zijn jarig en 
worden 25 jaar! Tijdens deze jubileumvoorstelling staan de huizen van het 
buurjongetje en –meisje centraal en beleven ze hier van alles en nog wat. 
Natuurlijk zijn hond Takkie en poes Siepie ook van de partij bij deze feestelijke 
voorstelling.

SLAGWERK DEN HAAG - STOK UIT DE HOED (6+)
CONCORDIA, 25 OKTOBER, 14:30 UUR
Spelen met drie stokken in één hand, muziek spelen op verschillende 
instrumenten en zingen en dansen tegelijk: bij deze voorstelling gebeurt het 
allemaal! Een betoverend kinderconcert met muziek van onder andere Johann 
Sebastian Bach, Paul Dukas en Mauricio Kagel.

KATIUSCIA PRINCIPATO - GEITJE (2+)
HET VESTZAKTHEATER, 25 OKTOBER, 15:00 UUR
Een voorstelling voor de allerkleinsten. Als Mik hoort dat er een nieuw geitje 
is, springt hij op zijn step om te kijken naar het kleine, grappige geitje dat 
geboren is. Alle dieren van de kinderboerderij zijn zo trots dat ze allemaal het 
goede nieuws willen vertellen. Maar waar is nou dat lieve kleine geitje? 

WOESTIJNJASMIJNTJES (10+)
CONCORDIA, 26 OKTOBER, 19.30 UUR
Een modern sprookje over moed en onschuld. Jacob en zijn dochter Nour zijn 
op zoek naar een veilige plek om voorgoed te blijven en maken een lange, 
gevaarlijke reis. Onderweg vertelt Jacob de meest prachtige, grappige en fanta-
sievolste verhalen en tovert zo de barre tocht om in een groots avontuur. Een 
ode aan de fantasie, moed en onschuld! 

EDWARD SCHARENHAND (8+)
THEATER SONNEVANCK, 1 OKTOBER, 
15.00 UUR
Een komedie over goed en kwaad 
en de dunne grens daartussen. 
Magdalena (is extreem goedv) 
staat altijd klaar voor hulp aan 
dier, plant en medemens. Op een 
dag ontmoet ze Edward, hij is 
helemaal alleen, super lief, maar 
heeft wel een paar vlijmscherpe 
scharen als handen… 

MILITARY
5 T/M 8 OKTOBER


