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BIG BELLY‘S – VAN LOCHEMSTRAAT 230A
Big Belly’s is een gezellige taverne waar je in een ontspannen huiskamersfeer 
kunt genieten van de Ierse keuken met een goed glas Guinness. Lekkere 
maaltijdsoepen, heerlijke Fish & Chips, maar ook Hollandse stamppotten 
ontbreken niet op de kaart. 

WILLEMIENTJE – DE HEURNE 16A
Al bijna 40 jaar een begrip in Enschede en omstreken. Of je nu zin hebt in 
een ontbijtje, een uitgebreide lunch, heerlijke hoofdgerechten of een goede 
borrel, bij Willemientje kan het allemaal! 

ONS ETEN & DRINKEN – WALSTRAAT 41
Bij ONS eet je de lekkerste gerechten in een intieme sfeer. Ze werken 
uitsluitend met dagverse groenten en fruit, het meest malse vlees en 
net-niet-zelf-gevangen vis! Ook vegetariërs en veganisten kunnen hier 
naar hartenlust genieten van heerlijk eten.

BISTRO DREAMS – WALSTRAAT 5
Een gezellig eigentijdse bistro waar zowel bij de lunch als bij het diner 
‘bites’ een hoofdrol spelen. Dit zijn gerechten die groter zijn dan tapas, maar 
kleiner dan een voorgerecht. Ideaal om samen te combineren en te delen!  

FABELS – OUDE MARKT 4
Bij Fabels geniet je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat van de lekkerste 
gerechten in de trendy, gezellige en open sfeer. De grote bar in het midden is een 
ideale plek om te ontspannen met een drankje. Met een ruime keus uit de 
lekkerste bieren, wijnen, koffies en hapjes is een heerlijke dag zo geregeld! 

MEISJE – RAADHUISSTRAAT 23
Een hip koffietentje waar je terecht kunt voor ontbijt, brunch, lunch of een 
zoete lekkernij. Nonna is van Molukse afkomst en dat proef je! Ze geeft een 
eigen twist aan het menu waardoor er een mix ontstaat van Molukse tradities 
en Twentse invloeden. 

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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UNI10 EDELSMID – HAVERSTRAATPASSAGE 27B 
Een nieuw atelier, maar nog steeds even creatief met dezelfde kwaliteit! Net 
verhuisd van de Noorderhagen naar de Haverstraatpassage, waar ze iedereen 
weer dolgraag helpen. Ben je op zoek naar een uniek sieraad of wil je liever 
een eigen sieraad ontwerpen? Bij UNI10 ben je op de goede plek! 

GALERIE NOUVERTURE – WALSTRAAT 18 B-C
Bij Nouverture kan je terecht voor veel unieke sieraden, gemaakt door 
verschillende edelsmeden. Door de afwisseling van stijlen en werkwijzen heb 
jij altijd een uniek sieraad naar jouw wens gemaakt!

479VINTAGE – ZUIDERHAGEN 37
In 2010 begonnen als webshop en inmiddels een welbekende vintage-

shop in de binnenstad. Kleren, accessoires, sneakers en collectors 
items, niets is te gek. Houd jij van iets unieks? Loop hier dan vooral 
een keer naar binnen.

STANISLAUS BREWSKOVITCH – DE HEURNE 44
Aan speciaalbier geen gebrek bij Stanislaus! Met meer dan 750 verschillende 
soorten is er altijd wel iets lekkers te vinden. Kan je niet kiezen? Vraag dan 
om advies! Ook staat Stanislaus bekend om hun eigen speciaalbierfestival: 
Dutch Craft Beer Festival.

HEEL BIJZONDER – DE HEURNE 47
Heel Bijzonder is net geopend en een lunchroom en winkel in één. En wat het 
nou heel bijzonder maakt? De lunchroom wordt gerund door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en is zo een leerplek voor velen. Kom een keertje 
gezellig lunchen bij deze bijzondere plek.

EXCLUSIVE STORE – DE HEURNE 14 
Ben jij een echte sneakerverzamelaar? Dan voel jij je bij Exclusive zeker thuis! 
Koop hier speciale sneakers en accessoires van verschillende bekende merken, 
voor zowel dames, heren als kinderen. Het aanbod is altijd up to date!

EETCAFÉ ATRIUM  
STADSGRAVENSTRAAT 47
De huiselijke sfeer voert in dit eetcafé 
al 40 jaar de boventoon. De kaart is erg 
divers en je vindt hier altijd wel iets 
lekkers. Eet een hapje, drink een 
speciaal biertje of kies één van de 
wijnen, maar geniet vooral.

 IN DE SPOTLIGHTS 

VAN DELFT PEPERNOTENFABRIEK   
H.J. VAN HEEKPLEIN 104
De Sint is alweer (bijna) in het land, tijd voor pepernoten! 
Voor de meest uiteenlopende smaken moet je toch echt wel 
bij de Pepernotenfabriek zijn. Tompouce, limoncello of zure 
mat, welke wordt jouw nieuwe favoriet? 

 IN DE SPOTLIGHTS 

  @ENSCHEDE

  APP +31 (0) 658813211

  @ENSCHEDE

UITINENSCHEDE.NL



T W E N T S C H E FO O D H A L . N L

Open vanaf 4 November!
Performance Factory
Hoge Bothofstraat 45, Enschede

ECHT 
ETEN? 

JEUGD 
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

AGENDA NOVEMBER  
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

LUCKY LIVE
WILMINKTHEATER, 3 NOVEMBER, 20:00 UUR 
Dit najaar reist Lucky-maker Sander van de Pavert met zijn studio door 
Nederland voor een onvergetelijke televisie avond. In Lucky Live krijg je een 
exclusief kijkje in de keuken van LuckyTV. 

WIJNSPIJS WANDELING ENSCHEDE
BINNENSTAD, 5 NOVEMBER, 12:00 -17:00 UUR
Houd jij van lekker eten? Dan is deze wandeling zeker iets voor jou! Zeven 
restaurants in Enschede bundelen hun krachten tijdens de WijnSpijs 
Wandeling. Loop op deze zondagmiddag mee en ontdek de zeven locaties, elk 
met hun eigen specialiteiten. 

OTTO MARSEUS VAN SCHRIECK – DE AARD DER DINGEN
RIJKSMUSEUM TWENTHE, V.A. 5 NOVEMBER
Vanaf deze datum zijn er twee nieuwe voorstellingen te bewonderen: de 
stillevens van Otto Marseus van Schrieck, alias de snuffelaer en De Aard der 
Dingen, met tekeningen van de natuur door negen hedendaagse tekenaars.

CINEMENTAAL FILMDAG - (Z) ONDER DAK
CONCORDIA, 12 NOVEMBER, 13:00 UUR
De jaarlijkse filmdag van Concordia staat dit jaar in het teken van dakloosheid.  
Op het programma staat de film Wakefield, met inleidingen van politicoloog/
schrijver/onderzoeker Wytske Versteeg en een interview met psychiater Mike 
van Tol.

TINA DE MUSICAL 
WILMINKTHEATER, 11 EN 12 NOVEMBER, 20:00 EN 14:30 UUR
Meiden, moeder én grootmoeders opgelet. Tina bestaat 50 jaar en dat verdient 
een feestje! Want welk meisje is er de afgelopen halve eeuw niet volwassen 
mee geworden? Een vrolijke muzikale show voor iedereen! 

POPRONDE ENSCHEDE
ATAK, 17 NOVEMBER, 19:00 UUR
Het grootste gratis rondreizende muziekfestival van Nederland komt weer 
naar Enschede! Op 17 november zullen cafés, podia, galeries en kerken in de 
stad overgenomen worden en omgetoverd worden tot festivalterrein voor (nog) 
onbekende bands. 

ORKEST VAN HET OOSTEN - LIEDEREN VAN SCHUBERT EN BRUCKNER 5 
MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE, 17 NOVEMBER, 20:00 UUR
Bruckners muziek raakt hart en ziel, net als die van zijn landgenoten Mozart 
en Schubert. En al helemaal met vertolkers als Ed Spanjaard en Johanette 
Zomer. Geniet van deze schitterende Oostenrijkse uitvoering. 

HANS KLOK - HOUSE OF HORROR
WILMINKTHEATER, 17 & 18 NOVEMBER, 20:00 UUR
Kroonluchters flikkeren, geesten dwalen over het toneel en op het balkon 
schiet een in het zwart geklede vrouw achter een gordijn. Grote Illusionisten 
uit het verleden zijn op zoek naar Hans Klok! In tal van nieuwe illusies zien we 
hoe een onverschrokken Hans Klok de strijd aangaat. 
 
PAUL YOUNG 
WILMINKTHEATER, 24 NOVEMBER, 20:00 UUR 
Zelden stond een artiest zo symbool voor een muzikaal tijdperk als Paul Young. 
Want wie playbackte er in de jaren tachtig op schoolfeesten niet de wereldwijde 
nummer 1 hit ‘Love of the Common People’ mee? 

VLIEGVELDMARKT 
VLIEGVELD TWENTHE, 25 & 26 NOVEMBER, 09:00 UUR
In de 9000 vierkante meter overdekte hangar vinden meer dan 300 stand-
houders de weg naar duizenden bezoekers. Kom lekker struinen op deze 
overdekte vlooienmarkt en wie weet doe jij de vondst van je leven! 

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

   
SINTERKLAASINTOCHT       
HAVEN EN BINNENSTAD, 18 NOVEMBER, VANAF 11:00 UUR
Op zaterdag 18 november zet Sinterklaas weer voet aan wal in Enschede.  
De stoomboot wordt rond 11:00 uur verwacht in de haven, waarna de Sint 
op zijn trouwe paard Americo samen met de Pieten door de binnenstad zal 
gaan. Vlak daarna is de balkonscene bij het stadhuis, waar iedereen de Sint 
kan bewonderen en toezingen. 

NATIONALE OPERA EN BALLET - ODE AAN DE MEESTER
WILMINKTHEATER, 14 NOVEMBER, 20:00 UUR
Geen enkele choreograaf drukte zo’n grote stempel op de Nederlandse dans 
als Hans van Manen. Dit jaar wordt hij 85 jaar. En het Nationale Ballet is er 
trots op Van Manen als vaste choreograaf te hebben en trakteert op vier van 
zijn meesterlijke creaties. 

JOCHEM NOOYEN - INFLUENCE 
KLEINE WILLEM, 16 NOVEMBER, 20:30 UUR 
Per dag zie je 355 keer reclame, oftewel 355 pogingen van bedrijven om jou te 
beïnvloeden. Welke trucs gebruiken ze? En wat kunnen wij van hen leren? Dat 
legt acteur en illusionist Jochem Nooyen uit in deze voorstelling. 

PEPPA PIG - DE GROTE PLONS (2+)
WILMINKTHEATER, 5 NOVEMBER, 13:30 UUR 
Peppa Pig is een vrolijk, lief, maar ook stoer varkentje en beleeft met haar 
vriendjes de leukste avonturen. Met de kleurrijke decors en de gezellige 
meezingliedjes wordt de voorstelling één groot feest. Dus pak je laarzen en 
maak samen met Peppa Pig ‘De Grote Plons!’.

WALVISJONG - SIMONE DE JONG (2+)
CONCORDIA, 19 NOVEMBER,  11:00 UUR
Een jongen woont aan het strand en vindt een walvis. De jongen zorgt voor 
hem en vermaakt hem. Ze zingen samen, maar de walvis moet weer terug. 
Walvisjong is een muzikale beeldende voorstelling over de band tussen een 
jongen en een walvis. 

MENEERTJE MEER - TG WINTERBERG (3+)
KLEINE WILLEM, 26 NOVEMBER, 14:30 UUR 
Meneertje Meer wil steeds meer en neemt ook steeds meer. Hij maakt steeds 
meer meneertjes van zichzelf, maar die willen ook steeds meer! Hierdoor raakt 
de wereld overspoeld met meneertjes, en dan wil Meneertje Meer niets meer. 
Een beeldende en vrolijke voorstelling over alles willen hebben en nog meer 
dan dat, totdat blijkt dat te veel echt bestaat. 
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