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WINTERS GENIETEN  
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
ASAKA – ZUIDERHAGEN 53
Bij dit Oosterse all you can eat restaurant kan je onbeperkt genieten van alle 
gerechten. Met een ruim aanbod grill-, vlees-, vis- en vegetarische gerechten is 
er genoeg te proeven. En sla vooral het luxe dessert-buffet niet over! 

BEIAARDS BISTRO – STADSGRAVENSTRAAT 57
Hier worden speciale biertjes gecombineerd met lekker eten. Laat je verrassen 
door bijzondere gerechten en maak kennis met de bijpassende biertjes. Ook 
als je geen bierlefhebber bent, kan je hier naar hartenlust eten.  

KOSIE FOOD&DRINKS – VAN LOCHEMSTRAAT 226 
KOSIE Food&drinks is gloednieuw en opent midden december. Bij KOSIE gaat 
het om eten en drinken dat gemaakt is van pure en biologische producten die 
direct van lokale leveranciers komen. 

DECEMBERINSPIRATIE  
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

ZARA HOME – DE KLOMP 1
De nieuwste aanwinst op woonaccessoiresgebied in de binnenstad! Van 
handdoeken en servies tot kleine meubels, gordijnen en spullen voor de 
babykamer. Bij Zara Home kan je voor elke kamer in huis wel wat vinden.

LINCHÈRIE – HAVERSTRAATPASSAGE 29
Een nieuwe luxe winkel voor ondermode in de Haverstraatpassage. Linchèrie 
verkoopt premium lingerie, nachtkledij en badgoed van de mooiste merken. 
Elke vrouw kan hier terecht en krijgt de beste persoonlijke service!

JACKY’S MODE – HAVERSTRAATPASSAGE 4
Ook nieuw in de Haverstraatpassage is Jacky’s Mode! Jacky’s Mode verkoopt 
de allerleukste kleding voor dames met maat 44 t/m 52. Een mooi jurkje of 
een casual look, bij Jacky kan je terecht voor alles. 
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TEN EEKELDER – RAADHUISTRAAT 9 & LANGESTRAAT 20 (OUTLET) 
Bij Ten Eekelder vind je mooie, stijlvolle schoenen van goede kwaliteit. Nu 
heeft Ten Eekelder ook nog een outlet geopend waarbij schoenen van bekende 
merken worden aangeboden tegen lagere prijzen. Dus kom langs en wie weet 
vind jij nog wel je perfecte (najaars)schoenen! 

KLOF – HAVERSTRAATPASSAGE 17
Ik trek eem mien klof an! KLOF is kleding op z’n Twents en is nu ook een 
winkel met mannenkleding waar je een complete look kan scoren. Lars helpt 
je graag en voorziet iedereen graag van echt en eerlijk advies, waardoor 
winkelen weer leuk wordt. 

JUWELIER GRUYTERS – VAN LOENSHOF 1
Generaties Enschedeërs groeiden op met één van de oudste juweliers van de 
stad. Juwelier Gruyters is al 90 jaar een familiebedrijf waar de liefde voor het 
vak nog altijd te voelen is. Kan jij het grote assortiment weerstaan?

DE OUWE COMPAGNIE – WALSTRAAT 39
Bij de Ouwe Compagnie voel je je al snel thuis. Dit gezellige eetcafé biedt 

een uitgebreide keus aan gerechten met invloeden uit de Franse, Italiaanse en 
Zuid-Amerikaanse keuken. Of je nu voor een daghap of de overheerlijke 
spareribs gaat, jouw diner bij de Ouwe Compagnie is sowieso geslaagd!

SORRENTINO – STADSGRAVENSTRAAT 34
Bij dit Italiaanse restaurant worden alle gerechten met passie en zorg voor je 
klaargemaakt. De Zuid-Italiaanse gerechten van Pino Di Matola, chefkok en 
eigenaar, zitten als het ware in zijn bloed want de recepten worden al jaren 
van generatie op generatie doorgegeven. 

BISTRO HET KOETSHUIS – HENGELOSESTRAAT 111
Het Koetshuis was vroeger de stalhouderij van textielvilla ‘Het Schuttersveld’. 
Nu kan je hier de hele dag uitgebreid genieten van de lekkerste gerechten uit 
binnen- en buitenland. Een zondagsbrunch, een high wine of een 6-gangen 
diner, niets is te gek bij Bistro het Koetshuis!



JEUGD DECEMBER 
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AGENDA DECEMBER  
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

DE MAN VAN JE LEVEN
WILMINKTHEATER, 1 DECEMBER, 20:00 UUR
De bekende Nederlandse schrijver Arthur Japin heeft opnieuw één van zijn 
romans klaar gemaakt voor het theater. De man van je leven gaat over een 
tragedie die verandert in een komedie van misverstanden. Met Liz Snoijink, 
Susan Visser en Porgy Franssen. 

THE SOUND OF WHISKY FESTIVAL
MUZIEKCENTRUM, 2 DECEMBER, 16:00 UUR
Een middag en avond volledig in het teken van muziek en whisky. Ga mee op een 
virtuele whiskyreis, geniet van een whiskyborrel, stil de honger met een uitgebreid 
buffet en sluit de dag af met een spetterend concert van Scrum. Kom binnen en 
geniet van whisky, verhalen en liederen van het leven en proost op de liefde, 
vriendschap en muziek!

BREAKING THE SILENCE - VIA BERLIN & BERLAGE SAXOPHONE QUARTET
CONCORDIA, 4 DECEMBER, 12.30 UUR
Een muzikaal liefdesverhaal van een man en vrouw onder het juk van een 
dictatoriaal regime. Wanneer de man verdwijnt, begint de vrouw een zoektocht.  
Ze doet een verschrikkelijke ontdekking… Met muziek van Shostakovitsj en Ligeti 
speciaal bewerkt voor het Berlage Saxophone Quartet.

IVAN PADUART TRIO
JAZZPODIUM DE TOR, 8 DECEMBER, 21:00 UUR
Sinds de Belgische pianist Ivan in de jaren tachtig debuteerde met zijn Jazz-
Fusion groep AFTERTOUCH is hij met inmiddels 28 albums één van de meest 
productieve jazzmusici in Europa.

UNITY
ATAK, 8 DECEMBER, 22:00 UUR
Hét hardcore feest van Enschede keert terug in Atak! Dit jaar is er een breed scala 
aan artiesten en stijlen die worden verdeeld over drie area’s: UNITY mainstage, de 
Death Row area en een vinyl only area.

HOGE LAGE TORENLOOP
OLDENZAAL – ENSCHEDE, 10 DECEMBER, 13:00 UUR
Van een hoge toren in Oldenzaal naar een lage toren op de campus van de 
Universiteit Twente 15 kilometer verderop. Dat is het parcours van de 
jaarlijkse Hoge Lage Torenloop. Loop kilometers door het fraaie Twentse 
landschap en ren het jaar uit!

STOP MET HUILEN - EMIEL VAN DER LOGT
’T VERBORGEN THEATER, BOEKELO, 12 DECEMBER, 20:30 UUR
Aanstormend cabarettalent Emiel heeft de smaak te pakken! In zijn debuut-
programma gaat hij alle kanten op: van gek worden van je kinderen tot geluk, 
bedrog, de dood en stelende bejaarden. Van luchtig naar zwaar en weer terug. 
Stop met huilen, want er valt altijd wat te lachen! 

NEDERLANDS STUDENTEN JAZZ ORKEST
ATAK, 19 DECEMBER, 21:00 UUR
Ieder jaar brengt het NSJO jazzmuziek op een revolutionaire manier naar een 
jong publiek. Dit jaar combineren ze disco en jazz met zangeres Raffaëla 
Paton en saxofonist Allard Buwalda. Verwacht een knallende show vol 
stomende hits, strakke disco beats en jazzy sounds!

BASIC GROOVES
ATAK, 26 DECEMBER, 23:00 UUR
De traditie zet zich voort, ook dit jaar worden de kerstdagen afgesloten bij 
Basic Grooves. Deze editie met een speciale all nighter van Steve Rachmad! 

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

   

WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT       
WILLMINKTHEATER, 16 EN 17 DECEMBER, 20:00 UUR
Annie M.G. Schmidt heeft een ongelooflijk repertoire. Ze schreef musicals, 
tv-series, boeken en gedichten. Maar wie was de vrouw achter de schrijfster? Een 
musical met Simone Kleinsma als Annie en William Spaaij als haar zoon Flip.

SPEEL JE MEE? (4+)       
CONCORDIA, VANAF 16 DECEMBER
Een expositie voor kinderen vanaf 4 jaar over spelen in de kunst. Want 
spelen is ook belangrijk voor kunstenaars! Een levensgroot bordspel brengt je 
langs verschillende kunstwerken. Bij het ene kunstwerk heeft de kunstenaar 
gespeeld in zijn atelier, bij een andere speelt het kunstwerk met jou! En bij 
de volgende mag jij spelen met het kunstwerk, dingen veranderen en zo kan 
jij van een bestaand kunstwerk jouw eigen kunstwerk maken.

MUZIEK BIJ DE BUREN
MEERDERE LOCATIES, 10 DECEMBER, 13:00 UUR
Huiskamers veranderen in intieme podia en iedereen kan (gratis) luisteren 
naar bijzondere optredens van lokale talenten. In verschillende huiskamers 
door de hele stad kan je luisteren naar uiteenlopende muziekgerenes: van jazz 
tot klassiek, van singer-songwriter tot elektronische beats. 

GILGAMESJ - GODFRIED BEUMERS
VESTZAKTHEATER, 10 DECEMBER, 15:00 UUR
Een Mesopotamisch epos dat vertelt over een intense vriendschap en wellicht 
zelfs de liefde tussen twee mannen. Gilgamesj verandert van een tiran in 
iemand die bang wordt voor de dood. Wat volgt is een wanhopige zoektocht 
naar zijn eigen onsterfelijkheid.

NOG MEER JEUGD NOG MEER JEUGD

HOOR DE WIND WAAIT.. (3+)
WILMINKTHEATER, 3 DECEMBER, 13:00 UUR
De dagen rond 5 december zijn voor alle kinderen in Nederland extra 
spannend. Maar waarom gaat dit jaar alles anders? Waar is de jarige Sint?  
En waarom wordt het alsmaar kouder en waait er zo’n stevige wind? Het is 
allemaal heel vreemd en spannend en dan wordt er op de deur geklopt..

TWINKEL TWINKEL, KLEINE STER – AGEETH DE HAAN (2+) 
DE KLEINE WILLEM, 10 DECEMBER, 11:00 UUR
Tussen prachtige kerstliedjes door vertelt Ageeth het verhaal over de Kleine 
Ster, die bovenin de zaal schittert. Het lijkt wel of de ster bij elk liedje iets 
dichterbij komt.. Een magisch muziektheater voor de allerkleinsten.

HET SCHEPSELENFESTIVAL 
TWENTSEWELLE, VANAF 24 DECEMBER
Een heus festival in de Kerstvakantie rondom de drie nieuwe tentoonstel-
lingen bij het Rijksmuseum Twenthe en TwentseWelle! Doe mee met de 
doodle- en tekenworkshops, luister naar Baba de verhalenverteller en 
kinderboekenschrijfster Maranke Rinck, maak spinnen in de Museum-
fabriek of doe mee aan één van de vele andere activiteiten.

MUSICAL 

X-MAS TOUR 2017 – VENICE
JACOBUSKERK, 7 DECEMBER, 20:00 UUR

De Amerikaanse band Venice geeft een akoestische kerstshow  
in één van de mooiste kerken van Nederland. 

KERSTMARKT TWEKKELERVELD
8 DECEMBER, VANAF 12:00 UUR

Diverse kraampjes en kersthuisjes met een kerstkoets 
en de kerstman.

IJSBAAN
OUDE MARKT, VANAF 9 DECEMBER

De jaarlijkse sfeervolle ijsbaan met aangrenzend schaatscafé.

KERSTMARKT DRAGONHEART
ERVE ’T STROINK, 10 DECEMBER, VANAF 11:00 UUR

Een uniek en gratis te bezoeken kerstmarkt in Middeleeuwse
en Fantasy stijl.

TRIJNTJE OOSTERHUIS
JACOBUSKERK, 14 DECEMBER, 20:00 UUR

Het vervolg van de succesvolle kersttour van vorig jaar!

KERSTMARKT EN OPEN HUIS PERFORMANCE FACTORY
16 DECEMBER, VANAF 12:00 UUR

Een hippe kerstmarkt met muziek, dans, theater en kunst.

KERSTMARKTEN HAVERSTRAATPASSAGE EN DE HEURNE 
16 EN 17 DECEMBER, TIJDENS WINKELTIJDEN

De gezelligste kerstmarkten in de leuke straatjes in de binnenstad.

KERSTREVUE
DE KLEINE WILLEM, 16-23 DECEMBER, 20:30 UUR

Herberg Plekzat opent voor de derde keer haar deuren. 

WINTERWONDERLAND.NU

WEIHNACHTSORATORIUM – MUSICA AMPHION  
& CONSENSUS VOCALIS

MUZIEKCENTRUM, 20 DECEMBER, 19:30 UUR
Het complete Weihnachtsoratorium van Bach, met  

6 cantates.

STADSHERBERG
STADHUIS, 21 T/M 23 DECEMBER

Een dagelijks soepverhaal, optredens, workshops en  
veel meer.

THE BLACK AND WHITE CHRISTMAS NIGHT
WILMINKTHEATER, 21-23 DECEMBER, 20:00 UUR

Een feestelijke en energieke voorstelling vol kerstliederen 
en gospel songs.

KERST MET BALLEN - ENORM
GROTE KERK, 21 DECEMBER, 20:00 UUR  

& MUZIEKCENTRUM, 23 DECEMBER, 20:00 UUR
ENorm verzorgt ook dit jaar een spectaculaire Kerstshow.

KERSTMARKT ENSCHEDE ZUID
WINKELCENTRUM ENSCHEDE ZUID, 22 DECEMBER, VANAF 16:00 UUR

Een gezellige kerstsfeer met de meest uiteenlopende 
kerst kraampjes.

INTERNATIONALE CIRCUSFESTIVAL 2017
EXPO TWENTE, 23 T/M 29 DECEMBER, 13:00/16:15/19:30 UUR

Geniet van de optredens van de beste circusacts ter wereld.

TWENTSE EINDEJAARSCONFERENCE 2017
WILMINKTHEATER, 27 DECEMBER, 20:00 UUR

Lachend het jaar uit in Enschede: een vervolg op de  
succesvolle conference van vorig jaar!


