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JUWELIER WISSINK - DE HEURNE 67
Ben je op zoek naar een bijzonder sieraad, of wil je juist een casual horloge? 
Bij Juwelier Wissink vind je wat je zoekt. Zij vinden het belangrijk dat je 
tevreden de winkel verlaat en zullen er dan ook alles aan doen om je zo goed 
mogelijk te adviseren bij je aankoop.

GLASS & GIFTS - DE HEURNE 12B
Bij Glass & Gifts kijk je je ogen uit. Een hele wand vol met sieraden en tassen 
en ook nog eens een groot aanbod woonaccessoires. Daarbij heeft de winkel 
vaak 75% korting op alle woonaccessoires. In deze winkel blijf je shoppen.

HET BROEKENHUIS - DE HEURNE 21C
Voor de nieuwste mannenmode voor een betaalbare prijs moet je bij Het 
Broekenhuis zijn. Je kunt er terecht voor een mooi assortiment met vele merken 
als Tom Tailor, Fellows, Mustang Jeans, Camel Active en nog vele meer.

FAMOUS STORE - DE HEURNE 12
Het zit al in de naam: elk artikel in de dameskledingwinkel is gemaakt met het 
de bedoeling om je FAMOUS te laten voelen. Famous biedt betaalbare en trendy 
kleding voor vrouwen die er goed uit willen zien en plezier willen hebben.

BERTUS WORKEL - DE HEURNE 45
Al bijna 50 jaar geleden begon Bertus een winkel in feestartikelen en verhuur 
van feestkleding. Al snel kwamen daar diverse creatieve artikelen bij en 

sindsdien is Bertus Workel vaste prik voor creatievelingen en feestbeesten. 
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STANISLAUS BREWSKOVITCH    
DE HEURNE 44
In deze Craft Beer Store vind je een enorm 
assortiment van meer dan 800 speciale 
biertjes van kleine brouwers.  
Kun je geen keuze maken tussen al dat 
lekkers? Dan helpt ondernemer Rocco je met 
liefde een biertje uit te zoeken dat helemaal 
aansluit bij jouw wensen.

 IN DE SPOTLIGHTS 

LOS PONCHOS (2002) - KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 2
Al ruim 15 jaar lang wanen de gasten van dit restaurant zich in het zonnige 
Mexico. Met zijn gevarieerde kaart vol traditionele  voor-, hoofd- en nagerech-
ten kan Los Ponchos zich met recht dé Mexicaan van Enschede noemen.

ATRIUM (1977) - STADSGRAVENSTRAAT 47
Lekker eten en drinken voor een eerlijke prijs, dat is waar Atrium  al 40 jaar 
om bekend staat. Kom eens langs, drink een speciaal biertje, maar geniet 
vooral van de uitgebreide menukaart met heerlijke gerechten.

DE KATER (1977) - OUDE MARKT 5
Wie aan borrelen in Enschede denkt, denkt al gauw aan De Kater. Niet gek, 
want de café brasserie is al 40 jaar een regelrechte hotspot, waar je ook 
nog eens kunt aanschuiven voor een lekkere lunch of goed diner.

CAFÉ SPRAKEL (1905) - DORPSSTRAAT 137
Een stukje verder van het centrum, in het hart van Lonneker, staat 
Café Sprakel. Begonnen als een ouderwetse stamkroeg is het sinds haar 
prille begin in 1905 langzaamaan uitgegroeid tot een hip, maar gezellig 
eetcafé waar nog altijd bier door de leidingen stroomt.

DOLPHIA (1840) - GRONAUSESTRAAT 664
Opgericht in 1840 is Dolphia bij uitstek het alleroudste restaurant dat 
Enschede te bieden heeft . Nu, 177 jaar later en een verhuizing verder, eet je 
er nog steeds even lekker; in klassieke sfeer en onder het genot van een goed 
glas wijn.

BAMBUL (1987) - WALSTRAAT 73
Het is niet voor niks dat dit Turkse Grillrestaurant in het centrum van 
Enschede al zolang een bekende naam is. Goede kwaliteit en warme 
gastvrijheid staan er hoog in het vaandel en het lamsvlees is er heerlijk.
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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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NIEUWJAARSCONCERT – ORKEST VAN HET OOSTEN
MUZIEKCENTRUM, 5 JANUARI, 20:00 UUR
Prikkelende polka’s, temperamentvolle tango’s, smeltende serenades en 
wervelende walsen wisselen elkaar af tijdens deze levenslustige muzikale start 
van het jaar. 

BONJE – THIJS KEMPERINK
’T VERBORGEN THEATER, BOEKELO, 9 JANUARI, 20:30 UUR
Herkenbaar, beeldend verteld, alledaags én typerend voor deze tijd. In zijn 
nieuwe programma gaat deze Twentse rasverteller aan de haal met de ruzie 
met zijn allerbeste vriend. Blijf je loyaal, doe je je best om elkaar te begrijpen 
of blijft het ‘Bonje’? 

GEA SCHENK – POPPO & ENGEL
FOTOGALERIJ OBJEKTIEF, VANAF 10 JANUARI
In 2012 ontmoet fotografe Gea Schenk de tweeling Poppo en Engel (1927), 
die al hun hele leven samen zijn. Ruim twee jaar volgt ze de broers op de voet 
en levert daarmee een intiem beeldverhaal op over kracht en kwetsbaarheid, 
verbroedering en verbondenheid.

GOLDEN EARRING – BACK HOME IN ENSCHEDE
EXPO TWENTE, 13 JANUARI, 20:15 UUR
Golden Earring, de internationaal geprezen band uit Den Haag, met nummers 
als Radar Love en Twilightzone , speelt  ruim vijftig jaar na het prille begin nog 
altijd het dak eraf.

WINTERBIERFESTIVAL ‘WINTER WONDERS’ 2018
GROTE KERK, 13 JANUARI, 13:00 UUR
Een winterbierfestival met mooie brouwers, lekkere muziek en tongstrelende 
hapjes. Op het festival kunnen er in de Grote Kerk diverse speciaalbieren 
worden geproefd van verschillende brouwers.

WERELDMUZIEK FLAMENCOKOOR CALLE REAL
HET VESTZAKTHEATER, 21 JANUARI, 15:00 UUR
In een  muzikale reis neemt Calle Real je mee langs de dorpen en steden van 
Andalusië: feestelijk en verrassend, soms hard en meeslepend.

NADJA FILTZER – VIVE PIAF!
CONCORDIA, 22 JANUARI, 12:30 UUR
Vive Piaf vertelt het levensverhaal van Edith Piaf, een kronkelig pad van 
Parijse bordelen tot uitverkochte concertzalen. Nadja Filtzer en haar muzikale 
collega‘s nemen je mee in de achtbaan van Piafs leven en haar chansons.

SIROE, RE DI PERSIA – NEDERLANDSE REISOPERA
WILMINKTHEATER, 24 JANUARI, 19:00 UUR
Een barokopera als een verhaal uit 1001 nacht!  Deze productie combineert 
prachtige muziek met lang uitgesponnen zanglijnen en een kleurrijke 
enscenering, en is daarmee een lust voor oor én oog!

LARS VAN DER WERF – VERSJES VAN LARS
DE VRIJHOF, 25 JANUARI, 15:00
Ter gelegenheid van de Landelijke Gedichtendag zit  Rotterdamse dichter Lars 
twee uur lang klaar om speciaal voor jou, je lief, je moeder of docent een 
versje op maat te typen. Laat Valentijnsdag maar komen! 

POP SECRET VOORRONDE
DE KLEINE WILLEM, 26 & 27 JANUARI, 20:30 UUR
Maak kennis met het Twentse poptalent tijdens de voorrondes van Pop Secret, 
de muzikale talentenjacht van Enschede en omstreken. Zij strijden op 24 
maart in de grote zaal van Poppodium Atak om de hoofdprijs. 

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
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BREDER DAN KLASSIEK MET TYPHOON - 
AMSTERDAM SINFONIETTA MET TYPHOON   
MUZIEKCENTRUM, 14 JANUARI, 14:30 UUR
In deze editie gaat het strijkorkest een spannende samenwerking aan met 
bekende Zwolse rapper Typhoon. Met de liedjes van Typhoon en de prachtige 
strijkarrangementen van Amsterdam Sinfonietta wordt het een middag om 
naar uit te kijken.

KUNST IN HET VOLKSPARK
9 & 10 JUNI
Ook het Kunst in het Volkspark heeft in 2018 een jubileum editie! Kom voor 
de 25e keer genieten van muziek en kunst in een mooie groene omgeving.

FRESHTIVAL
19 & 20 MEI
Pinksteren is Freshtival. Ook in 2018 geniet je voor de tweede keer een heel 
Pinksterweekend lang hét dance event dat plaatsvindt op het Rutbeek.  Het 
belooft weer een waar spektakel te worden. 

FOOD TREK FESTIVAL
22 T/M 24 JUNI 
Het Volkspark wordt dit weekend omgetoverd tot een heus food- festijn met 
foodtrucks, live- muziek en een boel gezelligheid. 

KONINGSFESTIVAL
26 & 27 APRIL
Ook in 2018 wordt de verjaardag van Willem Alexander weer groots gevierd in 
Enschede. ‘s Avonds kan je lekker dansen op de Oude Markt en het Van 
Heekplein. Overdag is er een programma voor jong en oud op de verschillende 
pleinen, met onder andere de matjesmarkt. 

ENSCHEDE MARATHON
22 APRIL
In 2018 vindt de 50e editie van de Enschede Marathon plaats. Een feestelijke 
editie met een gouden randje én een nieuw parcours. 

MUZIEK IN DE STRATEN
MEI/ JUNI
Tijdens Muziek in de Straten wordt jouw dagje winkelen een muzikale 
belevenis. Je voelt de muzikale vibe in de binnenstad door optredens van 
professionele muzikanten, talent uit eigen stad en de muzikale aankleding.

DE GELAARSDE KAT – EFTELING THEATER
WILMINKTHEATER, 2 JANUARI, 13:30 OF 16:00 UUR
Een kat belooft een arme molenaarszoon alles wat hij zich maar kan wensen.  
Het enige wat de kat daarvoor terug wil hebben zijn mooie kleren en leren 
laarzen. 

ER LIGT EEN KROKODIL ONDER MIJN BED – DE JONGE HONDEN (4+)
CONCORDIA, 3 JANUARI, 14:30 UUR
Lotje ontdekt dat er een krokodil onder haar bed zit, maar merkt al snel dat 
hij niets kwaads van plan is. Deze intieme voorstelling gaat over angsten voor 
het slapen gaan en sluit nauw aan op de belevingswereld van kinderen vanaf 
vier jaar.

WE GAAN OP BERENJACHT 
THEATER SONNEVANCK, 13 JANUARI, 15.00 UUR 
Vijf zingende acteurs en een danser vertellen het spannende verhaal van een 
vader, zijn kinderen en de hond, die samen op berenjacht gaan. 

EVENEMENTEN
2018

WINTEROFFENSIEF
ATAK, 13 JANUARI, 20:00 UUR
Het offensief is dé lokale bandavond in Atak waar de bands samenwerken om 
van de avond een succes te maken. Qua muziek is er voor ieder wel iets bij, 
geen reden dus om niet te komen!

FOREVER 27 
CONCORDIA – 18 JANUARI, 20:30 UUR
Wat hebben o.a  Jimi Hendrix, Kurt Cobain en Amy Winehouse met elkaar 
gemeen? Ze behoren allemaal tot  popmusici die op 27-jarige leeftijd 
overleden zijn. Het 10-koppig orkest van de Rockacademie vertolkt hun 
bekendste nummers.

GROLSCH SUMMER SOUNDS
5 DONDERDAGEN IN JULI & AUGUSTUS
De Oude Markt wordt deze zomer tijdens de Grolsch Summer Sounds weer  
5 donderdagen lang het swingende hart van Enschede.

PROEF EET
31 AUGUSTUS -  2 SEPTEMBER
Het eerste weekend van september staat in het teken van de 33e editie van  
de Proef Eet. Maak kennis met culinair Enschede en geniet van dit open 
foodfestival.

MILITARY BOEKELO - ENSCHEDE
11 T/M 14 OKTOBER
Ook in 2018 wordt één van de beste paardentopsportevenementen van de 
wereld weer gehouden in Boekelo. 

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.

NOG MEER JEUGD NOG MEER JEUGD


