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VERRAS JE LIEF  
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL/VALENTIJN

MATOU BYOUX - STADSGRAVENSTRAAT 38
Wat is er nou leuker dan je partner een mooi sieraad cadeau doen deze 
Valentijn? Bij sieradenwinkel Matou Byoux ben je daarvoor aan het juiste 
adres. Het assortiment is ‘nooit gewoontjes’, zodat je altijd met iets origineels 
de winkel verlaat!

VILLA CHOCOLA - KLANDERIJ 17
Bij Villa Chocola kun je terecht voor allerlei soorten chocolade. Van bonbons 
tot repen en van geschenk- tot wensdozen. Deze chocolaterie is dé plek voor 
wie gelooft dat liefde ook deze Valentijn weer door 
de maag gaat.

GAMESHOP TWENTE - VAN LOENSHOF 2
Zet je partner op een luie zondag graag de spelcomputer aan? Dan weet jij waar 
je hem of haar mee kunt verrassen. Bij Gameshop Twente vind je een compleet 
assortiment aan (tweedehands) games voor iedere console. Game on!

BLOEMSIERKUNST MIMOSA -  KORTE HENGELOSESTRAAT 27
Een mooi boeket, stijlvolle kamerplant of een romantische bos rode rozen. 
Bijna iedere vrouw heeft er wel een zwak voor. Weet je tussen al dat fleurigs 
niet wat je moet kiezen? Bij Mimosa helpen ze je graag een geschikte keuze te 
maken.

MAD PARFUM - HAVERSTRAATPASSAGE 23
Een heerlijk geurtje die niet gauw vervliegt. Dat is waar Mad Parfum om 

bekend staat. Bij deze lokale parfumerie in een van de leukste Enschedese 
straatjes koop je goede replica’s van de bekendere geuren voor een 

vriendelijke prijs. 

KUNSTWINKEL CONCORDIA - LANGESTRAAT 56
Wist je dat je bij Concordia ook kunst kan kopen? De 

kunstwinkel heeft een uitgebreide collectie met 
producten van lokale kunstenaars en ontwerpers. 

Gegarandeerd een origineel cadeau! 
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DINEREN MET EEN FILM
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
DE KLEINE BISTRO - WALSTRAAT 16
Het knusse restaurant aan de Walstraat biedt een veelzijdige kaart, waarvoor 
niet te diep in de buidel getast hoeft te worden. Het Cinemenu bestaat uit een 
keuzemenu met drie voor- en hoofdgerechten, een toetje en een bioscoopkaartje 
voor een compleet avondje uit!

GOODY’S STEAKHOUSE - MARKTSTRAAT 2
Amerikaans eten is meer dan burgers en Coca Cola. Waan je voor een paar uur 
in de échte Amerikaanse keuken bij Steakhouse Goody’s. De keuze is er reuze. 
Zo kies je zelf uit hoeveel gangen jouw bioscoopmenu bestaat. Met popcorn 
als dessert?

HUMPHREY’S - NOORDERHAGEN 42
Verrukkelijk eten voor een vast bedrag. Dat is waar Humphrey’s al 25 jaar 
bekend om staat. Of je nou van vlees, vis of vegetarisch houdt, bij Humphrey’s 
stap je voldaan naar buiten. Na uitgebreid tafelen, breng je vervolgens een 
bezoekje aan de bioscoop.

FELLINI’S - BOLWERKSTRAAT 2
De chefs van Fellini selecteren ieder seizoen de beste gerechten en ingrediën-
ten binnen de Italiaanse keuken. Bij Fellini kan je elke dag terecht voor een 
heerlijk drie-gangen keuzemenu met een film naar keuze om de avond perfect 
af te sluiten. 

DE FUSTING - HENGELOSESTRAAT 281
“Eecafé de Fusting, waar lekker eten nog betaalbaar is.” Zo luidt de terechte 
slogan van dit gezellige eetcafé. Bij de Fusting kun je kiezen uit een twee of drie 
gangen keuzemenu, natuurlijk inclusief een gezellig avondje naar de bioscoop.

SENSAZIA - COLOSSEUM 80
Sensazia is wokken op zijn best. Maak eerst twee uur lang onbeperkt gebruik 
van het smaakvolle en typisch Aziatische soep-, sushi- en wokbuffet. Na afloop 
wandel je rustig naar Kinepolis aan de overkant voor een gezellige komedie, 
mooie drama of spannende thriller.
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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.

Warenmarkt, 8:00 tot 17:00 uur, Van Heekplein. 
Wat mag het zijn?
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VERSCHILLENDE RESTAURANTS BIEDEN EEN CINEMENU AAN. DIT IS 
EEN KEUZEMENU IN COMBINATIE MET EEN KAARTJE VOOR EEN FILM 
BIJ KINEPOLIS (COLOSSEUM) OF BIJ CINEAST IN HET CENTRUM. 
NATUURLIJK KAN JE OOK ALTIJD EEN DAGHAPJE PAKKEN BIJ EEN VAN 
DE VELE RESTAURANTS IN DE BINNENSTAD, OM DAARNA ÉÉN VAN DE 
MOOIE FILMS OF DOCUMENTAIRES BIJ CONCORDIA TE BEKIJKEN.

+

+



AGENDA FEBRUARI 
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL/AGENDA

LUNCHCONCERT - PRINSES CHRISTINA CONCOURS WINNAARS
MUZIEKCENTRUM, 1 FEBRUARI, 12:30 UUR
De gratis te bezoeken lunchconcerten zijn een laagdrempelige manier om 
kennis te maken met verschillende muziekgenres. Studenten (onder andere 
masterstudenten) van ArtEZ en Codart en jonge talentvolle musici zorgen 
samen voor een gevarieerd programma, van kamermuziek tot jazz.

SARA KROOS - ZONDER VERDOVING
WILMINKTHEATER, 1 FEBRUARI, 20:00 UUR
Wat ben je zonder je werk, je gezin, je middelen, je bedachte veiligheden, het 
sussen en het wegstoppen? Rauw, onveilig, maar wakker: dat is Kroos. De 
nieuwe Kroos gaat pijn doen, maar vooral van het lachen.

VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT
TWEKKELERVELD, 2 FEBRUARI, 19:00 UUR
De verlichte carnavalsoptocht trekt ook dit jaar weer door Twekkelerveld. De 
bonte stoet van prachtig verlichte carnavalswagens en loopgroepen trekt door 
de straten van de wijk Twekkelerveld, een prachtig schouwspel voor iedereen. 

HET ACHTERHUIS
WILMINKTHEATER, 3 FEBRUARI, 20:00 UUR
Wat deed het leven in de benauwde omgeving van haar onderduikadres met 
een opgroeiend meisje? En hoe was dat voor de mensen om haar heen? De 
nadruk op het samenleven in ‘Het Achterhuis’ maakt deze voorstelling tot een 
unieke benadering van het dagboek. Een voorstelling voor jong en oud over 
Anne Frank en de mensen om haar heen.

COUNTING DIGITAL SHEEP
TETEM, VANAF 8 FEBRUARI
Tetem en het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van Avans Hogeschool in 
Den Bosch onderzoeken in een tentoonstelling in hoeverre en op welke manier 
kunst een bijdrage kan leveren op het gebied van (sociale) veiligheid.

FINALISTEN 2017 - CAMERETTEN
CONCORDIA, 22 FEBRUARI, 20:30 UUR
Cameretten is hét onafhankelijke podium waar nieuwe aanstormend cabaretta-
lent zich presenteert voor publiek, jury en pers met aansprekende eerdere 
winnaars als Brigitte Kaandorp, Hans Teeuwen en Marc-Marie Huijbregts. 
Benieuwd wie de nieuwe talenten zijn? Laat je verrassen!

STEF PAGLA TRIO
NIX EN MEER, 23 FEBRUARI, 20:00 UUR
Stef Paglia nam voor het eerst op 12-jarige leeftijd een gitaar in de hand en 
liet deze nooit meer los. Verwacht deze avond een stevig potje groovy 
bluesrock!

LUCIE HORSCH & ALEXANDRA NEPOMNYASHCHAYA
GROTE KERK, 25 FEBRUARI, 11:00 UUR
De 17-jarige blokfluitiste Lucie Horsch is een van de grootste muzikale 
talenten van haar generatie en een reeds veelgevraagd solist in binnen- en 
buitenland. Met groot enthousiasme en experimenteervreugde doorbreekt 
Lucie de vooroordelen die rond haar instrument bestaan. Naast het brede 
repertoire van Renaissance tot Barok, speelt Lucie ook graag hedendaags 
repertoire. 

1STE ENSCHEDESE SCHAATS4DAAGSE
IJSBAAN TWENTE, 26 FEBRUARI - 1 MAART
De schaats4daagse is een evenement voor alle doelgroepen. Van jong tot oud, 
recreatief tot zeer ervaren, iedereen is welkom! Van maandag 26 februari tot 
en met donderdag 1 maart 2018 is het mogelijk om dagelijks een afstand van 
4, 8 of 16 km te schaatsen.

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

VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT ENSCHEDE
TWEKKELERVELD, 2 FEBRUARI, 19:00 UUR
De verlichte carnavalsoptocht trekt ook dit jaar weer door Twekkelerveld. De 
bonte stoet van prachtig verlichte carnavalswagens en loopgroepen trekt door 
de straten van de wijk Twekkelerveld, een prachtig schouwspel voor iedereen. 

CARNAVALSOPTOCHT GLANERBRUG
GLANERBRUG, 4 FEBRUARI, VANAF 13:11 UUR
De Grenskeerlkes organiseren ook dit jaar weer hun carnavalsoptocht. De 
optocht trekt door Glanerbrug en eindigt bij Café-zaal Nationaal, waar ook de 
prijsuitreiking plaatsvindt.

CARNAVALSOPTOCHT EN KIDSTENT ENSCHEDE (MET FOTO)
BINNENSTAD, 10 FEBRUARI, VANAF 11:11 UUR
Voor de 51e keer trekt de bonte stoet van loopgroepen, praalwagens, duo’s en 
eenlingen door Krekkelstad. Dit jaar ook met kidstent op de Oude Markt met 
allerlei kinderactiviteiten en muziek.

CARNAVALSOPTOCHT BOEKELO
BOEKELO, 11 FEBRUARI, VANAF 13:30 UUR
De Soaltkloet’ns organiseren dit jaar weer de optocht door Boekelo.  Kom 
kijken naar dit kleurrijke festijn met aansluitend een drankje en dansje bij 
Eetcafé de Buren.

VOORJAARSVAKANTIE TIPS
ZERO55
COLOSSEUM 84
Sinds december is Enschede een multi activity center rijker. Bij Zero55 kan 
jong en oud E-karten (>135cm), lasergamen (8+) en ontsnappen uit escape 
rooms (8+). Ga de uitdaging aan, adrenaline gegarandeerd!  

BALLORIG
J.J. V. DEINSELAAN 30
Een binnenspeeltuin waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en springen. 
Bij Ballorig kunnen kinderen het hele jaar door op avontuur. 

BOUNZ
PERFORMANCE FACTORY, HOGE BOTHOFSTRAAT 49
Elke 1e vrijdag van de maand organiseert Bounz de te gekke Bounz discoavond 
van 19:00-20:30 uur! 

GLOWGOLF ENSCHEDE
J.J. VAN DEINSELAAN 30A
Ontdek de ervaring van glow in the dark midgetgolf. Sla een hole-in-one op 
één van de 18 met blacklight verlichte holes of speel met de speciale 3D-bril.

BOWLING ENSCHEDE
COLOSSEUM 72
Een middag of avond bowlen is altijd leuk! Daag je vrienden of familie uit op 
één van de 16 bowlingbanen. Voor kinderen kunnen de zijkanten van de baan 
omhoog, zodat de bal niet in de goot belandt: gegarandeerd scoren dus!

AQUADROME
J.J. VAN DEINSELAAN 2
Bij Aquadrome hebben ze allerlei activiteiten in de voorjaarsvakantie. Maar 
wie glijd het snelst van de Aqua Speed Slide? En durf jij van de Magic 
Blackhole glijbaan? Voor de kleintjes is er een speciaal peuterbad.

VOORJAARSVAKANTIE AGENDA
EXPOSITIE ‘SPEEL JE MEE?’
CONCORDIA LANGESTRAAT, T/M 4 MAART
Een levensgroot bordspel brengt je langs verschillende kunstwerken. Bij het 
een heeft de kunstenaar gespeeld, bij een ander speelt het kunstwerk met jou!

FRANKENSTEIN
TWENTSEWELLE, VANAF 24 FEBRUARI
Een tentoonstelling helemaal in het teken van de technologische toekomst met 
kunstmatige intelligentie en augmented en virtual reality. Wetenschappers 
voorspellen dat de technologie de mens in 2060 in alle domeinen de baas is. 
Hoe zal het zijn om mens in die wereld te zijn? Ontdek het nu in ‘Frankenstein’! 

SPRINGKUSSENFESTIVAL
VLIEGVELD TWENTHE, 26 FEBRUARI T/M 1 MAART
Deze voorjaarsvakantie kan je weer volop springen, dansen en speurneuzen 
tijdens het grote Springkussenfestival! Elke dag zijn er optredens, wordt er 
geschminkt en is er een knutselhoek.

IEORG IDUR - UNIEKE ZAKEN (4+)
CONCORDIA, 27 FEBRUARI, 14:30 UUR
Unieke zaken is een komische voorstelling naar een boek van Roald Dahl, met 
(live-) muziek, toverspreuken en schildpadden... heel veel schildpadden.

BUBBELPRET (2+)
HET VESTZAKTHEATER, 28 FEBRUARI
Een poppenvoorstelling over Pieter, de dieren van de zee en kleine walvis 
Dobbertje. Met live muziek en liedjes van de zee.

DIRK SCHEELE - FEEST!!!
MUZIEKCENTRUM,  28 FEBRUARI, 14:30 UUR
Dirk Scheele ken je natuurlijk van zijn dagelijkse tv-serie op Nickelodeon, zijn 
succesvolle theatershows of zijn razend drukbezochte YouTube-kanaal. 
Nu op veler verzoek in het theater!

STUKAFEST
BINNENSTAD ENSCHEDE, 13 FEBRUARI, 18:00 UUR
18 studentenhuiskamers worden op 13 februari, de vooravond van Valentijns-
dag, voor de 11e keer omgetoverd tot unieke knusse podia waar je kan 
genieten van muziek, dans, cabaret, poëzie, literatuur en theater.

DANIËL ARENDS - DE AFTERPARTY
WILMINKTHEATER, 15 FEBRUARI, 20:00 UUR
Met zijn vorige show, het uitstekend ontvangen ‘Carte Blanche’, leverde hij 
een prestatie van formaat. En omdat Daniël het zo fijn vindt om voor jullie op 
te treden, is hij alweer druk bezig met ‘De Afterparty’. Hij zou vereerd zijn als 
jullie opnieuw massaal komen opdagen.

JOHNNY CASH, AMERICAN RECORDINGS - DEF AMERICANS 
CONCORDIA, 18 JANUARI, 20:30 UUR
Johnny Cash schreef in de jaren zestig en zeventig countrygeschiedenis en 
groeide uit tot een superster. Hij was een outlaw, die liedjes zong als een 
cowboy bij het kampvuur en befaamd werd met optredens in gevangenissen. 
Nu een ode aan deze man door Def Americans.

VOORJAARSVAKANTIE 
TIPS + AGENDA
EIND FEBRUARI IS HET WEER VOORJAARSVAKANTIE! 
OP ZOEK NAAR LEUKE ACTIVITEITEN VOOR JONG EN 
OUD? BEKIJK DAN DEZE LEUKE UITJES. BENIEUWD 
NAAR HET HELE PROGRAMMA?  
KIJK VOOR HET HELE AANBOD OP  
UITINENSCHEDE.NL/VOORJAARSVAKANTIE

CARNAVAL

FIDDLER ON THE ROOF
WILMINKTHEATER, 20 FEBRUARI, 20:00 UUR
Hoofdrolspeler Tevye neemt je mee op zijn 
reis in deze ontwapenende musical die 
zowel entertaint als ontroert. Een musical 
over verdreven worden, onvoorwaardelijke 
liefde, familie en een balans tussen traditie 
en verandering.

VAKANTIE
TIPS


