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HUDSON’S BAY – H.J. VAN HEEKPLEIN 85
Dit grote warenhuis opent begin maart haar deuren in Enschede. Hudson‘s 
Bay heeft een gigantisch assortiment aan mode en (woon)accesoires, dus voor 
ieder is er wat wils!

SISTERS BIJOUX & GIFTS – HAVERSTRAATPASSAGE 9
Een nieuwe boetiek in de Haverstraatpassage! Sisters is een winkel voor 
vrouwen van alle leeftijden waar je niet alleen leuke kleding, maar ook 
schoenen, tassen en allerlei sieraden kunt kopen. Kom gauw langs bij deze 
nieuwe winkel, de koffie staat al klaar!

DANEL OPTIEK – OUDE MARKT 7
Een vakkundig opticien met een modieus assortiment brillen en 
zonnebrillen volgens de laatste mode. Deze brillenwinkel in de 
binnenstad is echt een begrip in Enschede. Ook aan de kleinsten wordt 
gedacht, bij Danel is er namelijk ook een grote collectie kinderbrillen. 

SUS EN SO – KORTE HENGELOSESTRAAT 25
Een zo compleet mogelijk groente- en fruitassortiment met de nadruk op 
lekker en vers. Dat is waar Sus en So voor staat. Bij deze gezonde hotspot kun 
je ook terecht voor verse maaltijdsalades, diverse stoofmixen en maaltijden 
voor een gemakkelijke avond.

OOIEVAAR & CO – LIPPERKERKSTRAAT 28
De leukste winkel voor babyartikelen, kraamkadootjes en leuke en originele 
accessoires. Van babykamer tot raambekleding en bed en bad artikelen, je 
vindt het bij Ooievaar & Co. Op zoek naar een luiertaart? Hier maken ze 
luiertaarten op maat, aangepast naar de wensen van de ontvanger! 

DE BLIJE NAALD – DE KLOMP 89 
Een nieuwe aanwinst voor wonen en lifestyle! Bij de Blije Naald kun je 
bijzondere, handgemaakte artikelen kopen zoals kussens, krukjes van koeien-
huid, tashangers, sieraden en meer. De winkel is ook een workshop ruimte.

SHOPPEN EVENTSUITGAANCULTUUR

  @ENSCHEDE

  APP +31 (0) 658813211

  @ENSCHEDE

UITINENSCHEDE.NL

OttO 
Marseus 

van 
schrieck  

en de Ontdekking van de  
‘ByBel der natuure’

de aard 
der dingen
negen hedendaagse 
tekenaars  

b
t/m 11 maart t/m 25 maart

CULINAIRE HOTSPOTS VAN MAART
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  

SHAKES & CAKES      
HAVERSTRAATPASSAGE 82
Een nieuwe lunchzaak in de Haverstraat-
passage. Shakes & Cakes is bekend om haar 
bekende freakshakes en heerlijke taartjes. 
Liever iets minder suikers? Ze serveren hier 
ook belegde broodjes, tosti’s, salades, 
pannenkoekjes of yoghurt met vers fruit.

 IN DE SPOTLIGHTS 

KNHUS LIFESTYLE     
HAVERSTRAATPASSAGE 58 
Bij KNhus volgen ze de laatste trends 
op het gebied van mode, accessoires en 
wonen. Hier vind je een collectie die net 
even anders is dan je verwacht, met 
veel Deense en Nederlandse merken. 
Een plek met de allerleukste producten 
en alles zeer betaalbaar!

 IN DE SPOTLIGHTS 

KOSIE FOOD & DRINKS – VAN LOCHEMSSTRAAT 226
Kosie is een nieuwe restaurant in de binnenstad. Hier eet je klassieke 
Europese gerechten met een twist. De kok kookt met pure en verse lokale 
producten. Bij Kosie ben je een avond echt uit eten.

RHODOS – KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 13
Al meer dan 25 jaar kun je bij Rhodos genieten van overheerlijke Griekse 
specialiteiten gecombineerd met de mooiste wijnen. In het restaurant hangt 
een huiselijke en typische Griekse sfeer en de ouzo staat al koud! 

DE TROPEN – BOLWERKSTRAAT 9 
De Tropen heeft een enorm diverse menukaart met producten van het seizoen. 

Kies één van de spannende exotische gerechten of ga voor oude klassiekers. 
Daarnaast biedt De Tropen een maandelijks wisselend 3-gangen menu.

HUMPHREY’S – OUDE MARKT 3
Deze maand verhuist Humphrey‘s van de Noorderhagen naar de Oude 

Markt. Geniet hier van het 3-gangen keuzemenu, dat elk seizoen wisselt. 
Ook gaat Humphrey‘s op deze nieuwe plek heerlijke lunches serveren.

MOEKE – OUDE MARKT 8
Moeke opent vermoedelijk eind maart haar deuren aan de Oude Markt. Bij dit 
grandcafé kan alles; lunchen, dineren, borrelen. Niets is te gek. Altijd gezellig 
met een lekker bord eten, een goed gesprek of de voetjes van de vloer. Hier is 
het altijd feest.

COFFEE FELLOWS – MARKTSTRAAT 14
Binnenkort kan iedereen genieten van deze Duitse koffieketen. Je kunt er 
terecht voor zowel ontbijt, lunch of een tussendoortje. Geniet van de ruime 
keuze aan bagels, koffie en thee of heerlijke zoetigheden.
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VANAF 25 FEBRUARI

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?

 UITINENSCHEDE.NL/MARKT

WEEKMARKT
ELKE DINSDAG EN 

ZATERDAG

5 T/M 11 MAART

MEER PRIJZEN, MEER VOORDEEL

CRAZY 
CASINO DAYS
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WILL HOGE BAND
NIX EN MEER, 2 MAART, 20:00 UUR
De Will Hoge band komt voor slechts twee optredens naar Nederland, waarvan 
een in Enschede! Will Hoge, geboren en getogen in Nashville, brengt 
alternatieve country en rock ’n roll op het bescheiden podium van NiX en 
MeeR. 

VLIEGVELDMARKT
VLIEGBASIS TWENTHE, 3 & 4 MAART, 09:00-16:00 UUR
Twee dagen lang staat Hangar 11 vol met kramen met unieke spullen. 
Verzamelaars kunnen hun verzamelingen aanvullen of bezoekers kunnen op 
zoek naar tweedehands artikelen, antiek en curiosa.

OPENINGSWEEK FRANKENSTEIN
TWENTSEWELLE, T/M 4 MAART
In de voorjaarsvakantie staat het museum helemaal in het teken van de 
technologische toekomst, met de nieuwe voorstelling Frankenstein. In de 
openingsweek zijn er doodle- en tekenworkshops en je kunt de kunstattractie 
Neurotransmitter 3000 uitproberen. Durf jij het aan?
 
FIDDLER ON THE ROOF
WILMINKTHEATER, T/M 4 MAART
Hoofdrolspeler Tevye (Thomas Acda) 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.

THE LSB EXPERIENCE – THE STORY OF THE TROUBADOUR
KLEINE WILLEM, 7 MAART, 20:30 UUR
De vijf muzikanten van The LSB Experience hebben allemaal een groot 
kloppend hart voor muziek van de Westcoast. Dus nemen de heren je mee op 
reis naar Los Angeles, naar muziekclub The Troubadour. Een avond met mooie 
verhalen, prachtige liedjes en onnodige grappen.

STUDIO 65 – DE DRIE MUSKETIERS
WILMINKTHEATER, 22 T/M 24 MAART, 20:00 UUR
Het bekende verhaal over D’Artagnan die musketier van de koning wil worden, 
nu als spectaculaire musical. Alles wordt uit de kast gehaald. Dans, schitterende 
kleding, een uitgebreid decor en een live-orkest. 

10E WINTER TRIATLON TWENTE
IJSBAAN TWENTE, 24 MAART, 11:00 UUR
Tijdens deze 10e editie zal Winter Triatlon Twente ook dienen als podium van 
de NK Winter Triatlon. Schaatsen, fietsen en lopen. Het kan allemaal tijdens 
deze triatlon. Er zijn verschillende categorieën voor kinderen, volwassenen en 
teams, dus iedereen kan meedoen!

VOORJAARSMODESHOW HAVERSTRAATPASSAGE
HAVERSTRAATPASSAGE, 25 MAART, VANAF 12:00 UUR
De winkeliers in de Haverstraatpassage organiseren voor de tweede keer een 
voorjaarsmodeshow. Om 12:00 uur start de modeshow en deze zal gedurende 
de middag meerdere keren herhaald worden. Dus bekijk de nieuwste  
voorjaarsmode en maak je klaar voor de lente!

MATTHÄUS PASSION
MUZIEKCENTRUM, 25 MAART, 19:00 UUR
Een intensere manier om de lijdenstijd te beleven dan via de muziek van Bach 
is er bijna niet. Denk na over de betekenis van het leven en de dood. Deze 
keer uitgevoerd door het Orkest van het Oosten, Consensus Vocalis en het 
Stadsjongenskoor Oldenzaal.

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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THEATER SONNEVANCK – WE GAAN OP BERENJACHT
DE KLEINE WILLEM, 4 MAART, 14:30 UUR
Een voorstelling gebaseerd op het beroemde prentenboek van Michael Rosen. 
Een vader, zijn kinderen en de hond gaan samen op berenjacht. Een voorstel-
ling over (over)moedig zijn, met z’n allen door de modder banjeren en samen 
bang zijn onder de dekens. 

THEATER ROTTERDAM - WOEF SIDE STORY
WILMINKTHEATER, 14 MAART, 19:00 UUR
Deze familievoorstelling speelt zich af in de wonderlijke wereld van dogshows, 
hondenkapsalons en uitlaatstroken. De stoere straathond Toto en de rashond 
Marina zijn stapelverliefd op elkaar. Maar hun passie mag niet bestaan. Zal de 
liefde overwinnen?

SIMONE DE JONG – KLUIZELAAR (2+)
CONCORDIA, 25 MAART, 11:00 UUR
Een grappige en roerende voorstelling over een mini-huis. De bewoner is er 
niet, maar je hoort hem wel.. Er staat een vierkant, is het een huis? Wat 
gebeurt er binnen? Wie zit erin? Ontdek het tijdens dit muziektheater voor de 
allerkleinsten.

TWENTSE VLOOIENMARKT
EXPO TWENTE, 10 & 11 MAART, 09:00-17:00 UUR
Al een tijdje op zoek naar retro kleding? Wil je oude vintage spullen voor in 
huis? Of zijn er nog verzamelingen die kunnen worden uitgebreid? Kom naar 
de vlooienmarkt in Expo Twente en wie weet vind je hier dat bijzondere item!

WERELDMUZIEK – MIJMEREN IN DE WINTER, PASSIE EN ROMANTIEK
VESTZAKTHEATER, 11 MAART, 15:00 UUR
Ben jij klaar voor een avond wereldmuziek? Tangata vertolkt op eigen wijze 
tangomuziek van maestro’s zoals Piazzolla, Salgan en Troilo en daarnaast 
speelt ze eigen tangocomposities. De samenwerking met zangeres Jeannine 
Geerts geeft de avond extra kleur. 
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PAASKERMIS
VOLKSPARK, 31 MAART T/M 8 APRIL
De grootste kermis van Oost-Nederland strijkt weer neer in het Volkspark 
tijdens Pasen. Probeer een van de nieuwe spectaculaire attracties, test je 
geluk bij de grijparmen of schiet raak bij de schietsalon. Jouw kermisgevoel is 
natuurlijk helemaal compleet met een suikerspin, schaaltje poffertjes of 
puntzak churros. Plezier voor jong en oud!

CROSS-LINX FESTIVAL
MUZIEKCENTRUM, 4 MAART, 18:00 UUR

Cross-linx is een jaarlijks, reizend indie-classical 
festival, waarin avant-garde pop en nieuwe 

gecomponeerde muziek elkaar ontmoeten, inspireren en 
beïnvloeden in spannende concertformules. Het festival 
presenteert het muzikale avontuur ook op onverwachte 

plekken binnen en buiten de concertzalen.

HENDRIK GROEN – POGINGEN IETS VAN HET 
LEVEN TE MAKEN
WILMINKTHEATER, 18 MAART, 14:30 UUR
In de theaterversie van de bestseller en tv-hit laten Hendrik Groen en zijn 
vrienden je een jaar lang meeleven met alle ups en downs in een verzorgings-
huis. Met spel van Beau Schneider, Plien van Bennekom en vele anderen.


