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OverijsselGrote Theaterspecial

The Green Meeting Center
Klimaatneutraal bijeenkomen in 
hét landmark van Arnhem

Zakelijk het museum in

We got 
your back
Beloved event manager, there’s nothing 
wrong by letting you feel like a queen or 
a king. Because if we give you everything 
you need to work your ass off, together 
we can organise remarkable events 
that’ll please everyone of your clients.

Use us, we love it.

Paul van Vlissingenstraat 8
Amsterdam, The Netherlands
www.postillionhotels.com/useusweloveit



Twente is de meest ondernemende 
hightechregio van Nederland, mede 
door de aanwezigheid van Universiteit 
Twente en Saxion. Smart City Enschede 
is leading als het gaat om innovaties in 
gezondheid, maatschappelijke veilig-
heid en duurzaamheid. Om de koppe-
ling te maken met het rijke aanbod 
aan winkels, culturele voorzieningen 
en horeca is een evenement in het 
centrum een goede keuze.  

Enschede centrum als congreslocatie 
De site visit begon met een rondleiding 
door het Wilminktheater, waar voor elk 
event wel een passend decor is. Het 
Wilminktheater en het Muziekcentrum 
samen biedenplaats aan 4.000 perso-
nen. Er volgde een verrassende lunch 
in de prachtige ambiance van de Grote 
Kerk op het horecaplein de Oude Markt. 
In het monumentale pand van Concor-
dia aan diezelfde Oude Markt werd een 
presentatie gegeven over Congresregio 
Twente. Na de bezichtiging volgde een 
workshop EventCanvas, verzorgd door 

Marga Groot Zwaaftink, over hoe je 
met het beste design voor jouw stake-
holders kunt komen.   

Vliegveld Twenthe en U Parkhotel
Na een route over het 52 hectare grote 
terrein van Vliegveld Twenthe, langs 
bunkers en dwars door hangars, werd 
er gefinisht op de voormalige taxibaan. 
Dit is dé locatie voor grote evenemen-
ten. Op de solex volgde de groep een 
route dwars door de Twentse natuur 
richting de campus van Universiteit 
Twente. Hier kreeg men een inkijkje in 
het nieuwste hotel van Twente, Upark-
hotel, dat begin 2019 opent. Naast con-
ferentiezalen biedt dit hotel een ‘next 
level’ ervaring op de hoogste etage 
met een boardroom met panoramisch 
uitzicht. 
 
Twentse mentaliteit
De waardevolle dag werd afgesloten 
met een borrel. Wat organisator 
Kirsten den Hertog (Congresregio 
Twente) vooral opviel is, dat de deel-

nemers niet alleen van de locaties erg 
gecharmeerd waren, maar ook van de 
Twentse mentaliteit. “De Tukker staat 
voor levensecht, nuchter en gastvrij. 
We doen hier wat we zeggen, zijn 
betrouwbaar, flexibel en leveren kwa-
liteit. We nemen bewust de tijd voor 
jouw zakelijke wensen, maar ook voor 
jou als persoon.”       
 
Over de site visit en Congresregio 
Twente
De site visit werd georganiseerd door 
Congresregio Twente, dat de promotie 
van Twente verzorgt als bestemming 
voor zakelijke bijeenkomsten. Congres-
regio Twente adviseert, bemiddelt en 
helpt kosteloos bij het zoeken van een 
passende locatie voor elk zakelijk event 
in Twente. Congresregio Twente en 
Twente Marketing zijn onderdeel van 
MarketingOost, stads- en regiomarke-
ting, waartoe ook Congresregio Zwolle 
behoort.  

»» www.congresregiotwente.nl

Een groep van 14 organisatoren van zakelijke evenementen maakte vrijdag 
5 oktober kennis met Twente als congreslocatie. Tijdens de tweede editie 
van de Congresregio Twente site visit werd een aantal toplocaties in 
Enschede bezocht. Dankzij het vervoer van Havi Travel en Solextour 
hebben de deelnemers in één dag tijd veel kunnen zien en is Twente bij hen 
‘top of mind’.

Site Visit
Congresregio Twente geeft ‘sneak preview’ nieuw hotel in Twente
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Site Visit

In wat “het nijvere Twente” wordt 
genoemd, ontstond in de negentiende 
eeuw de eerste industrie in Nederland. 
Steden als Enschede en Hengelo 
groeiden uit tot belangrijke steden. 
Deze beslissende modernisering ging 
echter in geen geval ten koste van één 
van de mooiste Twentse waarden: het 
“noaberschop” (nabuurschap). De Tuk-
ker is vóór alles gastvrij en hartelijk. 
Of u nu komt voor een internationaal 
congres, een besloten heisessie of er 
gewoon even tussenuit wilt met uw 
collega’s: de Twentse gastvrijheid op de 
prachtige buitenlocaties of in één van 
de gezellige steden zorgt ervoor dat uw 
meeting al met een voorsprong begint. 

Hightech en sport
De tijd heeft in Twente niet stil gestaan. 
Twente heeft immers tijd zat. De Uni-
versiteit Twente (ruim 10.000 studen-
ten en bijna 3.000 personeelsleden) 
is een in binnen- en buitenland gere-
nommeerde universiteit. Een aardig 
detail is, dat deze universiteit op een 
traditioneel, Twents landgoed is geves-
tigd. Universiteit, Gemeente Enschede 

en Provincie Overijssel werken nauw 
samen  in Kennispark Twente met als 
doelstelling 10.000 nieuwe, hoogwaar-
dige arbeidsplaatsen in en voor Twente 
te creëren. Samen met de universitei-
ten van Nijmegen en Eindhoven vormt 
de Universiteit Twente de succesvolle 
Health Valley, waarbij onderzoek naar 
gezondheid centraal staat.

Sporten is gezond en Twente heeft met 
de Grolsch Veste (FC Twente, Enschede) 
en het Polman Stadion (Heracles 
Almelo) twee multifucntionele 
stadions. In augustus 2017 wonnen 
de Nederlandse voetbalvrouwen in 
Enschede voor het eerst in de geschie-
denis het Europees Kampioenschap. 
De stadions zijn multifunctioneel en 
zeer goed te gebruiken voor groot-
schalige evenementen, maar ook voor 
netwerkbijeenkomsten. 

Tijd zat voor u
De regio is uitstekend bereikbaar via 
filevrije snelwegen en internationale 
spoorverbindingen. Twente laat zich 
niet opjagen. De vele prachtige locaties 

buiten de steden worden gekenmerkt 
door rust en ruimte. U kunt hier in alle 
beslotenheid genieten van de Twentse 
gastvrijheid en ongestoord zakendoen. 
Twente is ook in dit opzicht een verade-
ming. Er is alle tijd en alle ruimte voor 
leuke incentives of gewoon een mooie 
fietstocht. 

Het gastvrije Twente dwingt u niet tot 
dure standaardarrangementen, maar 
heet u persoonlijk van harte welkom. 
Geniet van de natuur en de heerlijke 
streekgerechten en neem vooral de 
tijd. maar neemt de tijd… voor u.

»» www.congresregiotwente.nl

Als u het prachtige Twente binnenrijdt, merkt u het al: uw meeting in deze 
ontspannen regio wordt een succes. Het schitterende landschap vormt 
het decor voor pure gastvrijheid en een persoonlijke touch, die u positief 
verrast. Twente is ontspanning. Hier krijgt u nieuwe energie en nieuwe 
inzichten. Hier is alles mogelijk. En wie eenmaal in Twente is geweest, komt er 
graag terug. In Twente heeft men tijd zat voor u.

Congresregio Twente
Tijd zat in het landgoed van Nederland
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