
IN HET HART VAN DE

RENAISSANCE
RAFAËL, TITIAAN, TINTORETTO, SAVOLDO, MORONI...

KOOP UW 
TICKET ONLINE  

VANAF 11 FEBRUARIc

IN HET HART VAN DE

RENAISSANCE
RAFAËL, TITIAAN, TINTORETTO, SAVOLDO, MORONI...

KOOP UW 
TICKET ONLINE  

VANAF 11 FEBRUARIc

UITINENSCHEDE.NL

SHOPPEN

ENSCHEDE
UITAGENDA APRIL 

EVENTSUITGAANCULTUUR

IN HET HART VAN DE

RENAISSANCE
RAFAËL, TITIAAN, TINTORETTO, SAVOLDO, MORONI...

KOOP UW 
TICKET ONLINE  

VANAF 11 FEBRUARIc

De
droom

van het
vliegen

VANAF 18 FEBRUARI 
De Graf Zeppelin vliegt boven 
Enschede op zaterdag 18 juni 1932 
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Donderdag 27 april (Koningsdag):  10:00 tot 17:00 uur
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LEKKER BUITEN ZITTEN 
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
SCHENKERIJ WATTEZ - ROESSINGHSBLEEKWEG 20, ENSCHEDE
Een prachtige uitspanning in het lommerrijke Van Heekpark. Bekend van de 
ambachtelijke en huisgemaakte appeltaart. Kom tot rust op het terras, terwijl 
de kinderen lekker spelen. 

HET PARADIJS - NICOLAAS BEETSSTRAAT 48, ENSCHEDE
Op een regenachtige dag toch buiten willen zitten? Ga naar Het Paradijs en 
waan je in een exotische omgeving. In de keuken worden de meest smaakvolle 
vegetarische gerechten bereid.

CAFÉ SPRAKEL - DORPSSTRAAT 137, LONNEKER
Voel je welkom in de huiskamer van Lonneker.  Jong en oud, iedereen voelt 
zich thuis in Café Sprakel. Met de uitgebreide lunch-, diner-, tapas- en 
dessertkaart is er elk moment van de dag tijd voor gezelligheid! 

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?

 UITINENSCHEDE.NL/MARKT

WAT MAG HET ZIJN?

VOORJAARSSHOPPEN: FRIS DE LENTE IN!  
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

SØSTRENE GRENE - HJ VAN HEEKPLEIN 96-98
Søstrene Grene verkoopt allerlei artikelen op gebied van lifestyle en 
interieur. Dit seizoen ligt de focus op mooie patronen en rijke kleuren, 
stoffen en prints. Haal het voorjaar in huis!

ONLY & SONS - KLANDERIJ 104
Modieuze herenkleding met een speciale focus op nonchalante kleding, 
goede pasvormen en hoge kwaliteit. Only & Sons is de mannelijke tak van 
Only, hier kunnen mannen hun voorjaarslook shoppen. 

SISSY-BOY - KLANDERIJ 69
Sissy-Boy is een uniek mode- en lifestylemerk met Nederlandse roots. Een 
mix van mode met interieur, styling met living, kleding met accessoires. 
Update hier zowel je huis als je garderobe. 

WINKEL FIER - VAN LOENSHOF 14
Ben je op zoek naar mooie en veelzijdige kledingcollecties van luxere 
merken? Winkel Fier is een kledingwinkel voor vrouwen in het midden- en 
hoge segment. Voor elke type vrouw is er kleding, of jouw stijl nu casual, 
classy, stoer of vrouwelijk is. 

GUTS & GUSTO - TUBANTIASINGEL 1
Een online én offl ine shop met de allertofste fashion, schoenen en (woon)
accessoires voor jonge vrouwen. Meerdere keren per week komen er nieuwe 
items online. Hierdoor shop jij altijd de laatste trends! 

MEN AT WORK - HJ VAN HEEKPLEIN 124-128
Men at Work biedt ruimte voor alle bekende A-merken, maar ook upcoming 
labels weten de schappen te vinden. Naast alle heren fashion, kun je hier 
ook terecht voor de laatste dames trends. Perfect om samen te kijken naar 
een nieuwe voorjaarsoutfi t! 

GASTROBAR BIJROZENDAAL - HET ROZENDAAL 10, ENSCHEDE
Met grote kroonluchters, een loungehoek met open haard en nieuw meubilair 
is er warmte en gastvrijheid. De verbinding met TwentseWelle is duidelijk 
aanwezig, maar als niet-museumbezoeker kan je hier ook heerlijk vertoeven!

DE BRANDERIE - HJ VAN HEEKPLEIN 35, ENSCHEDE
Een sfeervolle en gezellige lunchroom met een spiksplinternieuw terras 
midden in het winkelgebied van Enschede. Geniet van een ontbijtje, lunch in 
het zonnetje of van de lekkerste koffi e met huisgemaakt gebak. 

EETCAFÉ DE BUREN - BECKUMERSTRAAT 2, BOEKELO
Op fi etsafstand van Enschede kun je niet alleen genieten van heerlijke 
dagmenu’s, een high tea of huisgemaakte buffetten, maar ook van een 
avondvullend programma met cabaret, zang en dans. En op koude avonden 
zetten ze gewoon even de heaters voor je aan!

VRIJDAG 14 APRIL EXTRA WARENMARKT 

09:00 TOT 18:00 UUR
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KONINGSFESTIVAL ENSCHEDE 
26 EN 27 APRIL
Twee dagen lang kleurt de binnenstad van Enschede oranje en 
wordt het Koningsfestival gevierd! Op maar liefst negen 
verschillende podia kun je genieten van diverse muzieksoorten 
en activiteiten. 

26 APRIL - KONINGSNACHT
De Koningsnacht barst los om 19:00 met Absolutely Kingsnight 
op het H.J. van Heekplein. Ook op de podia op de Oude Markt, 
in de Hofstraat, in de Walstraat en op het Jacobusplein wordt 
de nacht fl ink gevierd!

27 APRIL - KONINGSDAG
Om 08:00 start Koningsdag met de Oranjemarkt in de binnen-
stad en de Kinder Matjesmarkt op het H.J. van Heekplein. Vanaf 
12:00 begint het feestelijke muziekprogramma op de andere 
podia. 

Meer info: koningsfestivalenschede.nl

BATAVIERENRACE
OUDE MARKT EN CAMPUS, 29 APRIL  
De Batavierenrace is ‚s werelds grootste estafetteloop en loopt van het Radboud 
Sportcentrum Nijmegen, via Duitsland, de rustige Achterhoek en de Oude Markt 
in hartje Enschede naar de campus van de Universiteit Twente. 
Vanaf 14.30 uur komen de eerste lopers aan op de Oude Markt. Vervolgens 
beginnen de lopers om 17:00 aan de laatste etappe, met als doel als 1e de 
fi nish op de UT te bereiken. 

JEUGD 
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

AGENDA APRIL  
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

INTO THE WOODS
WILMINKTHEATER, 6 APRIL, 20:00 UUR
Een topcast brengt deze hitmusical in de Nederlandse theaters, begeleid door 
een 15-koppig orkest. Een hilarisch sprookje voor volwassenen van musical-
componist Stephen Sondheim, de man achter klassiekers als ‘Sweeney Todd’. 

NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN - IMPROVIZAADJES
HET VESTZAKTHEATER, 8 APRIL, 20:30 UUR
In deze vluchtige tijden is echt niets meer wat het lijkt. In deze nieuwe show 
proberen de Improvizaadjes echt van namaak te onderscheiden. Ter plekke 
bedacht, origineel en zonder de schijn op te houden.

HOW ON EARTH SHOULD THIS BE ART?
CONCORDIA, 8 APRIL – 2 JULI, 10:00-18:00 UUR
Een expositie vol kunstwerken die net zo goed géén kunst hadden kunnen zijn. 
Waarom is het dan wel kunst? Dat is de vraag van deze expositie.

PAASKERMIS
VOLKSPARK, 8-17 APRIL, 13:00 UUR
Heerlijk zwieren en zwaaien in de meest spectaculaire attracties van de 
Paaskermis. Plezier voor jong en oud!

RAZEND!
WILMINKTHEATER, 13 APRIL, 19:00 UUR
Een theaterbewerking van het populaire boek van Carry Slee. Over een jongen 
die aan zijn eigen verschrikkelijke werkelijkheid ontsnapt door te denken aan 
zijn grote liefde. Maar zij heeft het ook niet zo makkelijk…

BEST OF GO SHORT 2017
CONCORDIA, 14 APRIL, 21:45 UUR
Go Short – International Short Film Festival Nijmegen is het jaarlijkse 
hoogtepunt voor de korte fi lm. De beste fi lms uit het festival zijn te zien bij 
Concordia. 

MARKT IN HET BOS
RESORT BAD BOEKELO, 16 APRIL, 11:00-17:00 UUR
Onder een enorme bomenpartij, midden in het bos, op de parkeerplaatsen 
van Resort Bad Boekelo staan tientallen kraampjes en grondplaatsen. Zowel 
nieuwe als gebruikte handel, dus voor iedereen wat wils! 

PAUL WOESTHUIS JAZZ-KWINTET
HET VESTZAKTHEATER, 21 APRIL, 20:30 UUR
Beleef een prachtig jazzconcert met dit fantastische vijftal. Zij spelen 
WestCoast jazz uit de jaren ’50-’60 toen jazz volle zalen trok.

ORKEST VAN HET OOSTEN MET ISABELLE VAN KEULEN – BEETHOVENS 
VIOOLCONCERT
MUZIEKCENTRUM, 21 APRIL, 20:00 UUR
Beethovens Vioolconcert is Beethoven op zijn best: groots, lyrisch, heroïsch en 
humoristisch. De veelzijdigheid van Isabelle van Keulen is enorm, maar nu 
sprankelt ze als solist bij het ‘Maestro-orkest’. 

GREETJE KAUFFELD
HET VESTZAKTHEATER, 23 APRIL, 15:00 UUR
Na zestig jaar staat ze nog steeds met veel muzikaal plezier en succes op het 
podium. Samen met het eigenzinnige jazztrio DIG d’DIZ neemt ze je mee op 
een muzikale reis door de tijd, vol vreugde, liefde en herkenning. 

SVEN RATZKE IN CONCERT – UNPLUGGED
CONCORDIA, 21 APRIL, 20:30 UUR
De extravagante vedette Sven Ratzke is half Duits en half Nederlands. Met zijn 
bruisende shows trekt hij over de hele wereld, en is nu te zien in hartje 
Enschede!

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

THEATERCONCERT 
SJORS VAN DER PANNE      
DE KLEINE WILLEM, 20 APRIL, 20:30 UUR
Sjors trakteert met zijn gedreven vaste muzikanten zijn publiek op een heerlijk 
concert met de mooiste liedjes van zijn helden en eigen werk, die het midden 
houden tussen nederpop en chanson. 

PIM & POM – FIEPERDEPIEP! (4+)
WILMINKTHEATER, 9 APRIL, 10:30 UUR
Fiep Westendorp zou dit jaar honderd zijn geworden. Dat moet natuurlijk 
gevierd worden en daarom organiseren de twee poezenvrienden een feestelijke 
voorstelling over jarig zijn en héél oud worden, vol met muziek en vrolijke 
liedjes! Voor kinderen vanaf 4 jaar, inclusief toegang tot de Fiepbus.

OUDE MARKT EN CAMPUS, 29 APRIL  
De Batavierenrace is ‚s werelds grootste estafetteloop en loopt van het Radboud 

BATAVIERENRACE

BATAVIERENRACE
29 APRIL

THE SOULTRAIN CHURCH PARTY XXL
GROTE KERK, 15 APRIL, 21:00 UUR
Een mooie muziekavond met o.a. Leo Meijer and the SOULTRAIN. Groot 
spektakel in de Grote Kerk op de Oude Markt, van soul-disco tot aan R&B 
hip-hop en dance classics.

MUSEUMJEUGD UNIVERSITEIT (8+)
TWENTSEWELLE, 9 APRIL, 10:30-12:00 UUR
De MuseumJeugd Universiteit speelt in op de voorstelling ‘De droom van het 
vliegen’. Raymond Klaassen weet ontzettend veel over vogels en hun trek. In 
dit college vertelt hij iets over de reizen die vogels maken. 

KERELTJE (4+)
THEATER SONNEVANCK, 23 APRIL, 15:00 UUR
Kereltje woont met zijn moeder achter de bergen. Hij is klein en mager, heeft 
bijna geen haar en zijn kleren zijn vies. Het is heel, héél makkelijk om hem 
voor de gek te houden. En toch… voor de moeilijkste problemen heeft hij 
superslimme oplossingen. Hoe doet hij dat?

       
ENSCHEDE MARATHON  
23 APRIL, DIVERSE LOCATIES   
Kom jij hem ook ervaren? De oudste marathon van 
Nederland staat weer voor de deur! Naast de marathon 
kunnen deelnemers de halve marathon en de 10 of 5 
kilometer lopen. Ook voor kinderen en bedrijven zijn er 
speciale lopen. Langs het parcours, in Roombeek en 
in het centrum van Enschede vinden leuke optredens 
en festiviteiten plaats. Op diverse plekken in Enschede 
organiseert de Enschede Marathon een KidsRUN, een 
hardloopwedstrijd van ongeveer 1.000 meter op het 
parcours van de Marathon.
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