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VANAF 18 FEBRUARI 
De Graf Zeppelin vliegt boven 
Enschede op zaterdag 18 juni 1932 

15 MEI T/M 18 JUNI 

KOM LANGS EN MAAK KANS OP 
EEN PRACHTIGE DROOMREIS

T.W.V. €20.000,-
Ook maakt u op al onze speelautomaten kans op 

extra vakantiegeld uit de prijzenpot van € 600.000,-

FACEBOOK.COM/ENSCHEDE

VERRASSEND ANDERS! 
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
LOVELY LOCAL - WALSTRAAT 7
Een klein intiem en lokaal restaurantje waar zoveel mogelijk met verse, lokale 
of biologische producten wordt gewerkt. Ze zijn geïnspireerd door lokale 
restaurants op Ibiza, invloeden uit het verre Azië en andere exotische plekken. 
Een bijzondere menukaart om eens te ontdekken.

AROY-D - NOORDERHAGEN 20
Intiem en gezellig de Thaise keuken proberen? Ga dan eens een keertje 
dineren bij Aroy-D. Verse groenten, een scala aan eigengemaakte curry’s, 
gecombineerd met het sublieme vakmanschap en de jarenlange ervaring van 
de Thaise koks. Laat je verrassen!

HAPPIETARIA - NOORDERHAGEN 14
Een tijdelijk door vrijwilligers opgezet en gerund restaurant, waarbij de 
opbrengst naar een goed doel gaat. Van 19 mei tot en met 16 juni kan 
je hier een hapje eten voor het goede doel! 

CARLINA’S RESTAURANT - WALSTRAAT 69
Een stukje Zuid-Amerika in Enschede, maar nu op een nieuwe locatie! 
Maak kennis met de authentieke en traditionele gerechten van Carlina’s in hun 
nieuwe restaurant.

BIG BELLY‘S TAVERN - VAN LOCHEMSTRAAT 230A
Een gezellige taveerne waar je in een ontspannen sfeer kunt genieten van de 
Ierse keuken met een goed glas Guinness.

RESTAURANT MAZZA - WALSTRAAT 1
Bij Mazza in Enschede kun je heerlijk Libanees eten. De Arabische sfeer in 
het restaurant, gecombineerd met het Libanese eten, zorgt ervoor dat je je in 
het Midden-Oosten waant.

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

LUXE WINKELS  
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

HOUSE OF SNOBS - VAN HEEKPLEIN 1
Het meest exclusieve warenhuis van Oost-Nederland! Waan je in een wereld van 
luxe kleding, geuren en make-up. Met een knusse zithoek, open haard, bubbels 
en een uitgebreide lunch maak je van jouw winkelmoment een heuse ervaring.

MODEHUIS ARKINK - VAN LOENSHOF 1
Al meer dan 60 jaar gevestigd in Enschede! In de ruime en overzichtelijke 
winkel presenteren ze een breed assortiment damesmode.

JURGEN LANGEZAAL - LANGESTRAAT 29
Een ruim en uniek assortiment aan herenmode van vooral Italiaanse merken. 
Je kunt hier terecht voor zowel casual- als zakelijke kleding. Compleet met 
schoenen, accessoires en een onweerstaanbare geurenlijn.

THE COMMON DANDY - LANGESTRAAT 19A
Een naam die precies zegt wat heren er kunnen vinden: overhemden, schoenen 
en colberts met vrolijk opvallende prints tussen rustige en casual kleding. 

NIKKIE – LANGESTRAAT 5  NIEUW 

Het modelabel van Nikkie Plessen is geopend in Enschede! De collectie biedt 
de mogelijkheid om oneindig te combineren met vrouwelijke, edgy en stoere 
items voor dag en nacht. Ook de kinderlijn NIK&NIK is hier te koop!

TEN EEKELDER - RAADHUISSTRAAT 9
Hier vind je de mooiste en stijlvolste schoenen en tassen van goede kwaliteit 
voor zowel heren als dames. Ten Eekelder staat voor kwaliteit, eerlijk advies 
en vriendelijke en goede service. Hier scoor je dus de perfecte schoenen voor 
onder je chique outfit!

FOODBAR BLUFF - KORTE HENGELOSESTRAAT 8
Een nieuw restaurant op de Oude Markt!  Je kunt hier dagelijks 
terecht voor lunch, diner, een gezellige borrelavond met heerlijke 
hapjes of een High Wine of een High Gin. 

 IN DE SPOTLIGHTS 



MAKER FESTIVAL TWENTE 
ROOMBEEK CULTUURPARK, 20 & 21 MEI
Het leukste festival in Twente over het nut en plezier van dingen maken en 
bedenken! Met het thema ‘Leonardo de uitvinder’ zoekt het festival inspiratie 
bij dit grootste genie van de renaissance-geleerden. 3D printen, robots maken 
en besturen, hacken, bouwen en veel meer! 

MUZIEK IN DE STRATEN
BINNENSTAD 10 T/M 28 MEI
Tijdens Muziek in de Straten wordt jouw dagje winkelen een muzikale belevenis. 
Van 10 t/m 28 mei voel je de muzikale vibe in de binnenstad door optredens 
van professionele (straat)muzikanten en talent uit onze eigen stad. Shoppen in 
Enschede was nog nooit zo swingend! 

VRIJHEIDSFESTIVAL
OUDE MARKT, 5 MEI
Geniet vrijdag 5 mei in Enschede van de vrijheid tijdens het Vrijheidsfestival 
met allerlei activiteiten voor kinderen op de Oude Markt!
Na het ontsteken van het vrijheidsvuur en het hijsen van de vlag om 12.00 uur 
zullen er tot 18.00 uur allerlei kinderactiviteiten plaatsvinden die met vrijheid 
en vrede te maken hebben. Kom naar Vrijheidsland en doe mee aan een 
workshop dans, muziek, theater, knutselen of techniek of leer vloggen.

BEVRIJDINGSDAG ENSCHEDE
CAMPUS VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE, 5 MEI
Op het terrein van Universiteit Twente zal op 5 mei van 12.00 – 00.00 het 
gratis dancefestival ‘Bevrijdingsdag Enschede’ plaatsvinden. Het festival, 
georganiseerd door Absolutely Fresh, heeft een spectaculair muzikaal program-
ma. Speciaal voor de jonge gasten is er het Vettt Bengelfestijn. 

culturelezondagenschede.nl
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AGENDA MEI  
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THEATER NA DE DAM – ALLE WOORDEN ZITTEN NOG IN MIJN HOOFD
SYNAGOGE VAN ENSCHEDE, 4 MEI, 21:00 UUR
Theatermakerij Enschede herdenkt de Tweede Wereldoorlog en maakt voor het 
eerst een voorstelling. De voorstelling wordt aansluitend op de herdenking 
gespeeld in de synagoge.

ORKEST VAN HET OOSTEN – THE PLANETS
MUZIEKCENTRUM, 5 MEI, 20:00 UUR
Eén van de meest spectaculaire orkestwerken aller tijden: ‘The Planets’ van 
Gustav Holst, voor groot orkest en vrouwenkoor. Zeven portretten van planeten 
en hun astrologische betekenis. 

DUTCH CRAFT BEER FESTIVAL
ATAK, 6 MEI, 13:00 UUR
Mooie bieren, goed eten en harde muziek. Een speciaalbier festival om je 
papillen te strelen en je oren te geselen. Brouwerijen uit heel het land maken 
hun opwachting. Bier is meer dan pils. Craft Beer is Rock ’n Roll! 

LOCAL SUNDAY MARKET
GETFERTSINGEL 41, 7 MEI, 12:00-17:00 UUR 
Een markt door en voor creatievelingen. Je vindt hier producten die met liefde 
en aandacht zelf gemaakt worden of gekozen zijn. 

JASPER VAN KUIJK – ONDER DE STREEP
’T VERBORGEN THEATER, BOEKELO, 9 MEI, 20:30 UUR
Onze behoefte om alles zeker te weten, dat is waar het over gaat. Van Kuijk 
daagt je uit een keer niks op te zoeken en je over te geven aan de verrassing. 

JE SUIS ALI – REPRISE
WILMINKTHEATER, 11 MEI, 20:00 UUR
Iedereen vindt iets van Ali B. En iedereen vindt dat Ali B ergens iets van moet 
vinden. Maar wat vindt hij zelf? In zijn theatershow komt hij het met humor en 
bravoure vertellen.

MUSIC ALL  - HEERLIJK DUURT HET LANGST
DE KLEINE WILLEM, 26-28 MEI, 20:30 OF 14:30 UUR
Humor, nostalgie, prachtige liedjes en de fleurige jaren zestig zijn de 
ingrediënten voor deze succesvolle musical van Annie M.G. Schmidt en 
Harry Bannink.

ATTITUDEFEST 2017
ATAK, 27 MEI, 12:00 UUR
Ben jij klaar voor een dag vol mode, bands, acts, gratis haar verven, workshops 
en heel veel Attitude? Het grootste alternatieve feest in Nederland is terug 
voor de zesde keer! 

FOODFESTIVAL STOER VOER ENSCHEDE
G.J. VAN HEEKPARK, 27 & 28 MEI, 14:00 UUR
Stoer Voer is terug! Diverse Foodtrucks, 4 regionale bierbrouwers, 3 wijnhuizen 
en lokale (pop-up) restaurants strijken twee dagen neer in het Van Heekpark. 
Geniet van de lekkerste en de beste nieuwe dranken uit de regio!

B93@CONCORDIA
CONCORDIA, 30 MEI, 10:00 UUR
Wie zijn de kunstenaars in Enschede en wat maken ze? Wat verbindt ze en wat 
verwachten zij van de beeldende kunst in de stad en in Nederland? Concordia 
brengt kunstenaars en inwoners samen in deze expositie.

GUIDO WEIJERS – MASTERCLASS GELUK
DE KLEINE WILLEM, 31 MEI, 20:30 UUR
Naast al het zweverige gedoe, zijn er ook wetenschappelijke onderzoeken en 
feiten over ‘wat mensen gelukkig maakt’ en hoe je geluk kunt beïnvloeden. Er 
komen tips en tricks voorbij die een weg vrijmaken naar maximaal geluk, 
onderbouwd met wetenschap.

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

BERT VISSER EN NOORDPOOL ORKEST     
WILMINKTHEATER, 6 MEI, 21:00 UUR
Het podium wordt omgetoverd tot een sfeervolle danstent. Compleet met 
kroonluchters, een gepoetste dansvloer en natuurlijk met een royale bar. Een 
uniek dansfeest in het theater!

OORKAAN – HET STRIJKKWARTET VAN MENEER SAX (6+)
MUZIEKCENTRUM, 7 MEI, 14:30 UUR
Soms voelt Meneer Sax zich zonder enige reden eenzaam. Dan weer wil hij 
juist alleen zijn, maar laat niemand hem met rust. Het strijkkwartet van 
Meneer Sax’ gaat over een marcherende fanfare die maar niet kan ophouden 
met spelen. 

CHECKPOINT (8+)
WILMINKTHEATER, 19 MEI, 15:30 OF 19:00 UUR 
Een spectaculaire en interactieve theatershow met spannende en leuke 
experimenten. Wie weet word je uitgenodigd om op het toneel met het 
testteam mee te doen! Durf jij het aan?

JOURNEY – MARGRIET ESHUIJS
CONCORDIA, 11 MEI, 20:00 UUR
Zangeres en multi-instrumentaliste Margriet Eshuijs pakt haar publiek in met 
prachtige beeldcollages en intense liedjes gevoed door liefdevolle herinneringen 
tijdens deze kadovoorstelling.

ACTIEDAG DE KONINKLIJKE LANDMACHT
VOLKSPARK, 13 MEI, 10:00 UUR
In het Volkspark laten militairen zien met welke activiteiten zij zoal bezig zijn. 
Ook zijn er activiteiten voor de bezoekers, zoals een parcours afleggen, mijnen 
zoeken, abseilen of camoufleren.

WALSTRAAT, JAZZ STRAAT – DUBBELCONCERT
HET VESTZAKTHEATER EN JAZZPODIUM DE TOR, 19 MEI, 20:00 UUR
Een dubbelconcert voor de prijs van één. Geniet van de mooiste jazz muziek 
met Quatre Tickets de Swing & Inge Alberts en Maarten Voortman Trio.

BRANDWEERMAN SAM – SAM REDT HET CIRCUS (2+)
WILMINKTHEATER, 13 MEI, 14:00
Tètu, tètu, tètu, tètu: Brandweer-
man en kinderheld Sam, bekend 
van televisie, komt met zijn 
trouwe brandweerwagen Jupiter 
naar het theater gescheurd. Het 
is een drukke boel in het dorpje 
Piekepolder, want het circus 
komt langs!

MUZIEK IN DE STRATEN
WINKELEN MET MUZIEK

ENSCHEDE VIERT VRIJHEID! 


