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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

BEST BURGERS IN TOWN! 
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
STEAKHOUSE GOODY’S – MARKTSTRAAT 2
Heel veel verschillende soorten burgers en allemaal even lekker! Bij Goody’s 
kan elke burgerliefhebber terecht voor een lekkere runder-, vis- of kipburger. 
Wil je na je burger nog meer genieten? Neem dan vooral een lekker dessert!

CHEF BURGERS & LOUNGE – COLOSSEUM 68
Burgers met verse ingrediënten en heerlijk en eerlijk vlees uit Enschede. Het 
vlees komt van Boer Gerben van boerderij Weldink. Na de burger gelijk een 
fi lmpje pakken? Ga dan voor de Burger & Blockbuster deal!

BAKING FRIENDS CAFÉ & BAGEL STORE – ZUIDERHAGEN 39
Zin in even iets anders? Kom dan naar de Zuiderhagen voor burgers om je 
vingers bij af te likken, ook als je vegetarisch bent! En heeft niet iedereen 
van de groep zin in burgers? Dan zijn de salades en bagels (en cakes!) 
ook een aanrader. 

FOODBAR BLUFF - OUDE MARKT 6
Met negen burgers op de kaart hoort dit nieuwe restaurant in dit rijtje 
thuis! Voor ieder wat wils, altijd geserveerd met verse friet en limoen-
mayonaise.

EETCAFÉ DE BEIAARD – OUDE MARKT 24
‘Big ass’ burgers geserveerd met friet in een mandje op prachtige planken. Je 
kunt hier terecht voor burgers tijdens de lunch en voor het diner. Kun je geen 
keuze maken? Ga dan voor de burger van de maand en laat je verrassen!  

CAFÉ EXTRABLATT – LANGESTRAAT 47C
Bij Extrablatt bieden ze verschillende soorten burgers aan die je normaal 
gesproken niet standaard ergens kan krijgen. In combinatie met de heerlijke 
minifrietjes en cocktails zeker een aanrader voor een burgeravond!

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

GEUREN & KLEUREN  
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

PARFUMERIE DOUGLAS – KALANDERSTRAAT 9
Sinds mei in het mooie nieuwe pand aan de Kalanderstraat.  Allemaal nieuwe 
merken zoals MAC, Benefi t Cosmetics, NYX, Bobbi brown en geuren van 
Abercrombie! Kom jij dit mooie nieuwe pand ook even bewonderen?

KIKADO – KORTE HENGELOSESTRAAT 22
Als je het over kleurrijk hebt, heb je het zeker over Kikado! Sinds dit voorjaar 
is Kikado veranderd en kunnen vrouwen hier de leukste kleding en accessoires 
kopen. Fleurig, eigenwijs en comfortabel is hun nieuwe motto. 

VOOGSGERD BLOEMEN - H.J. VAN HEEKPLEIN 60B
Al sinds 1945 een begrip in Enschede. Laat je huis geuren en kleuren met een 
boeket, bloemstuk of gelegenheidsbloemwerk! 

MATOU BYOUX – STADSGRAVENSTRAAT 38
Houd je van bijzondere, eigenzinnige en originele (kleurrijke) sieraden? Bezoek 
dan het unieke winkeltje Matou Byoux en laat je verrassen.

SO FIFTIES – KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 14C
Kleurrijker kan bijna niet! De prachtige Rock & Roll en Rockabilly kleding 
swingt de winkel bijna uit. De vrouwen kunnen hier naar hartenlust winkelen, 
terwijl de mannen onder handen worden genomen door de barbier. Een betere 
combinatie is er haast niet!

EAST SIDE TATTOO – KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 36
Ook je huid een kleurtje geven? East Side Tattoo bestaat al 40 jaar en zijn de 
experts in tatoeages en piercings. In september organiseren ze ook nog de 
eerste internationale Tattoo Show Twente, waar diverse tattoo artiesten en 
standhouders aanwezig zullen zijn. Een sterk staaltje inkt dus!

EETCAFÉ CP - LANGESTRAAT 58-60
Altijd al je tanden willen zetten in muzikale helden zoals Elvis 
Presley, Jimi Hendrix, Morrissey of Ilse de Lange? Dan ben je bij 
CP aan het juiste adres! De diversiteit aan burgers is enorm en ook 
aan de kleintjes is gedacht. En als je geluk hebt, is een burger 
zelfs als dag- of weekhap beschikbaar.

 IN DE SPOTLIGHTS 

HOUSE OF SNOBS - H.J. VAN HEEKPLEIN 1
Een plek waar zwart-wit niet bestaat. Mooie kleding gecombineerd 
met de heerlijkste geuren. De aankleding straalt sfeer en gezelligheid 
uit en gecom bineerd met een drankje maak je van jouw winkelmo-
ment een echte belevenis.

 IN DE SPOTLIGHTS 

TWEEDE PINKSTERDAG ZIJN DE WINKELS GEOPEND



KUNST IN HET VOLKSPARK 
VOLKSPARK, 11 JUNI
De 24e editie van Kunst in het Volkspark met meer dan 165 internationale 
kunstenaars, galerieplein, kunststraatje, optredens van het Orkest van het 
Oosten, Nederlandse Reisopera en het Twents Jeugd Symfonie Orkest. 
Op het Stage X podium zullen optredens plaatsvinden van jong talent.

+31 (0) 658813211
APP:

TOURIST INFO ENSCHEDE
Vragen? Fragen? Questions?

WhatsAppeninginEnschede?

CITYOFENSCHEDE.COM
STADTENSCHEDE.DE
UITINENSCHEDE.NL

JEUGD 
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

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

HAPPIETARIA
KOOK & CO, 1 T/M 16 JUNI
Dit tijdelijke restaurant wordt gerund door vrijwilligers waarbij de opbrengst 
naar een goed doel gaat. Dus reserveer een tafel en eet voor het goede doel!

REAL HUMAN BODIES EXHIBITION
EXPO TWENTE, 1 T/M 5 JUNI, 11:00-18:00 UUR
De rondreizende tentoonstelling over de anatomische wetenschap. Leer hier 
meer over het lichaam! De verzameling bestaat  uit bewaarde mens elijke 
lichamen, skeletten, ledematen, organen, simulatie van functies, proefmodel-
len en 3D afdrukken. Genoeg om te zien en te leren!

KUNSTENLANDSCHAP
LONNEKER, 3 T/M 5 JUNI, 11:00-17:00 UUR
Een driedaagse expositie in het fraaie landschap rond Lonneker dat verbonden 
is met het culturele hart van Enschede: Roombeek. Onderweg kan je volop 
genieten van het fraaie Twentse coulisselandschap, verrassende kunstwerken, 
installaties en performances. 

LONNEKER PREUFT
LONNEKER, 10 JUNI, 15:00-21:00 UUR
Ook in 2017 wordt tijdens het kermisweekend weer een gezellige proeverij 
georganiseerd! Voor een klein prijsje zullen de horecaondernemers uit 
Lonneker je verrassen met verschillende culinaire hoogstandjes. 

THOMAS SMITH – STRAK
’T VERBORGEN THEATER, BOEKELO, 13 JUNI, 20:30 UUR
Een show zoals alleen Thomas dat kan. Hoge grapdichtheid, veel improvisaties 
en sterke stand-up op soepele sympathieke wijze gebracht. Een unieke 
combinatie die zijn Vlaams/Britse roots blootlegt.

IMPROVIZAADJES – NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN
HET VESTZAKTHEATER, 17 JUNI, 20:30 UUR
In deze vluchtige tijden is echt niets meer wat het lijkt. Het nepnieuws 
domineert de kranten, door plastische chirurgie lijken mensen 20 jaar jonger 
en bij de buren tiert het kunstgras welig. 

MICHAELANGELO: LOVE AND DEATH
CONCORDIA, 19 EN 20 JUNI, 19:45 EN 14:30 UUR
Een verse biografi e van Michelangelo, tegelijk met een nieuwe tentoonstelling 
in The National Gallery of London. Michaelangelo: Love and Death onderzoekt 
zijn schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur, alsmede de relatie met 
zijn tijdgenoten.

FOOD TRUCK FESTIVAL TREK
VOLKSPARK, 23 T/M 25 JUNI, 16:00-23:00 UUR
Ook dit jaar terug in het Volkspark! Lekker eten, live muziek en theater en dat 
alles in de natuur. Maak een smakelijke ontdekkingsreis door het ruime 
aanbod streetfood, ga lekker zitten en geniet!

ZOMERCONCERT CHOIR TWENTE: ODE AAN WIM SONNEVELD
CONCORDIA, 25 JUNI, 15:30 UUR
Op 28 juni is het 100 jaar geleden dat één van Nederlands meest gewaardeer-
de theaterpersoonlijkheden werd geboren. Choir Twente brengt tijdens dit 
concert een ode aan Wim Sonneveld met het lied Het Dorp. 

BETON: THEATERGROEP BERGWEG
HET VESTZAKTHEATER, 30 JUNI, 20:30 UUR
Een zoon en dochter komen op visite bij hun bejaarde ouders in hun luxe 
aanleunbungalow. Hij is niet geworden wat zijn ouders hadden gehoopt. 

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

VIER OOST THEATER FESTIVAL      
WILMINKTHEATER, 16 EN 17 JUNI, 19:00 UUR
Geniet van toneel, muziek, pop-up theater en meer uit het Oosten op de eerste 
editie van het tweedaagse festival. Een zomers en uniek theaterfestival , waar 
je cultuur combineert met zomerse drankjes en hapjes.

THEATERKLAS KOTTENPARK COLLEGE & THEATERMAKERIJ ENSCHEDE
CONCORDIA, 10 JUNI, 16:00 UUR
De muziektheatergroep van de Theatermakerij maakte van de fi lm De 
Boskampi’s een razend spannende voorstelling! De Theaterklas speelt Spijt! 
naar het boek van Carry Slee. Voorafgaand kunnen kinderen tussen 8 en 12 
jaar een gratis Week van de Amateurkunst theaterworkshop volgen. 

NK CRUYFF COURTS - 24 JUNI (4+)
OUDE MARKT, 24 JUNI, 11:00-18:30
Hét Cruyff Courts 6 vs 6 kampioenschap voor jongens en meisjes. Na vele 
voorrondes worden de nationale fi nales gespeeld op de Oude Markt! Niet 
alleen leuk om mee te doen, want er is ook voor kinderen die niet mee doen 
heel veel te doen. De 
hele Oude Markt zal in 
het teken staan van sport 
en spel! 

MUSEUMJEUGDUNIVERSITEIT – DOUWE DRAAISMA, DE VLIEGENDE 
DROOM (8+)
TWENTSEWELLE, 25 JUNI, 10:30 UUR
Iedereen denkt er wel eens over na. Zou het niet heerlijk zijn om te kunnen 
vliegen als de vogels? Scherend tussen de wolken? Maar wat betekenen ze? 
En waarom onthoud je juist deze dromen zo goed? Douwe Draaisma onder-
zocht het en wordt daarom ook wel de ‘dromenprofessor genoemd’. Hij vertelt 
erover tijdens dit college.

500 JAAR MARKT ENSCHEDE
BINNENSTAD, 3 T/M 24 JUNI 
De warenmarkt in Enschede bestaat 500 jaar en dat  wordt in juni op een 
feestelijke wijze gevierd met diversie activiteiten. Op zaterdag 3 juni feestelijke 
opening met Oude Ambachten markt en foto expositie. Daarna op dinsdag 13 
juni Dag van de nieuwe haring, vrijdag 16 juni avondmarkt en extra koopavond. 
Het laatste evenement is gepland op zaterdag 24 juni. Dan vindt het Europees 
kampioenschap standwerken plaats.

500 JAAR MARKT
200 KRAMEN

PIETER DERKS – SPOT
WILMINKTHEATER, 14 JUNI, 20:00 UUR
In zijn splinternieuwe voorstelling keert Pieter Derks de wereld opnieuw 
binnenstebuiten op zijn geheel eigen geestige en gevatte wijze. Alles dat 
zichzelf serieus neemt moet bespot worden. Dus zet je schrap voor een hele 
avond lachen!

SCRIPTED ORKESTRA – METROPOLE ORKEST & HENRIK SCHWARZ
MUZIEKCENTRUM, 15 JUNI, 20:30 UUR
Het Metropole Orkest opende in 2016 het Amsterdam Dance Event met 
Scripted Orkestra. Een samenwerking die zo goed beviel dat ze het in 2017 
nogmaals doen en nu in Enschede! 

BALKON FESTIVAL
24 EN 25 JUNI, BINNENSTAD EN BOTHOVEN
Een gloednieuw tweedaags festival in Enschede. Loop of fi ets mee langs 
beroemde en onbekende balkonscènes, geniet van serenades uit de hoogte en 
kom ontbijten onder een muzikaal balkon vol historie. En er is nog veel meer dat 
uit de hoogte komt...
Tijdens het Balkon Festival ontdek je plekken in Enschede die je nog niet kent 
(echt!).


