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TUSSENDOORTJES EN ACHTERAFJES 
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
MRS. BROWN – WALSTRAAT 8
Heb jij ook wel eens trek in heerlijke ovenverse, zoete verleidingen? Laat je 
dan verleiden door de onweerstaanbare geuren en smaken van muffi ns, 
brownies en taartjes van Mrs. Brown! Je kunt de heerlijkheden afhalen, maar 
ook in hun salon nuttigen. Onweerstaanbaar!

PADDY’S – OUDE MARKT 12
Trek in heerlijke hapjes naast een verfrissend drankje op het terras? De 
tapaskaart van Paddy’s is inmiddels al een echt begrip. Je kunt er kiezen uit 
meer dan 70 gerechtjes! Zit je na al die hapjes nog niet vol? Dan is de 
toetjesproeverij ook een grote aanrader.

LA BAMBA 2.0 – KALANDERSTRAAT 6B
Een frietje of broodje kroket op de hand terwijl je winkelt in de 
binnenstad? Bij de ambachtelijke frietzaak La Bamba is dat mogelijk! 
Hun zaak is gevestigd midden in de nieuwste winkelstraat van 
Enschede. De perfecte plek voor een hartig tussendoortje.

SAM SAM ENSCHEDE – OUDE MARKT 15-17
Bij Sam Sam kun je elk moment van de dag terecht, maar hun uitgebreide 
toetjeskaart is de perfecte keuze na je avondmaaltijd. Geniet op het gezellige 
terras van een appelkruimeltaart, arretjescake, cheesecake, tiramisu of één 
van de vele andere lekkernijen.  

EFES – LANGESTRAAT 48
Wil je na het stappen een snelle gevulde hap? Grillroom Efes is tot in de late 
uurtjes geopend om stappers van durum, döner, lahmacuns en kapsalons te 
voorzien. Ben je niet zo’n stapper? Dan kun je hier natuurlijk ook overdag 
terecht.

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

SHOP TILL YOU DROP  
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SUPERDRY – KALANDERSTRAAT 7
Het merk werd al op verschillende plekken in de binnenstad verkocht, maar 
nu heeft Superdry een eigen winkel. Dit merk, voor zowel mannen en 
vrouwen, kenmerkt zich door haar moderne mode. Voor jassen, broeken, 
shirts, rokken, zwemkleding, schoenen en accessoires ben je hier zeker aan 
het juiste adres!

EXPRESSO – KALANDERSTRAAT 4A
Deze winkel is het zusje van Claudia Sträter. De ontwerpen van Expresso 
benadrukken vrouwelijkheid en karakter. Hun doel is om vrouwen mooi te 
laten voelen in hun kleding. Elke collectie heeft een thema, maar je slaagt 
hier ook voor goede basics en bijbehorende accessoires. 

G-STAR RAW STORE – KALANDERSTRAAT 9 
G-Star RAW is één van de bekendste jeansmerken ter wereld. Dames en heren 
kunnen hier denim vinden in verschillende varianten. Maar ook voor jeans, 
shirts, jassen, schoenen, kun je bij G-Star RAW terecht.

SNIPES – KALANDERSTRAAT 5
Snipes is de grootste sneaker- en streetwearketen van Europa. Deze winkel is 
een paradijs voor iedereen die van sneakers houdt. Van jong tot oud, voor man 
en vrouw. Probeer jij maar eens geen sneakers te kopen in deze prachtige 
nieuwe winkel!

CLAUDIA STRÄTER – KALANDERSTRAAT 4C
Een luxe Nederlands modewerk voor de elegante, dynamische en zelfbewuste 
vrouw. Een uitgebreide collectie, van basis blouse, het perfecte pak tot een 
elegante jurk. Voor prachtige en tijdloze kleding, moet je even bij Claudia 
Sträter binnen lopen! 

NIENKE’S - KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 15
Als je bij Nienke naar binnen loopt, krijg je al trek door de geuren 
die uit haar oven(s) komen. De toonbank staat vol met cupcakes, 
muffi ns en andere lekkernijen. Verorber de zoete lekkernijen op het 
kleurrijke terras of neem ze mee voor onderweg. 

 IN DE SPOTLIGHTS 

COSTES - KALANDERSTRAAT 9E
Deze boetiek kenden we al in Enschede, maar nu zijn ze nog 
groter en is de winkel uitgebreid met een mannencollectie! 
Het Nederlandse merk wordt steeds groter en bekender en staat 
bekend om haar kwalitatieve kleding. Ook hier kun je terecht voor 
alle soorten kleding en accessoires. Een prachtige winkel in een 
prachtig pand.

 IN DE SPOTLIGHTS 
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ZOMERFESTIVAL ANDERSOM  
26 EN 27 AUGUSTUS WILMINKPLEIN
Voor de derde keer strijkt Zomerfestival Andersom neer op het 
Wilminkplein in Enschede. Bij de naam Andersom ben je al 
gewaarschuwd. Dan staan er dingen te gebeuren die ‘anders’ 
zijn, tegendraads. Op het sfeervol ingerichte Wilminkplein vind 
je theater in tentjes en caravans, drankjes, live muziek, dans 
en intieme voorstellingen. Binnen het Wilminktheater zijn er 
korte voorstellingen met o.a. theater in de keuken en dans op 
het dak. Je zult je verbazen wat er allemaal mogelijk is achter 
de schermen van het Wilminktheater!

+31 (0) 658813211
APP:

TOURIST INFO ENSCHEDE
Vragen? Fragen? Questions?

WhatsAppeninginEnschede?

CITYOFENSCHEDE.COM
STADTENSCHEDE.DE
UITINENSCHEDE.NL
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ATAK SUMMERLOUNGE
ATAK, T/M 27 AUGUSTUS, 14:00-23:00 UUR
Een zomers programma vanuit het Atak Café op sfeervol terras op het Willem 
Wilminksplein. Heerlijk chillen van dinsdag tot en met zondag, 5 weken lang, 
met iedere dag vanaf 19:00 uur een muzikaal cultureel programma.

KLIK, KLAK, KLOAR!
WILMINKTHEATER, T/M 31 AUGUSTUS
Het afgelopen theaterseizoen heeft Stefan Schipper, de fotograaf van Twente, 
vele artiesten backstage gefotografeerd op de locaties van Wilminktheater en 
Muziekcentrum. Deze foto’s zijn de hele zomer te zien in de foyer van het 
Wilminktheater. 

IK SPEEL, DUS IK BEN
RIJKSMUSEUM TWENTHE, T/M 22 OKT
Ik speel, dus ik ben is een tentoonstelling waarbij alles beweegt. Alle werken 
zijn ontstaan vanuit een speelse experimenteerdrift. De bezoekers worden ook 
zelf uitgenodigd mee te doen, mee te spelen. 

HALVE FINALE WEURO 2017
FC TWENTE STADION, 3 AUGUSTUS, 18:00 OF 20:45 UUR
Op 3 augustus wordt de halve fi nale van het EK Vrouwen gespeeld. Welke 
landen er in staan en hoe laat de wedstrijd begint wordt pas later bekend, 
maar een feest wordt het sowieso! Is de halve fi nale uitverkocht? Kijk dan 
de wedstrijd op de feestelijke fanzone!

VRIELER NL – GROLSCH SUMMER SOUNDS
OUDE MARKT, 3 AUGUSTUS, 20:00 UUR
Op deze donderdag komt het Nederlandse repertoire aan bod. Het levenslied, 
maar ook Nederlandstalige popliedjes worden ten gehore gebracht, door o.a. 
Lytse Hille, Frank van Etten en Jannes!

NIX BLUES NIGHT – GROLSCH SUMMER SOUNDS
OUDE MARKT, 10 AUGUSTUS, 20:00 UUR
Deze donderdagavond staat in het teken van de blues. De echte bluesliefheb-
ber komt op de Nix Blues Night volledig aan zijn of haar trekken.

ZOMERORGELCONCERTEN
DE GROTE KERK, 12 EN 19 AUGUSTUS, 16:00 UUR
Om de zomer te overbruggen verzorgt het Wilmink Theater weer bijzondere 
Zomerorgelconcerten. De huiskamer van Enschede, de Grote Kerk, is een 
unieke plek voor deze gratis te bezoeken concerten. In hartje stad kunt u 
zonder een toegangskaartje te kopen genieten van prachtige muziek. 

STUDENT SUMMER VIBES
OUDE MARKT, 16 AUGUSTUS, 20:00 UUR
Een feestje georganiseerd door studenten, maar toegankelijk voor iedereen. 
De perfecte gelegenheid om de zomer te vieren met verschillende artiesten, 
zomerse hitjes en een special guest!

ENSCHEDE ROCKS - GROLSCH SUMMER SOUNDS
OUDE MARKT, 17 AUGUSTUS, 19:00 UUR
De heren van Café Rocks hebben weer een stevig programma op de planken 
op deze donderdagavond. For those about to Rock(s): they salute you! Met 
o.a. Shock the Devil en Tricklebolt.

DE WILMINKTHEATER ENSCHEDE MARATHON RUN
WILLEM WILMINKPLEIN, 26 AUGUSTUS, 17:30 UUR
Rennen door de binnenstad, het Muziekcentrum en fi nishen op het grote 
toneel van het Wilminktheater? Tijdens deze marathon run is dat mogelijk! 
Het gaat om een route van 4,2195 kilometer om te vieren dat op 7 en 8 
oktober de musical De Marathon naar Enschede komt.

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

FANZONE WEURO 2017     
WILMINKPLEIN EN STATIONSPLEIN, 3 EN 6 AUGUSTUS, VANAF 12:00 UUR
Op de Enschedese wedstrijddagen van het EK Vrouwen is er een feestelijke 
fanzone op het Wilminkplein en Stationsplein. Hier kun je o.a. aan allerlei 
voetbalactiviteiten meedoen, kijken naar gave demonstraties en genieten van 
muziek. De fanzone is voor iedereen gratis toegankelijk!

GROLSCH SUMMER SOUNDS
3, 10 EN 17 AUGUSTUS OUDE MARKT
In augustus staan nog drie edities van de Grolsch Summer Soundsop de agenda. 
Donderdag 3 augustus komt het Nederlandstalige repertoire aan bod tijdens 
Vrieler NL. Het levenslied, maar ook Nederlandstalige popliedjes worden ten 
gehore gebracht. Met o.a Jannes en Frank van Etten. De echte bluesliefhebber 
komt op 10 augustus tijdens de Nix Blues Night aan zijn trekken. Voor de 
rockliefhebbers staat Enschede Rocks op 17 augustus op het programma. De 
heren van Café Rocks hebben weer een stevig programma gemaakt met o.a. 
Tricklebolt en The Grand East.

INTRODUCTIECONCERT
30 AUGUSTUS, OUDE MARKT
Aan het begin van het nieuwe studiejaar vindt de introductie plaats: nieuwe 
studenten van het Saxion en de Universiteit Twente maken kennis met 
Enschede en met elkaar. Het introductieconcert is de afsluiting van deze 
week. Dit jaarlijks terugkerende evenement is zeer populair onder studenten, 
maar ook onder bezoekers aan de binnenstad. Op het grote podium treden 
een aantal bekende namen op, deze worden in de loop van de maand 
bekend gemaakt.

AIRFORCE FESTIVAL
VLIEGBASIS TWENTE, 5 AUGUSTUS, 12:00-00:00 UUR
Een hele dag uit je dak gaan op keiharde beats. De liefhebbers van hardcore 
komen hier aan hun trekken. De line up bestaat onder andere uit Angerfi st, 
Radical Redemption, Denekamps gespuis, Paul Elstak, Mental Theo en vele 
anderen.

FINALE UEFA WEURO 2017
FC TWENTE STADION, 6 AUGUSTUS, 17:00 UUR
De fi nale van het EK Vrouwen wordt op 6 augustus gespeeld. De wedstrijd 
begint om 17:00 en zal gaan tussen de twee beste landen van het EK. Zullen de 
Oranje Leeuwinnen in de fi nale staan? Dan wordt het natuurlijk één groot feest 
op de fanzone en in de binnenstad. Kijk de wedstrijd op de feestelijke fanzone!

 The Grand East foto: Tineke Klamer

GROLSCH SUMMER SOUNDS

 The Grand East foto: Tineke Klamer

SUMMER SOUNDS
OUDE MARKT

DE ZOMERSPELEN 
ROOMBEEK CULTUURPARK, 9 JULI T/M 3 SEPT.
Deze zomer hoef jij je zeker niet te vervelen! Kom naar ‚De Zomerspelen‘ in 
Roombeek van 9 juli t/m 3 september. Het Rijksmuseum Twenthe en museum 
TwentseWelle staan tijdens ‚De Zomerspelen‘ bol van activiteiten. Ontdek en 
zie je hoe het kan dat een vogel of vliegtuig in de lucht blijft of ga zelf aan de 
slag in het vakantieatelier.  Koop een vakantiepaspoort en je kunt de hele 
zomer terugkomen! Meer info www.twentsewelle.nl

JORIENOSAURUS VAKANTIEDAGEN
HOF ESPELO, 2, 18, 21 EN 29 AUGUSTUS, 10:00-16:00 UUR
Kinderyoga avonturen met allerlei activiteiten zoals kinderyoga, creatieve 
opdrachten, spelletjes, verhalen vertellen, hutten bowuen en alles wat een 
zomervakantie zo leuk maakt.

LEGO DAGEN 
MUSEUM BUURTSPOORTWEG, BOEKELO,  8 T/M 10 AUGUSTUS
Ben jij ook zo dol op LEGO? Kom dan naar het museumdepot in Boekelo! Het 
staat er helemaal vol met LEGO. Ben je moe van al dat LEGO bouwen? Dan 
kun je natuurlijk altijd een ritje maken met de stoomtrein.
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