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Enschede wil een gastvrije stad zijn voor haar bezoekers. 
Om het verblijf voor de bezoekers te vergemakkelijken 
en om de bezoekers een gevoel van welkom te geven, 
is het citymagazine ontwikkeld. Het citymagazine 
bevat inspirerende artikelen, leuke tips en praktische 
informatie over Enschede. 

DOELGROEP
Meerdaagse bezoekers aan Enschede en omgeving. Om deze 

groep te bereiken liggen de magazines op alle hotelkamers 

en bij B & B’s, vakantiewoningen, campings, toeristische 

bedrijven in Enschede en de regio.

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
1 x per jaar; in Nederlands, Duits en Engels.

OPLAGE
2.500 exemplaren. Doordat de magazines op de kamers 

blijven liggen en één magazine door een flink aantal gasten 

gezien wordt, is het bereik echter vele malen groter. 

WAAROM ADVERTEREN?
Het magazine wordt het hele jaar gelezen door gasten die 

één of meerdere dagen in Enschede verblijven. Het heeft een 

hoge attentiewaarde en een groot bereik. De doelgroep is 

geïnteresseerd in wat er in Enschede te doen is. Ze willen de 

stad verkennen en staan open voor tips.  

WAAROM EEN MAGAZINE?
Met het magazine willen we een beeld geven van de stad 

Enschede en suggesties aanreiken van wat er te doen is. 

We willen op deze manier bezoekers verleiden langer te 

blijven of terug te komen. Een magazine is laagdrempelig en 

opvallend, men hoeft niet zelf op zoek naar de informatie. 

Vanzelfsprekend wordt in het magazine doorverwezen naar 

actuele (online) kanalen als de Uitagenda, uitinenschede.nl en 

social media. 

Uw advertentie is vrij in te vullen. U kunt bijvoorbeeld kiezen 

voor een actiematige advertentie.

Er is ook ruimte voor advertorials met onderwerpen die passen 

binnen de bladformule.

ADVERTENTIETARIEVEN EN FORMATEN 
1/1 pagina € 850,-

(achterzijde en binnenzijde omslag € 900,-)

Zetspiegel:  192 x 247 mm (bxh)

Bladspiegel:  220 x 275 mm (bxh) (excl. 3 mm afloop)

1/2 pagina € 550,-

192 x 120,5 mm (bxh)

1/4 pagina € 325,-

93 x 120,5 mm (bxh)

TECHNISCHE GEGEVENS
Formaat   220 x 275 mm (bxh)

Zetspiegel  192 x 247 mm (bxh)

Pagina’s   24

Advertenties   Full colour HR: Certified PDF aanleveren 

inclusief (kleuren)proef

Resolutie  Minimaal 300 dpi

Advertorials   Aanleveren per e-mail (Word), beelden 

separaat van tekst 

Beeldmateriaal minstens 300 dpi, bij 

voorkeur .tiff - .eps - .jpg

ADVERTENTIES AANLEVEREN
PDF - HighRes, CMYK, profiel ISO FOGRA 27 coated paper

Steunkleuren (Pantone) moeten omgezet zijn naar CMYK.

Advertentie 1/1 pagina in formaat 220 x 275 mm (aflopend)

aanleveren met snijtekens en 3 mm afloop in het bestand.

Indien u in meerdere uitingen van Enschede Promotie 

adverteert (Uitagenda Nederlands en Duits) ontvangt u een 

korting van 10% op het totale advertentiebedrag.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
ENSCHEDE CITY MAGAZINE

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met  

Petra Kamping via 053-4801970.
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ENSCHEDEUITAGENDA FEBRUARI

VERRAS JE LIEF  

�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL/VALENTIJN

MATOU BYOUX - STADSGRAVENSTRAAT 38

Wat is er nou leuker dan je partner een mooi sieraad cadeau doen deze 

Valentijn? Bij sieradenwinkel Matou Byoux ben je daarvoor aan het juiste 

adres. Het assortiment is ‘nooit gewoontjes’, zodat je altijd met iets origineels 

de winkel verlaat!

VILLA CHOCOLA - KLANDERIJ 17

Bij Villa Chocola kun je terecht voor allerlei soorten chocolade. Van bonbons 

tot repen en van geschenk- tot wensdozen. Deze chocolaterie is dé plek voor 

wie gelooft dat liefde ook deze Valentijn weer door 

de maag gaat.

Bij Villa Chocola kun je terecht voor allerlei soorten chocolade. Van bonbons 

tot repen en van geschenk- tot wensdozen. Deze chocolaterie is dé plek voor 

wie gelooft dat liefde ook deze Valentijn weer door 

de maag gaat.

GAMESHOP TWENTE - VAN LOENSHOF 2

Zet je partner op een luie zondag graag de spelcomputer aan? Dan weet jij waar 

je hem of haar mee kunt verrassen. Bij Gameshop Twente vind je een compleet 

assortiment aan (tweedehands) games voor iedere console. Game on!

BLOEMSIERKUNST MIMOSA -  KORTE HENGELOSESTRAAT 27

Een mooi boeket, stijlvolle kamerplant of een romantische bos rode rozen. 

Bijna iedere vrouw heeft er wel een zwak voor. Weet je tussen al dat fl eurigs 

niet wat je moet kiezen? Bij Mimosa helpen ze je graag een geschikte keuze te 

maken.

MAD PARFUM - HAVERSTRAATPASSAGE 23

Een heerlijk geurtje die niet gauw vervliegt. Dat is waar Mad Parfum om 

bekend staat. Bij deze lokale parfumerie in een van de leukste Enschedese 

straatjes koop je goede replica’s van de bekendere geuren voor een 

vriendelijke prijs. 

KUNSTWINKEL CONCORDIA - LANGESTRAAT 56

Wist je dat je bij Concordia ook kunst kan kopen? De 

kunstwinkel heeft een uitgebreide collectie met 

producten van lokale kunstenaars en ontwerpers. 

Gegarandeerd een origineel cadeau! 
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  @ENSCHEDE

UITINENSCHEDE.NL

DINEREN MET EEN FILM

�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  

DE KLEINE BISTRO - WALSTRAAT 16

Het knusse restaurant aan de Walstraat biedt een veelzijdige kaart, waarvoor 

niet te diep in de buidel getast hoeft te worden. Het Cinemenu bestaat uit een 

keuzemenu met drie voor- en hoofdgerechten, een toetje en een bioscoopkaartje 

voor een compleet avondje uit!

GOODY’S STEAKHOUSE - MARKTSTRAAT 2

Amerikaans eten is meer dan burgers en Coca Cola. Waan je voor een paar uur 

in de échte Amerikaanse keuken bij Steakhouse Goody’s. De keuze is er reuze. 

Zo kies je zelf uit hoeveel gangen jouw bioscoopmenu bestaat. Met popcorn 

als dessert?

HUMPHREY’S - NOORDERHAGEN 42

Verrukkelijk eten voor een vast bedrag. Dat is waar Humphrey’s al 25 jaar 

bekend om staat. Of je nou van vlees, vis of vegetarisch houdt, bij Humphrey’s 

stap je voldaan naar buiten. Na uitgebreid tafelen, breng je vervolgens een 

bezoekje aan de bioscoop.

FELLINI’S - BOLWERKSTRAAT 2

De chefs van Fellini selecteren ieder seizoen de beste gerechten en ingrediën-

ten binnen de Italiaanse keuken. Bij Fellini kan je elke dag terecht voor een 

heerlijk drie-gangen keuzemenu met een fi lm naar keuze om de avond perfect 

af te sluiten. 

DE FUSTING - HENGELOSESTRAAT 281

“Eecafé de Fusting, waar lekker eten nog betaalbaar is.” Zo luidt de terechte 

slogan van dit gezellige eetcafé. Bij de Fusting kun je kiezen uit een twee of drie 

gangen keuzemenu, natuurlijk inclusief een gezellig avondje naar de bioscoop.

SENSAZIA - COLOSSEUM 80

Sensazia is wokken op zijn best. Maak eerst twee uur lang onbeperkt gebruik 

van het smaakvolle en typisch Aziatische soep-, sushi- en wokbuffet. Na afl oop 

wandel je rustig naar Kinepolis aan de overkant voor een gezellige komedie, 

mooie drama of spannende thriller.
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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.

Warenmarkt, 8:00 tot 17:00 uur, Van Heekplein. 

Wat mag het zijn?

 UITINENSCHEDE.NL/MARKT

Wat is er nou leuker dan je partner een mooi sieraad cadeau doen deze 

Valentijn? Bij sieradenwinkel Matou Byoux ben je daarvoor aan het juiste 

adres. Het assortiment is ‘nooit gewoontjes’, zodat je altijd met iets origineels 

de winkel verlaat!

VILLA CHOCOLA - 

Bij Villa Chocola kun je terecht voor allerlei soorten chocolade. Van bonbons 

tot repen en van geschenk- tot wensdozen. Deze chocolaterie is dé plek voor 

wie gelooft dat liefde ook deze Valentijn weer door 

de maag gaat.

WEEKMARKT
ELKE DINSDAG EN 

ZATERDAG

1 T/M 28 FEBRUARI

ENSCHEDE

WIN IEDERE WEEK FANTASTISCHE PRIJZEN

MEGA
WINWEKEN

HC_ENS_MEGA-WINWEKEN_2018_OD_ADV-MAGAZINE_UITAGENDA_105x148.5.indd   1
11/01/2018   17:12

VERSCHILLENDE RESTAURANTS BIEDEN EEN CINEMENU AAN. DIT IS 

EEN KEUZEMENU IN COMBINATIE MET EEN KAARTJE VOOR EEN FILM 

BIJ KINEPOLIS (COLOSSEUM) OF BIJ CINEAST IN HET CENTRUM. 

NATUURLIJK KAN JE OOK ALTIJD EEN DAGHAPJE PAKKEN BIJ EEN VAN 

DE VELE RESTAURANTS IN DE BINNENSTAD, OM DAARNA ÉÉN VAN DE 

MOOIE FILMS OF DOCUMENTAIRES BIJ CONCORDIA TE BEKIJKEN.

+

+
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Om bewoners en bezoekers op te hoogte te houden over alle 

activiteiten in Enschede, wordt de Uitagenda uitgegeven. De 

Nederlandstalige Uitagenda komt maandelijks uit, met daarin 

de highlights op het gebied van muziek, theater, evenementen 

film, exposities en meer. Daarnaast bevat de Uitagenda elke 

maand nieuwe winkel- en horecatips.

De Duitstalige Uitagenda wordt acht keer in het jaar uitgegeven, 

met daarin tips voor winkelen, horeca en cultuur, evenementen 

en een plattegrond van de binnenstad.

DOELGROEP
De Uitagenda is bedoeld voor zowel de bewoners van 

Enschede, als de bezoekers aan onze stad. Het is een begrip 

voor iedereen, van muziekliefhebber tot filmfanaat: in de 

Uitagenda vind je altijd een volledig en actueel overzicht van 

wat er in de stad te doen is. 

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
Nederlandstalige Uitagenda: 12x per jaar.

Duitstalige Uitagenda: 8x per jaar (Edities; januari, februari/

maart, april/mei, juni, juli/augustus, september, oktober/

november, december).

OPLAGE
Nederlandstalige Uitagenda: 3000 stuks.

Duitstalige Uitagenda: 2500 stuks.

De Uitagenda’s worden gedistribueerd via ruim 250 

aansprekende en relevante plekken in Enschede en omgeving.

Uitgiftepunten zijn bijvoorbeeld bioscopen, hotels, theaters, 

campings, maar ook de vele horecazaken en winkels in 

Enschede. Daarnaast zijn de Uitagenda’s te vinden in alle 

parkeergarages in de binnenstad. 

WAAROM ADVERTEREN?
De Uitagenda wordt maandelijks gelezen door 

Nederlandstalige en Duitstalige bewoners en bezoekers van 

Enschede. Het heeft een hoge attentiewaarde en een groot 

bereik. De doelgroep is geïnteresseerd in wat er in Enschede 

te doen is. 

ADVERTENTIETARIEVEN EN FORMATEN 
Jaarpakketten Nederlands (12 edities) en Duits (8 edities)

 Nederlands (12x)  Duits (8x)  

Pakket 1 (A6 pagina) 

Per Uitagenda €250,- €250,-

Per jaar €3000,- €2000,-

Totaal per jaar met korting €2700,-  €1800,- 

Pakket 2 (halve A6 pagina)

Per Uitagenda €130,- €130,-

Per jaar €1560,- €1040,-

Totaal per jaar met korting €1404,-  €936,-

Prijzen losse advertenties

A6 pagina €250,-

Halve A6 pagina €130,-

Evenement uitlichten

Voor content partners bestaat de mogelijkheid om een 

evenement uit te lichten in de Uitagenda om zo extra exposure 

te geven aan speciale concerten, voorstellingen, evenementen 

en exposities. Het evenement wordt dan met een foto 

uitgelicht.

Prijs:  € 100,00. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Formaat A6  105 x 148 mm (bxh)

Formaat halve A6 105 x 74 mm (bxh)

Advertenties   Full colour HR: Certified PDF 

aanleveren inclusief (kleuren)proef

AANLEVEREN ADVERTENTIES
Advertenties dienen bij voorkeur aangeleverd te worden in de 

volgende bestandsformaten:

• PDF - HighRes, CMYK, profiel ISO FOGRA 27 coated paper

• EPS of AI - HighRes, CMYK, coated paper

• TIFF - CMYK, 300 dpi

Steunkleuren (Pantone) moeten omgezet zijn naar CMYK.

Snijtekens aangeven en 3 mm afloop in het bestand.

Indien u in meerdere uitingen van Enschede Promotie 

adverteert (Enschede City Magazine) ontvangt u een korting 

van 10% op het totale advertentiebedrag.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN  
UITAGENDA

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met 

Bo Verhoef via 053-4801970.
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ALLES VOOR DE KIDS  
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL
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UITINENSCHEDE.NL

KUNST & CULTUUR
ETEN & DRINKEN ZIEN & DOEN

WINKELEN
AGENDA

LUNCH & BRUNCH
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  

PICO BY AMAZINGKIDS 

KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 3-18    
Al 40 jaar is Pico de hotspot van Enschede voor de leukste en 

hipste kinderkleding, van newborn tot tienerkleding. Op een 

oppervlakte van 700m2 vind je hier kleding van vele bekende 

merken. De kids kunnen heerlijk relaxen, maar natuurlijk ook zelf 

mee zoeken naar nieuwe outfi ts.

 IN DE SPOTLIGHTS 

STOET – PIJPENSTRAAT 15    
Geniet van goede koffi e, vers gebak en lekkere broodjes bij deze 

hotspot in hartje binnenstad. Start de dag met een goed 

ontbijtje, kom even gezellig lunchen of kies voor een zoet plankje 

en proef allerlei lekkers. Ook aan de kinderen is gedacht! 

 IN DE SPOTLIGHTS 

   PAULA 
   MODERSOHN-
   BECKER

TUSSEN WORPSWEDE  

EN PARIJS

a
8 APRIL T/M 12 AUGUSTUS
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SPEEL EN WIN ONMEUNIG 
MOOIE PRIJZEN
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BACKWERK – KLANDERIJ 7
Heb je tussen het shoppen door zin in een goed broodje of lekker snel 

tussendoortje? In de Klanderij zit sinds kort deze nieuwe Duitse broodjeszaak. 

In de winkel kun je kiezen uit meer dan 100 producten, van verse broodjes en 

zoete bakkersproducten tot pizza’s en pretzels.

PUNTOPASTA – H.J. VAN HEEKPLEIN 62

Zin in een heerlijke Italiaanse lunch met panini, antipasti of gewoon een pasta 

of pizza? Probeer dan eens puntoPASTA! Al tien jaar serveren zij Italiaanse 

lekkernijen en kun je er elke zondag, en op verschillende feestdagen, terecht 

voor een uitgebreide brunch voor het hele gezin.

BAGELS & BEANS – KORTE HENGELOSESTRAAT 33

Van zoet beleg tot speciale combinaties op je bagel. Bij Bagels & 

Beans hebben ze genoeg keuze waar je maag van gaat knorren. Toch 

zin in wat anders? De kaart bevat ook salades, yoghurts, hartige hapjes 

of verschillende gebakjes.

MEISJE KOFFIEGESCHENK – RAADHUISSTRAAT 23

Lunchen met een borrelplankje, Molukse salade of een rijkelijk belegd 

broodje? Bij Meisje kan het allemaal. De eigenaresse, Nonna, is van Molukse 

afkomst en dit proef en zie je terug in de heerlijkheden die er dagelijks 

worden geserveerd. Je kunt hier ontbijten of ga voor koffi e met wat lekkers.

HET PARADIJS – NICOLAAS BEETSSTRAAT 48

Lunchen in een andere wereld? Bij Het Paradijs waan je je in een hele 

andere omgeving! Hier lunch je in een groene oase met veel planten, 

kunstobjecten en boeddhabeelden. Op de lunchkaart vind je onder andere 

soep, quiches, broodjes en nog veel meer. En alle gerechten zijn vegetarisch 

en/of veganistisch! 

ELKE WEEK VERS VOOR JE UITGESTALD

Wat mag het zijn? Op de warenmarkt in Enschede vind je ruim 100 kramen 

waar duizenden (vers)waren zijn uitgestald. Zo’n gevarieerd aanbod zorgt voor 

uren winkelplezier.

Warenmarkt; elke dinsdag en zaterdag, 08:00-17:00 uur, H.J. van Heekplein

 UITINENSCHEDE.NL/MARKT

ELKE DINSDAG EN 
ZATERDAG

DECATHLON – VAN LOENSHOF 60

Nieuw in de binnenstad: de Franse mega sportzaak Decathlon! Koop hier 

spullen voor het nieuwe sportseizoen van de kinderen. Hier vind je niet alleen 

sportartikelen voor ruim 70 verschillende sporten, maar je mag de meeste 

producten ook nog eens in de winkel uitproberen. 

TOFF KIDSWEAR – VAN LOENSHOF 6

Een hele stoere winkel met toffe tienerkleding voor jongens en meisjes. Bij 

Toff Kidswear scoren kinderen en tieners vanaf maat 128 t/m maat 188 de 

allermooiste outfi ts. Ieder seizoen wordt er weer een aantrekkelijke collectie 

kinderkleding aangeboden. 

NAME IT – KLANDERIJ 61
Dit Deense kinderkledingmerk heeft collecties voor allerlei leeftijdsgroepen. 

Trendy, stoer, schattig en speels. Van babybroekjes en -pakjes tot jeans en 

shirts voor coole tieners. Name it richt zich op zowel jongens als meisjes.

NIK&NIK – LANGESTRAAT 5
Het modelabel van Nikkie voor kids. Speciaal voor eigenwijze, nieuwsgierige, 

uitgesproken en stoere jongens en meisjes. Een jeans met coole sweater of 

een mooi jurkje met stoer jasje voor je mini-me. Bij NIK&NiK kunnen 

kinderen eindeloos looks combineren.

ZARA – H.J. VAN HEEKPLEIN 54
In de mega Zara in de binnenstad vind je op de eerste verdieping een 

uitgebreide kinderafdeling voor baby tot tiener. Ontdek de laatste mode, 

schoenen en accessoires voor jongens en meisjes. Van jacks en t-shirts 

tot rokjes, jeans en jurkjes. Voor iedereen is er wat leuks!

Uitagenda 7 - juli.indd   1
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HEALTHY HOTSPOTS�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  

AD HEIJNE BY JOOST – VAN LOENSHOF 166

Schoenen maken de man, dus scoor bij Ad Heijne niet alleen 

een nieuwe mooie outfi t, maar maak het geheel meteen af 

met het perfecte paar schoenen. De kleding en schoenen zijn 

exclusief en speciaal voor de modebewuste man.

 IN DE SPOTLIGHTS 

OLOA – ZUIDERHAGEN 9   
Een bijzonder menu met onder andere proteïneshakes, 

natuurlijke limonades en gezondere taartjes. Zo kun je bij 

Oloa je eigen haverpancakes samenstellen.

 IN DE SPOTLIGHTS 
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Oude textielambachten 
en de allernieuwste technieken voor het bedrukken en verven van textiel smelten samen in De Tijdelijke Textieldrukkerij: een tentoonstelling en een 

textielwerkplaats in één. 
6 oktober t/m 30 juni. Kijk voor alle activiteiten 

en workshops op demuseumfabriek.nl

TEXTIEL VERVEN, BEDRUKKEN EN BEWONDEREN

ZET IN OP EEN SPANNENDEAVOND UIT

HOLLAND CASINO ENSCHEDE

DAGELIJKS OPEN VAN 12.00 TOT 03.00 UUR

Tegen inlevering van deze advertentie ontvang je voor twee personen

gratis entree en een drankje. Deze actie is geldig t/m 31 december 2019.

BRS 20.027

ETN SALADEBAR – HAVERSTRAATPASSAGE 26

Bij ETN kun je niet alleen je eigen salade samen stellen, maar kun je ook 

heerlijke soep, wraps of vegan taartjes krijgen of meenemen. ETN gebruikt 

alleen verse en lokale producten, die vaak ook nog verpakt worden in 

afbreekbaar materiaal. Goed voor jou én het milieu! 
SUS EN SO SALADES GROENTEN EN FRUIT – KORTE HENGELOSESTRAAT 25

Voor lekkere en verse groenten en fruit kun je terecht bij Sus en So. Dé trots 

van Sus en So zijn de maaltijdsalades. Deze kun je zelf samenstellen en 

worden dus à la minute speciaal voor jou klaar gemaakt.

SISTERS BYOUX EN GIFTS – HAVERSTRAATPASSAGE 9

Deze gezellige damesmodezaak in de Haverstraatpassage heeft een breed 

assortiment aan schoenen, kleding, byoux en leuke cadeauartikelen. Genoeg 

keuze voor jong en oud! 
ENGBERS LEDERWAREN – LANGESTRAAT 12
Met meer dan 80 jaar ervaring is Engbers Lederwaren de echte lederspecialist 

van Oost-Nederland. Je vindt hier de mooiste reisartikelen, tassen en andere 

accessoires. 
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Hollandse families in voor- en  tegenspoed

vanaf 8 septembera8 sept / 6 jan 2019

Lief       &Leed

Hollandse families   in voor-  en tegenspoed

PICO BY AMAZINGKIDS – KORTE HAAKSBERGERSTRAAT 3-18

Al 40 jaar een begrip voor de leukste en hipste kinderkleding. Van newborn 

tot tienerkleding, hier vind je vele bekende merken onder één dak. 

NIJENHUIS INTERIEUR – DE HEURNE 28
Bij Nijenhuis Interieur hebben ze niet alleen bijzondere meubelen. Ze 

hebben namelijk ook prachtige verlichting, parket, accessoires en diverse 

stoffen voor gordijnen en meubels.APPEL EN EI – MARKTSTRAAT 10
Hier vind je bijzondere tweedehandse eigentijdse merkkleding voor een 

zacht prijsje. Voor de hele familie is er wat wils. Ook kun je hier jouw oude 

kleding inleveren.

BAGELS & BEANS – KORTE HENGELOSESTRAAT 33

De lekkerste bagels haal je hier! Zo hebben ze o.a. vegetarische gegrilde 

courgette, een mozzarella di bufala of een hummus. En heb je de bospadden-

stoelen kroketjes als eens geprobeerd?PROEFPUURPLAZA – DE HEURNE 57 
Een horecagelegenheid in de Ekoplaza met een 100% biologische keuken. Ga 

eens langs voor een high tea, de vegan daghap of neem iets lekkers mee voor 

thuis.

WOK& – WILLEM WILMINKPLEIN 27A
Door gebruik te maken van natuurlijke Aziatische producten krijg je bij WOK& 

altijd een heerlijk vers wokgerecht. Voor een handige en lekkere combinatie 

van gezond eten en een snelle service.

BUCKETLIST 2019WAT GA JIJ DOEN?Dingen die iedere Enschedeër én bezoeker in 2019 zou moeten doen als het 

om Enschede gaat: de ultieme Enschede Bucketlist 2019. Bekende en minder 

bekende dingen om ooit een keer te doen in onze stad. Genoeg om een jaar 

lang iedere week iets af te vinken. Van activiteiten, tot hotspots en evenemen-

ten. Vink ze één voor één van deze Enschede Bucketlist 2019 af.

Ben je benieuwd naar de 52 dingen die op onze bucketlist staan? 

Kijk dan op uitinenschede.nl/bucketlist 

Dingen die iedere Enschedeër én bezoeker in 2019 zou moeten doen als het 

BUCKETLIST2019
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