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IN DE SPOTLIGHTS

AD HEIJNE BY JOOST – VAN LOENSHOF 166
Schoenen maken de man, dus scoor bij Ad Heijne niet alleen
een nieuwe mooie outfit, maar maak het geheel meteen af
met het perfecte paar schoenen. De kleding en schoenen zijn
exclusief en speciaal voor de modebewuste man.

BUCKETLIST
2019

BUCKETLIST 2019

WINKELTIPS VAN DE MAAND

 KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

WAT 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 evenementen. Vink ze één voor één van deze Enschede Bucketlist 2019 af.

SISTERS BYOUX EN GIFTS – HAVERSTRAATPASSAGE 9

Ben je benieuwd naar de 52 dingen die op onze bucketlist staan?
Kijk dan op uitinenschede.nl/bucketlist

ENGBERS LEDERWAREN – LANGESTRAAT 12
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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.

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.

UITAGENDA JANUARI

HC_ENS_Advertentie_105x148,5mm_1_DE.indd 1

Een bijzonder menu met onder andere proteïneshakes,
natuurlijke limonades en gezondere taartjes. Zo kun je bij
Oloa je eigen haverpancakes samenstellen.

HEALTHY HOTSPOTS

 KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

ETN SALADEBAR – HAVERSTRAATPASSAGE 26

8 APRIL T/M 12 AUGUSTUS
8 APRIL T/M 12 AUGUSTUS

Bij Nijenhuis Interieur hebben ze niet alleen bijzondere meubelen. Ze
hebben namelijk ook prachtige verlichting, parket, accessoires en diverse
stoffen voor gordijnen en meubels.

OLOA – ZUIDERHAGEN 9
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NIJENHUIS INTERIEUR – DE HEURNE 28

IN DE SPOTLIGHTS

Tijdelijk!
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

Lief
Lief
&Leed
&Leed

8 sept / 6 jan 2019
8 sept / 6 jan 2019

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.

TEXTIEL VERVEN,
BEDRUKKEN EN
BEWONDEREN

Hollandsefamilies
families
Hollandse
invoorvoorin
entegenspoed
tegenspoed
en

vanaf 8 september
vanaf 8 september

Deze gezellige damesmodezaak in de Haverstraatpassage heeft een breed
assortiment aan schoenen, kleding, byoux en leuke cadeauartikelen. Genoeg
keuze voor jong en oud!

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.

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 bospaddenstoelen kroketjes als eens geprobeerd?

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!

PROEFPUURPLAZA – DE HEURNE 57

SUS EN SO SALADES GROENTEN EN FRUIT – KORTE HENGELOSESTRAAT 25

WOK& – WILLEM WILMINKPLEIN 27A

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.

ENSCHEDE

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.

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.

WINKELEN

ETEN & DRINKEN KUNST & CULTUUR

ENSCHEDE
ENSCHEDE
APP 0658813211

UITINENSCHEDE.NL

ZIEN & DOEN

AGENDA

07/12/201

EVENEMENTEN
2019

VOOR IN JE AGENDA!
VOORUITBLIK EVENEMENTEN 2019
DATA ONDER VOORBEHOUD
 KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

ENSCHEDE MARATHON
14 APRIL

In 2019 vindt alweer de 51e editie van de Enschede Marathon plaats. Ren jij
de 42, 21, 10 of 5 kilometer mee?

KONINGSFESTIVAL ENSCHEDE

FRESHTIVAL

PROEF EET

Ook in 2019 wordt de verjaardag van Willem-Alexander groots gevierd in
Enschede. Met Koningsnacht kun je dansen op de fijnste deuntjes en op
Koningsdag is er een programma voor jong en oud op de verschillende pleinen.

Pinksteren is Freshtival. Ook dit jaar vindt dit dance event een heel weekend
langs plaats op het Rutbeek.

Het eerste weekend van september staat altijd in het teken van lekker eten.
Tijdens deze 34e editie van de Proef Eet maak je kennis met de nieuwste en
bekendste culinaire hotspots van de stad.

MAKER FESTIVAL TWENTE

13 JULI T/M 25 AUGUSTUS

26 & 27 APRIL

25 & 26 MEI

Een festival van en voor inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid, waarmee
“makers” in de schijnwerpers worden gezet.

KUNST IN HET VOLKSPARK
9 JUNI

Kom voor de 26e keer genieten van muziek en kunst in een mooie groene
omgeving.

8 & 9 JUNI

DINOPARK TWENTE
Tientallen grote bewegende replica’s van dinosaurussen komen deze zomer
naar Vliegbasis Twenthe. Durf jij het aan?

GROLSCH SUMMER SOUNDS
DONDERDAGEN IN JULI & AUGUSTUS

De oude Markt wordt deze zomer tijdens de Grolsch Summer Sounds weer
enkele donderdagen lang het swingende hart van Enschede.

WINTER WONDERS WINTERBIERFESTIVAL

WALK-IN WORLDS

BREDER DAN KLASSIEK MET BLAUDZUN

MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE, 5 JANUARI, 20:00 UUR

Tijdens alweer de vierde editie van dit festival van Stanislaus Brewskovitch
drink je de lekkerste winterbieren! De echte bierliefhebber mag dit gezellige
evenement zeker niet missen. Kom jij ook proeven?

Een voorstelling voor én door Enschedeërs. Met behulp van een speciale
VR-bril beleef je deze voorstelling door maar liefst zes verschillende werelden.
De kunstenaar is dan ook een echte verhalenverteller.

Deze Nieuwjaarstournee van het Amsterdam Sinfonietta verovert langzaam
heel Nederland. Een nieuw begin en een nieuw geluid voor Blaudzun.

BERTOLF – SOELAAS (TRY-OUT)

DE GROTE KARAOKE SHOW

Zilveren Harp-winnaar Bertolf komt naar Enschede! Een nieuwe show met eigen
nummers en die van zijn helden: Paul McCartney, Bob Dylan en Paul Simon.

Spot aan, pak je kans en steel de show! De Grote Karaoke Show is een
knotsgekke avond vol meezingen, dansen, springen, tranen en live gezongen
top entertainment.

TOMMIE CHRISTIAAN – IN EEN ANDER LICHT
DE KLEINE WILLEM, 5 JANUARI, 20:30 UUR

GROTE KERK, 12 JANUARI, VANAF 13:00 UUR

CONCORDIA, 17 JANUARI, 20:30 UUR

TETEM, VANAF 17 JANUARI

METROPOOL ENSCHEDE, 18 JANUARI, 21:00 UUR

Nog nooit eerder deed Tommie een eigen theatershow. Een show met eigen
liedjes, maar ook met nummers van artiesten die het heilige vuur in hem
aanwakkerden.

EVITA

WILMINKTHEATER, 17 T/M 20 JANUARI, 14:30 OF 20:00 UUR

BOEF

NIEUWJAARSCONCERT ORKEST VAN HET OOSTEN

Deze musical over de tomeloze ambitie van de jonge Eva Duarte. Ze schopt het
van tweederangs artieste tot first lady en machtigste vrouw van Argentinië. Geliefd
bij haar volk, gehaat door de elite en omstreden tot op de dag van vandaag.

Zijn concert werd eerder verplaatst, maar nu is het dan echt zover. De
veelbesproken en meest gestreamde rapper Boef komt naar Enschede!

MUZIEKCENTRUM, 6 JANUARI, 14:30 UUR

Dit feestelijke, dansende en sprankelende nieuwjaarsconcert wordt gegeven
door Orkest van het Oosten. Het programma is Weens met een scheutje Franse
champagne. Wie wil er nu niet op deze mooie klanken het nieuwe jaar in.

MILITARY BOEKELO-ENSCHEDE
10 T/M 13 OKTOBER

METROPOOL ENSCHEDE, 19 JANUARI, 20:30 UUR

TIPS VOOR DE JEUGD
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IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET HOORT (4+)
CONCORDIA, T/M 24 FEBRUARI

Geluid en beeld komen samen in deze expositie. Over hoe geluid en beeld zo
verschillend kunnen zijn, maar toch bij elkaar horen. Kinderen leren hier meer
over hoe beeld en geluid samen (kunnen) werken.

MEIS! (6+)

DE KLEINE WILLEM, 4 JANUARI, 19:00 UUR
De dappere Meis gaat op ontdekking door het bos. Hier ontdekt ze een
bijzondere wereld vol sprekende dieren. Ze leert wie ze kan vertrouwen en wie
niet. Maar hoort ze nou bij de dieren of blijft ze toch liever mens?

Tijdens het Nationaal Theaterweekend kun je voor een tientje naar het theater.
Bezoek o.a. voorstellingen van Motel Westcoast, Jeroen Zijlstra & Tjitske
Jansen, Jörgen Raymann, Sjors van der Panne en Maartje & Kine gedurende
dit weekend.

Deze editie treden de Enschedese sixtiesbands Butterfly, Chains, Highway,
Nightstars, Indeeds en St. John’s Family op. Dat belooft een spetterende
nieuwjaarsparty te worden!

DE NAAKTE WAARHEID

RIJKSMUSEUM TWENTHE, VANAF 27 JANUARI

GESTAMPTE MEISJES – BALLEN

Deze expositie gaat over wie we zijn en hoe we als mens zo zijn geworden. Er
worden ongeveer 100 topwerken getoond uit maar liefst 600 jaar schilderen,
beeldhouwen, fotograferen, tekenen en filmen. Een expositie over ons
allemaal!

’T VERBORGEN THEATER, 8 JANUARI, 20:30 UUR
Het trio Gestampte Meisjes bestaat uit Ymke van Hoof, Esmée van Liera en
Thenera van der Pluijm. Hun show is humoristisch en kwetsbaar, waarbij
inspiratie uit eigen verhalen wordt gehaald.

Tijdens deze avond krijg je maar liefst negen kleine voorstellingen te zien, met
elk een bijzonder thema. Centraal staat de ontmoeting tussen twee mannen en
twee verschillende werelden.

De 16e editie van GOGBOT staat voor de deur. Vier dagen lang staat de
binnenstad van Enschede weer in het teken van kunst, multimedia en
technologie.

WILMINKTHEATER, 25 T/M 27 JANUARI, VERSCHILLENDE TIJDEN

DE GROLSCH VESTE, 6 JANUARI, 16:00 UUR

CONCORDIA, 10 JANUARI, 20:30 UUR

5 T/M 8 SEPTEMBER

NATIONAAL THEATERWEEKEND

TEXTIELBEAT NIEUWJAARSPARTY

DE VERSE TIJD

GOGBOT

In 2019 komt één van de beste paardentopsportevenementen van de wereld
gewoon weer naar Boekelo. Zal het dit jaar net zo warm worden?

TIPS JANUARI
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30 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER

SOOF DE MUSICAL

WILMINKTHEATER, 23 T/M 27 JANUARI, VERSCHILLENDE TIJDEN
Een unieke theaterbeleving, dat is Soof de Musical. Geniet tijdens de voorstelling
van een lekker hapje en laat je meevoeren door de keuken van Soof!

KIKKER EN DE VALLENDE STER (4+)
WILMINKTHEATER, 6 JANUARI, 14:30 UUR

Kikker en zijn vriendjes zien een vallende ster. Snel doen ze allemaal een
wens. Help jij Kikker de wensen van zijn vriendjes in vervulling te laten gaan?

DE SPROOKJESKONINGIN (8+)
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

DE KLEINE WILLEM, 20 JANUARI, 14:30 UUR
Ga mee in het universum van de poppen van DudaPaiva Company. Deze
bijzondere poppen vertellen het verhaal van De Sprookjeskoningin. Een absurd
en komisch sprookje.

