MRS BROWN – WALSTRAAT 8, PIJPENSTRAAT 20, ZUIDERHAGEN 36
Niet een, niet twee, maar tegenwoordig zijn er maar
liefst drie locaties van Mrs. Brown in de binnenstad!
Voor de lekkere trek, voor een hightea, babyshower,
vergaderlunch of gewoon zomaar. Het kan allemaal.

DIT EVENEMENT MAG JE NIET MISSEN:

Ik heb meerdere favoriete lunchplekken: Novi voor een broodje
Vitello, Fabels voor een sappige burger of Jansen&Janssen voor een
broodje bal (dikke aanrader!).

LEUKSTE WINKEL(S):
Het aanbod in de stad is lekker groot, maar voor kleding kom ik
het liefst bij State of Art. Zij hebben mooie designs en kwaliteit die
niet overpriced is.

VOORRONDE NK KNIKKEREN

TAART, TAART EN NOG EENS TAART

Beleef Enschede door op zaterdag naar de binnenstad te komen.
Proef de sfeer op de markt tussen de Duitse gasten, de terrassen
op de Oude Markt of tijdens het shoppen bij de vele winkels.

MIJN FAVORIETE LUNCHHOTSPOT:

RESTAURANT JOANN – NIJVERHEIDSTRAAT 2
Restaurant Joann heeft vorige maand haar deuren
geopend! Kom en geniet van prachtige internationale
en eigentijdse gerechten tijdens een compleet
avondje uit.

H.J. VAN HEEKPLEIN – 16 JUNI
Zaterdag 29 juni is de finale van het NK Knikkeren
en een van de voorrondes vindt op Vaderdag 16 juni
plaats op het van Heekplein. Ben jij tussen de 6 en
12 jaar oud? Schrijf je dan gauw in.

MUST-DO IN ENSCHEDE:

Er is echt voor elk wat wils, dat is het mooie aan onze stad. Van
festivals tot klassieke concerten en evenementen, er is echt van
alles.

BIJ DEZE NIEUWE RUBRIEK GEVEN ECHTE ENSCHEDEËRS HUN TIPS VOOR JOUW BEZOEK
AAN HUN STAD. WIL JIJ OOK MEE DOEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR UITAGENDA@ENSCHEDEPROMOTIE.NL

NIEUWS

TIPS VAN EEN LOCAL

Ebo Fraterman is getrouwd, heeft
twee kinderen en is fotograaf
en filmer. Hij heeft veel over de
wereld gereisd, maar is altijd
blij om weer terug in Enschede
te zijn.

EEN NIEUW RESTAURANT IN DE BINNENSTAD

Liefs uit Enschede!
JIMMY EN NINOS – JI-NOS - OUDE MARKT 28
Jimmy en Ninos runnen een van de populairste snackbars in Enschede.
In 1991 zijn zij vanuit Syrië naar Enschede gekomen en sindsdien voelen
ze zich echte Tukkers. Ji-Nos staat vooral bekend om het assortiment aan
burgers. De best verkochte burger is de hot chicken cheese burger. Maar
de snackbar is ook een populaire bestemming voor veel mensen om een
uitgaansavond te eindigen en die avonden verlopen alles behalve saai.
Benieuwd naar de verhalen? Vraag het aan Jimmy en Ninos!

DOMPEL JE ONDER IN DE STAD
Onze nieuwe online routes nemen je mee langs de
verborgen hotspots en bekende highlights van
Enschede. Iedere route heeft z’n eigen thema en
met je mobiel in de hand navigeer je moeiteloos als
een echte local door de stad.
uitinenschede.nl/routes

OPENINGSTIJDEN BINNENSTAD
In Enschede kun je zeven dagen per week naar hartenlust shoppen.
Van bekende grote ketens tot fantastische boetiekjes, Enschede heeft het
allemaal.
Elke week is er op dinsdag en zaterdag markt op het H.J. van Heekplein.
Maandag: 11:00-18:00 uur
Dinsdag: 09:30-18:00 uur
Woensdag: 09:30-18:00 uur
Donderdag: 09:30-21:00 uur
Vrijdag: 09:30-18:00 uur
Zaterdag: 09:30-18:00 uur
Zondag: 12:00-17:00 uur

TOURIST INFO ENSCHEDE
Bij de Tourist Info kun je terecht voor de belangrijkste toeristische vragen
en informatie.
Langestraat 41, 7511 HB Enschede
Maandag t/m vrijdag geopend van 09:00-17:00 uur.
Kijk voor de overige Tourist Info Punten op de website.

ENSCHEDE
ENSCHEDE

APP 06 5881 3211

UITINENSCHEDE.NL

FAVORIETE BORRELPLEK:
Novi en Fabels hebben allebei goede wijnen en heel vriendelijk
personeel. Daarnaast zitten ze op een toplocatie!

advertentie

MEEST FOTOGENIEKE PLEK:
Eigenlijk is het buitengebied rondom Enschede het meest
fotogeniek. Daarnaast is het leuk om op (food)festivals in het
Volkspark of tijdens de Grolsch Summer Sounds te filmen.
Mooi om mensen te filmen die het naar hun zin hebben.

EXPOSITIE

BOYS
DON’T
CRY

BESTE PICKNICKPLEK:
Zonder twijfel het Volkspark, daar zie je een mooie mix van
studenten en families van allerlei culturen die lekker in de zon
picknicken, sporten of relaxen.

FAVORIETE EETGELEGENHEID:
Het mooie aan Enschede is dat er een enorme keuze is aan
restaurants. Veel verschillende keukens en sferen, dat maakt een
stad een stad. Het is het leuk om steeds iets anders te proberen.

Dat zijn er meerdere, zoals een bezoekje aan het theater, festivals
of musea. Maar mijn favoriet is de bioscoop, mooi dat er vanaf
volgend jaar een grote bioscoop in de binnenstad bij komt!

Ik denk dat wij hier alles wel hebben, alleen allemaal net iets
kleinschaliger. Maar het is wel jammer dat wij geen grachten meer
hebben.

UNIEK ENSCHEDE:
Wij hebben het mooiste horecaplein van Nederland: de Oude
Markt! Een prachtige mix van studenten en echte tukkers.

MIJN EXTRA TIP:
Ik hoop dat Enschede zich op alle gebieden blijft ontwikkelen.
Het is belangrijk dat we gaan proberen om talentvolle jongeren in
deze regio te houden. En dat gaat lukken zolang we laten zien dat
het leven hier veel meer voordelen biedt t.o.v. de Randstad!

UITAGENDA
DE ZOMER KOMT ERAAN!

GASTCURATOR:
FRANCIS BOESKE

WAT IS JOUW FAVORIETE CULTURELE ACTIVITEIT?

WAT MIS JIJ NOG IN ENSCHEDE?

JUNI

ROOMBEEK CULTUURPARK
EEN WIJK VOL VERHALEN, CULTUUR EN ARCHITECTUUR

Laat je verrassen door kunst en cultuur tijdens een bezoek aan de
Museumfabriek, het Rijksmuseum Twenthe of Tetem. Leer meer over de
rijke historie van Roombeek, de vuurwerkramp en de wederopbouw van
de wijk. Of boek een gids en ontdek alles over Roombeek.

29 JUNI −
6 OKTOBER

TEKSTEN:
TWAN JANSSEN

De Roombeekfolder is beschikbaar bij de Tourist Infopunten of via
uitinenschede.nl/roombeek.

LIJDEN, KWETSBAARHEID
EN VERDRIET IN MANNENKUNST.

www.concordia.nl

UITINENSCHEDE.NL

BRS 20.027

KUNST & CULTUUR
WEEK VAN DE AMATEURKUNST
VERSCHILLENDE LOCATIES, 1 T/M 9 JUNI
Een week voor iedereen die in zijn vrije tijd actief met kunst bezig
is en voor iedereen die daarvan wil genieten! Tijdens de WAK wordt
de binnenstad omgetoverd tot één groot podium.

CULTURELE ZONDAG

FRESHTIVAL
HET RUTBEEK, 8 & 9 JUNI
De 11e editie van Freshtival komt eraan! Tijdens het Pinksterweekend wordt het Rutbeek omgetoverd tot een bonte, kleurrijke en
betoverende plek. Met muziek van o.a. Jason Derulo, Nicky Romero,
Ronnie Flex en Kriss Kross Amsterdam wordt het een onvergetelijk
weekend.

WAT BEWEEGT...

KUNST IN HET VOLKSPARK

MUZIEK
TWENTS GITAAR FESTIVAL
VERSCHILLENDE LOCATIES, T/M 2 JUNI
Dit evenement is een must voor gitaarliefhebbers, maar ook als je
heel erg van (gitaar)muziek houdt ben je bij dit festival aan het
juiste adres. Tijdens het festival zullen internationale gitaristen
optreden in verschillende genres, maar er zijn ook workshops en tal
van andere activiteiten.

ZOMEROFFENSIEF
METROPOOL, 7 JUNI, VANAF 20:30 UUR
Ieder seizoen presenteert Metropool het Offensief. Dit is een
showcase met vier acts waarbij je vol overtuiging kunt zeggen: dit
moet je zien! Deze editie treden Vault, Druiprek, Bella Luna en
ZEHRA voor je op.

WÖTTELSFESTIVAL
EETCAFÉ CP, 9 JUNI, 15:00-22:00 UUR
Het wordt weer een muzikaal festijn op Eerste Pinksterdag bij
Eetcafé CP! Kom genieten van de optredens van topmuzikanten
onder het genot van een biertje en een bitterbal!

VIJVERVRIJDAGEN

VOLKSPARK, 9 JUNI
Struin langs de vele kramen waar meer dan 165 internationale
kunstenaars hun werk exposeren, terwijl je luistert naar live muziek
op vier verschillende podia. Met o.a. een galerieplein, kunststraatje
en optredens van het Orkest van het Oosten, Nederlandse
Reisopera en het Twents Jeugd Symfonie Orkest.

PINKSTERFESTIVAL BOEKELO
EETCAFÉ DE BUREN, 10 JUNI, 11:00-17:00 UUR
Er valt van alles te beleven in Boekelo op Tweede Pinksterdag!
Vertier voor iedereen en uiteraard hoort daar ook een lekker hapje
eten en wat te drinken bij. Deze mega gezellige dag voor jong en
oud wil je niet missen.

FEESTWEEK LONNEKER
LONNEKER, 13 T/M 16 JUNI
Het populaire dorpsfeest in Lonneker vindt weer plaats! Met
activiteiten als de kermis, een playbackshow, pubquiz, workshops,
Lonneker Preuft en de Biergarten wordt het een fantastische week
voor jong en oud. Inclusief optredens van o.a. Snollebollekes en
Mental Theo.

PERFORMANCE FACTORY, 21 & 22 JUNI
Een spetterend festival bij de Performance Factory! Van sportieve
activiteiten tot muzikale optredens, er is van alles voor jong en oud.
En dat alles uiteraard onder het genot van lekker eten en drinken.

HET GROOTSTE TERRAS VAN NEDERLAND

ROOMBEEK CULTUURPARK, 21 & 28 JUNI, 20:00-22:00 UUR
Vier muzikale vrijdagen waarbij verschillende talenten optreden op
de vlonder van de vijver aan het Roombeek. Deze twee edities
komen Khalil Toumi en Lauringer en Limerance langs. De andere
twee vijvervrijdagen zijn in juli.

GASTRONOMIE

TWENTELIFE SUMMER FESTIVAL

MULTICULINAIR FESTIVAL HAPPIE
ROOMBEEK CULTUURPARK, 29 & 30 JUNI, 11:00-21:00 UUR
Het Multiculinair festival Happie is hét nieuwe foodfestival van
Enschede! Met veel verschillende keukens vanuit de hele wereld,
live muziek en ander vermaak wordt dit zeker een festival om niet
te vergeten.

EVENEMENTEN
HANNA VAN HENDRIK
VLIEGVELD TWENTHE, VANAF 5 JUNI
Maak je klaar voor een intieme en grootse muzikale theaterbelevenis
op het voormalige vliegveld. Tijdens deze voorstelling ga je samen
met Hanna op reis door haar leven en volg je haar gevecht tegen de
verkoop van haar familieboerderij.

MUZIEK IN DE STRATEN
BINNENSTAD, 30 MEI T/M 16 JUNI

Voel de muzikale vibe in de binnenstad door muzikale aankleding, live
muziek, culturele acts en prachtige kunst. Tijdens Muziek in de Straten
zijn er diverse festivals in Enschede, zoals Culturele Zondag, de Week van
de Amateurkunst en het Twents Gitaarfestival, maar ook Kunsten op Straat
is dit jaar weer van de partij. Unieke acts laten je tijdens het shoppen
genieten van muziek, theater en show. Komt dat zien en horen!

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.

MIDZOMER FESTIVAL

VLIEGVELD TWENTHE, 23 JUNI, 13:00-20:00 UUR
Deze zomer komt het Grootste Terras van Nederland weer naar
Enschede. Op de strip van het vliegveld kun je genieten van
optredens van topartiesten als Glennis Grace, Trijntje Oosterhuis en
Xander de Buisonjé samen met bijzonder eten, mooie wijnen,
bieren en champagne.

FOODTRUCK FESTIVAL TREK, VOLKSPARK, 14 T/M 16 JUNI
Het grootste rondreizende foodfestival van Nederland komt weer
naar Enschede. Tijdens Foodtruck Festival TREK kun je drie dagen
lang genieten van de lekkerste streetfood gerechten die met liefde
bereid worden in de mooiste mobiele keukens.

ZET IN OP EEN
SPANNENDE
AVOND UIT

LONNEKER, 8 T/M 10 JUNI, 11:00-17:00 UUR
Fiets of wandel mee langs de driedaagse expositie in het fraaie
landschap rondom Lonneker en Roombeek. Het thema dit jaar is
‘Stilte, Ruimte, Duisternis. Verkenningen in de natuur’. De route is
ongeveer 14 kilometer en is leuk voor iedereen!

EI VAN KO, 2 JUNI, 12:00-17:00 UUR
De tweede Culturele Zondag van dit jaar heeft als thema KleurRijk.
In Enschede wonen, werken en studeren mensen met 160
verschillende nationaliteiten. Op deze dag komt de cultuur van een
groot aantal van deze nationaliteiten tot leven.

RIJKMUSEUM TWENTHE, VANAF 30 JUNI
Een fles met daarin een ballon die zichzelf opblaast of een grote
kist die plotseling opspringt. Dit zijn enkele voorbeelden van de
tentoonstelling van Peter Zegveld. In “Wat beweegt…” komen
theatrale, auditieve en beeldende elementen tot leven.

IN ENSCHEDE IS ELKE DAG MEER DAN GENOEG TE BELEVEN.
KIJK VOOR DE AGENDA EN ANDERE TIPS OP UITINENSCHEDE.NL

KUNSTENLANDSCHAP

G.J. VAN HEEKPARK, 30 JUNI, 13:00-19:00 UUR
Beleef het gevarieerde aanbod op het gebied van mode, interieur,
sieraden, kunst, accessoires, streekproducten en veel meer tijdens
het Twentelife Summer Festival! Struin rond op de bruisende Boho
Market of kom tussendoor even bij op een van de zitjes of terrassen
bij de Lazy Lounge.

KINDEREN
CAMPING OP STELTEN
VLIEGVELD TWENTHE, 8 & 9 JUNI, ZATERDAG 12:00 TOT ZONDAG 15:00 UUR
Een nieuw en uniek gezinsfestival op Vliegveld Twenthe. Het is een
plek waar er volop tijd is om samen met het gezin buiten te spelen,
samen te bouwen, te ontdekken en te ontspannen. Een weekend
met weinig tijd voor technologie en heel veel tijd voor elkaar.
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VOORUITBLIK JULI

AGENDA JUNI
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07/12/201

STERREN NL MUZIEKFEEST OP HET PLEIN
2 JULI

OPEN DAG FC TWENTE
7 JULI

DINOPARK TWENTHE AIRPORT
VANAF 13 JULI

GROLSCH SUMMER SOUNDS BÖLKE
OPEN AIR
18 JULI

GROLSCH SUMMER SOUNDS REMEMBER
THE TIME
20 JULI

GROLSCH SUMMER SOUNDS RICO XL
25 JULI

MOUT BIERFESTIVAL
26 & 28 JULI

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP
UITINENSCHEDE.NL/AGENDA
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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
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