
Vintage shoppen is dé trend voor 2023. 
 In Enschede zijn er allerlei toffe winkels te vinden 
waar je leuke vintage parels kunt vinden. Ze 
verkopen er alles voor je garderobe, je huis, maar 
ook voor de kids. Ontdek met deze route de 
leukste tweedehands winkels en shop maar raak!

TWEEDEHANDS 

SHOPPINGROUTE

Meer info
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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 

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.

OPENINGSTIJDEN 
BINNENSTAD 

TOURIST INFO 
ENSCHEDE 
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12 feb. ––  11 jun.

Enschede

(Advertentie)

g
...omdat we willen weten

WWW.DEMUSEUMFABRIEK.NL

(Advertentie)

DE GROENSTE STAD 

VAN NEDERLAND

Ontdek de stadsparken
Door de rijke textielhistorie kent 
Enschede veel verschillende stadsparken 
en groene gebieden. Volg deze groene 
route langs de stadsparken van de stad!Meer info

Heerlijke boswandelingen 
Kun je wel wat inspiratie gebruiken voor een fijne 
wandeling in de natuur in en rond Enschede?  
Deze 8 bossen en natuurgebieden zijn prachtig om 
doorheen te wandelen. Wist je dat er in een van de 
bossen ook een kabouterdorp te vinden is?

Meer info

ONTDEK 

ENSCHEDESE 

MONUMENTEN

Meer info

Leer Enschede eens op een andere 
manier kennen. Met deze route loop 
je langs prachtige monumenten en 
statige panden. Allemaal met een unieke 
geschiedenis en hun eigen verhaal.  
Ken jij al deze monumenten al?

JANUARI-MAART

UITAGENDA
EEN SPETTEREND 

NIEUW BEGIN



ENSCHEDE

MERCHANDISE 

De spiksplinternieuwe 
Enschede merchandise is 
vanaf nú te bestellen! 
Scoor coole caps, sokken, 
en nog veel meer en 
draag met trots het 
merk Enschede.

Wil je een keer iets anders dan een lunch, borrel 
of high tea? Dan is een High Wine/Beer/Gin een 
hele leuke tip! Proef verschillende soorten 
drankjes en dat allemaal onder het genot van 
heerlijke hapjes en lekkernijen. 

FOLKLAND 2023
14 JANUARI, ME TROPOOL

Een eendaags festival met goed volk, veel folk en lekker eten en 
drinken. Metropool verandert deze dag in een groene oase.

DIE ZAUBERFLÖTE
20 EN 22 JANUARI, WILMINK THE ATER

De wereldberoemde opera van Wolfgang Amadeus Mozart. Waarin het 
evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke verstoord is door 
een conflict tussen de Koning van de Zon en de Koningin van de Nacht.

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY (8+)
1 T/M 12 FEBRUARI, WILMINK THE ATER 

Roald Dahls populairste boek komt tot leven in het theater! Wie kent 
het verhaal niet? Een onweerstaanbare musical voor jong én oud over 
dromen, geluk en de kracht van verbeelding.

MEGA VLOOIENMARKT
4 & 5 FEBRUARI, VLIEGVELD T WENTHE

Bij deze grote vlooienmarkt zijn allerlei leuke tweedehands spullen te 
koop. Van antiek, curiosa en vintage tot kleding, cd’s en meer.

GLUREN BIJ DE BUREN
5 FEBRUARI, DIVERSE LOCATIES

Huiskamers veranderen in podia voor de amateurkunst. Kom luisteren 
en kijken naar jonge en oude makers, artiesten en kunstenaars.

VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT TWEKKELERVELD
10 FEBRUARI, T WEKKELERVELD

Al jaren een heus begrip. Een bonte verzameling grote en kleine 
verlichte praalwagens, loopgroepen, dansers en individuele 
deelnemers loopt dwars door de wijk.

SOFONISBA ANGUISSOLA
VANAF 11 FEBRUARI, RI JKSMUSEUM T WENTHE

De eerste solotentoonstelling rond het leven en werk van deze 
Italiaanse renaissanceschilder. Ze is een van de meest getalenteerde 
portretkunstenaars van de Italiaanse zestiende eeuw.

ARMANDO-GESTALTEN
VANAF 5 MA ART, RI JKSMUSEUM T WENTHE

De eerste tentoonstelling die gewijd is aan de levensgrote, bronzen 
sculpturen die Armando in de afgelopen 25 jaar heeft gemaakt.

KINDERMUZIEKWEEK
24 MA ART T/M 2 APRIL, WILMINK THE ATER

De landelijke kindermuziekweek komt er weer aan! Volledig in het 
teken van live muziek voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het thema dit 
jaar is: ‘De wereld rond’.
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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

K I JK VOOR HE T VOLLEDIGE A ANBOD OP 
UI T INENS CHEDE.NL/A GEND A

Meer info
Meer info

NIEUWSBRIEF

Wil jij niets missen van je favoriete stad? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang 
elke twee weken onze tips voor evenementen en 
activiteiten en het laatste nieuws direct in je inbox. 
Denk bijvoorbeeld aan de leukste festivals, 
bijzondere voorstellingen en exposities, hippe 
hotspots en meer.  
Schrijf je in via uitinenschede.nl/nieuwsbrief

HIGH WINE, 

HIGH BEER 

OF HIGH GIN?

ENSCHEDE MET KIDS

Meer info

SAGE ENSCHEDE
Langestraat 58-60
Bij dit restaurant komen smaak, mysterie en sensatie samen.  
Een echte culinaire beleving voor elk moment van de dag. Voor een 
verrukkelijke lunch, magisch diner of mysterieuze borrel.

VUE ENSCHEDE
Boulevard 1945 326
De gloednieuwe stadsbioscoop is eindelijk open! In hartje  
centrum komt de geur van verse popcorn je al tegemoet. Neem 
plaats in de deluxe stoelen en geniet van de allernieuwste films op 
het grote doek.

URBAN HOTEL MOLOKO
De Cöoperatie (De Melkhal)
Een gloednieuw industrieel hotel met een rauw randje.  
Het hotel heeft circa 26 kamers en wordt volledig onbemand. Naar 
verwachting gaat hij in het voorjaar van 2023 open!

NEW YORKER
H.J. van Heekplein 77-79
Groot, groter, grootst. New Yorker heeft hun winkel uitgebreid en 
opent dit voorjaar hun megastore aan het van Heekplein.
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Bekende opera van Mozart 
in première in Enschede!

Die Zauberfl öte

20 + 22 januari
wilminktheater.nl
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Voorjaarsvakantie 2023 
Van 25 februari t/m 5 maart is het weer 
voorjaarsvakantie. Ben je op zoek naar inspiratie voor 
leuke activiteiten of uitjes voor kinderen? Wij hebben 
ze voor je op een rijtje gezet. Of het nu zonnig, koud of 
regenachtig is, met deze tips maak je er sowieso een 
leuke vakantie in Enschede van!

Meer info

Zoek het maar uit 
Het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, 
Theater Sonnevanck, Concordia, De Museumfabriek, 
Tetem, Kaliber en Theatermakerij Enschede laten al hun 
kinderactiviteiten in een handig overzicht zien. 
Superhandig, want zo zie je direct wat er de komende 
tijd allemaal te zien is - én voor wie! Of je nu 2 of 18 jaar 
bent, een workshop of een andere activiteit zoekt, voor 
iedereen zit er wel iets bij.


