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WE MOGEN WEER!

  ENSCHEDE

  APP 06 5881 3211

  ENSCHEDE

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.
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Op dinsdag en zaterdag is er weer markt op het H.J. van Heekplein. 
Daarnaast staan er op zaterdag ook enkele marktkramen op en rondom het 
Ei van Ko. De markt is beide dagen geopend van 08:00-17:00 uur.
Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en volg de aanwijzingen van het 
verkooppersoneel op.

CULTUUR TIPS 
BEKIJK DE VOLLEDIGE ÉN ACTUELE UITAGENDA OP UITINENSCHEDE.NL/
AGENDA OF BEKIJK ALLE CULTUUR TIPS OP UITINENSCHEDE.NL/CULTUUR.  

De musea, bioscopen, theaters en concertzalen zijn weer (gedeeltelijk) open en 
er is genoeg te doen! De musea hebben prachtige nieuwe tentoonstellingen, er 
is weer van alles te zien en te beleven voor jong en oud in de theaters en ook 
draaien er weer fantastische films in de bioscopen. Laat je verrassen door het 
culturele aanbod van de stad!
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E BIEFSTUK IN HET PARK
Je kunt eindelijk genieten van een heerlijk biefstukje in 
het bekendste park van Enschede! Loetje Enschede is in 
mei geopend aan de rand van het Volkspark. Het 
restaurant (en terras) is elke dag geopend, voor zowel 
lunch als diner.
Loetje – Parkweg 49

SPECIAAL VOOR DE ZOETEKAUWEN
Deze zomer opent er een heuse donutwinkel in de 
binnenstad! Royal Donuts opent een winkel in de 
Klanderij. Ze hebben meer dan 90 verschillende soorten 
donuts, zelfs vegan soorten! Denk aan oreo, suikerspin, 
cake cinnamon of hun crossnuts (croissant donuts).
Royal Donuts – Klanderij 60

GERECHTEN UIT ALLE WINDSTREKEN
Aan het Stationsplein zit een spiksplinternieuw 
restaurant: Foodies Restaurant & Bar. De menukaart 
bestaat uit lunch- en dinergerechten van over de hele 
wereld. Wat dacht je van poke bowls, een rode curry of 
tajine? Ook de borrelkaart is top!
Foodies Restaurant & Bar – Stationsplein 1

DE HELE DAG DOOR ONTBIJTEN EN LUNCHEN
Binnenkort kun je bij deze nieuwe toffe hotspot terecht 
voor heerlijke ontbijtjes, lunch en alles daar tussenin. 
Helemaal leuk: er komen ook veel vegan en vega opties 
op de kaart! Ook komt er een kleine mini shop met 
leuke artikelen van verschillende ontwerpers en makers. 
Frank & Charlie – Windbrugstraat 12

VOOR DE KOFFIE- EN THEELEUTEN
Er is een nieuwe koffie- en theespeciaalzaak in het centrum! Bij 
Kaldi kun je koffie proeven, drinken en ruiken, maar ook gelijk 
kopen. Daarnaast hebben ze uiteraard allerlei koffie- en 
theeartikelen.
Kaldi – Haverstraatpassage 18

DRANKJES EN HAPJES OP EEN BIJZONDERE PLEK
Naast de stadsbrouwerij en pop-up Sjikkertuin op het Wilmink-
plein, opent Stanislaus Brewskovitch nu ook hun eigen pop-up 
café op Vliegveld Twenthe! Een unieke plek voor een biertje, 
lunch of gezellige borrel.
Air Stanislaus – Vliegveld Twenthe

EEN ECHT VAKANTIEGEVOEL
Breng een bezoekje aan het pop-up terras van Oaks Gastrobar op 
het Willem Wilminkplein. Geniet van lekkere grillgerechten van 
de smoker en verfrissende zomerse cocktails op dit gezellige 
groene terras. Een perfecte zomerse plek voor lunch, diner of een 
borrel.
Flavours, bubbles & more – Willem Wilminkplein

DE NIEUWSTE TRENDS VOOR DAMES
Guts & Gusto is nu ook geopend in de binnenstad! Voor alle 
dames die op zoek zijn naar leuke kleding, gave schoenen en de 
mooiste accessoires. Deze prachtige nieuwe megastore heeft 
alles waar je hart sneller van gaat kloppen.
Guts & Gusto – Langestraat 15



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

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP 
UITINENSCHEDE.NL/AGENDA

Wil jij niks missen van jouw favoriete stad?  
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang 
elke twee weken onze tips voor evenementen en 
activiteiten en het laatste nieuws uit de binnenstad 
direct in je inbox.
Denk bijvoorbeeld aan de leukste festivals, bijzondere 
theatervoorstellingen en exposities, hipste hotspots, 
nieuwe winkels, beste restaurants en al het andere 
dat Enschede te bieden heeft.
Schrijf je in via uitinenschede.nl/nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste  
nieuwtjes via onze social media kanalen. 
Volg @enschede op Facebook, Instagram 
én Pinterest voor inspiratie en updates.
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VIER DE ZOMER   
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP UITINENSCHEDE.NL/ZOMER

Het is weer zomer in Enschede! Het seizoen van strakblauwe luchten, ijskoude 
cocktails en zwoele zomeravonden. Van 1 juli t/m 31 augustus is het extra 
zomers in Enschede. Tijdens de zomervakantie is de stad gezellig aangekleed 
en zullen er verschillende muzikale en culturele verrassingen zijn in de 
winkelstraten.

BALKON FESTIVAL
3 & 4 JULI – ROOMBEEK

GROLSCH SUMMER SOUNDS 
JULI EN/OF AUGUSTUS – BINNENSTAD

MOUT BIERFESTIVAL
6 T/M 8 AUGUSTUS – VOLKSPARK

FRESHTIVAL
13 T/M 15 AUGUSTUS – HET RUTBEEK

INTRODUCTIECONCERT
26 AUGUSTUS - BINNENSTAD

ONDER DE RADAR
28 AUGUSTUS – VLIEGVELD TWENTHE

PROEF EET
3 T/M 5 SEPTEMBER - BINNENSTAD
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CAMPGROUND TWENTE  
OVERNACHTEN OP EEN UNIEKE LOCATIE

Vliegveld Twenthe is deze zomervakantie omgetoverd tot Nederlands meest 
spannende Campground. Een camping vol avontuur voor jongens en meisjes 
en jong en oud. Je kunt overnachten in verschillende soorten luxe tenten en je 
kunt ontbijt en diners bijboeken. Ben jij klaar voor dit unieke avontuur?
Kijk voor meer informatie op uitinenschede.nl/campground

DE ALLERLEUKSTE TIPS  
LAAT JE INSPIREREN DOOR ONZE BLOGS

Kom je op bezoek in Enschede of woon je hier al jaren, maar ben je altijd op 
zoek naar de leukste, mooiste en tofste plekjes en activiteiten in de stad?  
Wij verzamelen continu de allerleukste tips voor Enschede op onze blog.  
Wil jij bijvoorbeeld de leukste lokale winkels, verrassende terrassen of 
duurzame hotspots ontdekken? Je vindt ze allemaal online!
uitinenschede.nl/routes en uitinenschede.nl/blog

HORECA IN ENSCHEDE  
KOM GENIETEN VAN HAPJES EN DRANKJES

De meeste horecagelegenheden in Enschede zijn weer geopend en je bent van 
harte welkom! Neem plaats op het terras voor koffie en wat lekkers tussen 
het shoppen door, om te lunchen of om heerlijk te borrelen. Ook kun je weer 
reserveren voor een avondje uit eten! In en rondom het centrum, maar ook in 
de buitengebieden van de stad, vind je hele leuke cafés en restaurants. 
Kijk voor alle horeca tips op uitinenschede.nl/etendrinken

PICKNICKEN  
BEKIJK AL ONZE PICKNICKTIPS OP UITINENSCHEDE.NL/PICKNICKEN

Het picknickseizoen is weer geopend! Je kunt op veel plekken in 
Enschede een goed gevulde picknickmand afhalen met heerlijke hapjes 
en drankjes. Leuk gezelschap of je gezin, lekker eten, een stralende zon 
en het belangrijkste: een mooie plek in de natuur waar je ongestoord 
kunt ontspannen. Enschede heeft heel veel mooie picknickplekjes.

NATUUR TIPS 
BEKIJK AL ONZE TIPS OP UITINENSCHEDE.NL/NATUUR

Woon je al jaren in Enschede, maar ken je nog niet alles of ben je op bezoek in 
onze mooie stad? Ontdek dan eens de natuurgebieden in en rondom Enschede! 
Laat de stad achter je, volg de wandel- en fietsroutes en vind de mooiste 
plekjes van het rijke Twentse landschap. Door het maken van een mooie 
wandeling of fietstocht door de natuurgebieden, bossen en parken leer je 
Enschede echt eens van een andere kant kennen!


