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WAAR – LANGESTRAAT 19A
Voor duurzame cadeaus kun je terecht bij WAAR. Een assorti-
ment vol bijzondere cadeaus met een goed verhaal. Zowel 
mode- en woonaccessoires als food en boeken, alle producten 
zijn op de een of andere manier duurzaam geproduceerd.

 IN DE SPOTLIGHTS 

TWENTSCHE FOODHAL 
HOGE BOTHOFSTRAAT 39A   
Ga samen met je geliefde 
culinair op wereldreis bij dé 
foodbelevenis in de regio, waar 
je ontzettend lekker kunt eten 
en drinken.  
Negen verschillende keukens 
maken gerechten uit alle 
windstreken en daarom is er 
voor iedereen wat wils!

 IN DE SPOTLIGHTS 

 DE TEXTIEL
DRUKKERIJ
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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

1 T/M 28 FEBRUARI
ENSCHEDE

WIN IEDERE WEEK FANTASTISCHE PRIJZEN

MEGA
WINWEKEN
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JAPANS RESTAURANT TAO – DEURNINGERSTRAAT 17
Aanschouw hoe de sushi-chef de verse sushi en sashimi voor je klaarmaakt. 
Met het prachtige Japans-Oosterse interieur en de heerlijke gerechten is TAO 
een echte avond uit voor jou en je geliefde.

LOVELY LOCAL – WALSTRAAT 7
Een lokaal en gezellig huiskamer-restaurant waar gewerkt wordt met veel 
lokale, duurzame en biologische producten. Elke maand een nieuwe menuk-
aart vol eenvoudige gerechten van goede kwaliteit. Een perfecte plek voor een 
date!

COMICASA – ZUIDERHAGEN 35
Een begrip in Enschede. Comicasa heeft bordspellen, kaartspellen en meer. 

Ook kun je hier rustig een spelletje spelen onder het genot van een kopje 

koffie of thee en muziek. Gek op spelletjes? Op zoek naar een origineel 

cadeau? Ga dan naar Comicasa!

ROUTE DU SOLEIL – HAVERSTRAATPASSAGE 39
Hier vind je allerlei leuke woonaccessoires en cadeau artikelen. Een gezellige 

winkel in de prachtige Haverstraatpassage waar sinds 1994 de passie voor 

wonen, eten en leven wordt gedeeld.
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CONCEPTSTORE THE UPPERSIDE – HAVERSTRAATPASSAGE 68
Dé plek om een grappig en uniek cadeau te vinden, of natuurlijk gewoon 

iets leuks voor jezelf! Kopjes, oude landkaarten, prachtige posters, 

grappige kaartjes, The Upperside heeft het.

OIL & VINEGAR – LANGESTRAAT 17
Het prachtige, mediterrane assortiment van Oil & Vinegar is voor velen een 

onuitputtelijke inspiratiebron. Hét adres voor de mooiste olijfolie, de 

lekkerste azijn van de tap, heerlijke kruidenmelanges en meer.

GLASS & GIFTS – DE HEURNE 12B
Deze winkel heeft niet alleen woonaccessoires, maar ook een ruime keuze 

in tassen en mooie sieraden. Vazen, kandelaars, wanddecoraties, bij Glass 

& Gifts kun je heerlijk rondstruinen op zoek naar prachtige cadeaus.

FABELS – OUDE MARKT 4
Bij dit stijlvolle en gezellige restaurant kun je van ’s morgens tot ’s nachts 

terecht voor een hapje en drankje. Deel eens een high wine of bestel meerdere 
tapas en proef samen van al het lekkers.

HET PARADIJS – NICOLAAS BEETSSTRAAT 48
Op zoek naar een verrassende plek voor een romantische avond, waar je 
heerlijk kunt genieten van een vegetarisch diner?  Het Paradijs is zowel een 
natuurkunstwerk als binnentuin en staat voor passie, creativiteit en duurzaam-
heid. Een unieke locatie! 

KOSIE – VAN LOCHEMSTRAAT 226
Kosie is het nieuwste restaurant in dit rijtje en daarom dé plek voor een date. 
Bij Kosie draait het om pure smaken, ambachtelijke bereiding en échte 
gastvrijheid. De gerechten zijn klassiek en Europees, maar dan wel met een 
twist. Heerlijk genieten!

BUCKETLIST 2019
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 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 

BUCKETLIST
2019



TIPS FEBRUARI 
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DE NAAKTE WAARHEID
RIJKSMUSEUM TWENTHE, HELE MAAND, 11:00-17:00 UUR
Over de ontwikkeling van de westerse mens vanaf de renaissance tot en met 
de 21e eeuw. Wie zijn wie en hoe zijn we geworden tot wie we zijn door de 
jaren hen? Een tentoonstelling die gaat over ons allemaal!

DOUBLE COMPASS
TETEM, HELE MAAND, 11:00-17:00 UUR
Bij de installaties van de Belgische kunstenaar Lawrence Malstaf staat de 
ervaring van ‘being in the middle’ centraal. De bezoeker volgt, onder begelei-
ding van een zogeheten oriëntatiemachine, een virtueel parcours. Laat je 
verrassen en probeer het nu zelf!

THOMAS ACDA - MOTEL
WILMINKTHEATER, 2 FEBRUARI, 20:00 UUR
Bekend van Acda en de Munnik, maar nu met een eigen solovoorstelling! 
Onder begeleiding van gitarist David Middelhoff brengt hij verhalen en liedjes 
over het leven. Over liefde, vriendschap, dood en over vallen en opstaan.

POËZIE, MUZIEK & FILM
CONCORDIA, 3 FEBRUARI, 14:30 UUR
Deze editie staat geheel in het teken van vrijheid. Dichters Pim te Bokkel, 
Ellen Deckwitz en Margót Veldhuizen verzorgen de poëzie. Het Valerius 
Ensemble laat prachtige klanken horen en na de pauze wordt de film Captain 
Fantastic getoond.

WHERE SCIENCE MEETS THE RUNNER
UNIVERSITEIT TWENTE, 4 FEBRUARI, 19:00 UUR
Een interessante samenwerking van de Enschede Marathon, Universiteit 
Twente en Roessingh Research and Development. Luister naar toffe hardloop-
clinics, verbeter je looptechniek en leer hoe je blessures het beste kunt 
vermijden.

STUKAFEST
BINNENSTAD, 13 FEBRUARI, 18:00-23:00 UUR
Tijdens Stukafest worden studentenhuiskamers omgetoverd tot unieke en 
knusse podia. Van knallende optredens tussen studieboeken en kratjes bier tot 
een intieme literaire voordracht onder een hoogslaper. Het kan allemaal 
tijdens Stukafest!

VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT TWEKKELERVELD
TWEKKELERVELD, 15 FEBRUARI, 19:00 UUR
Deze carnavalsoptocht bestaat uit een prachtige bonte stoet van verlichte 
praalwagens! De route loopt door de wijk Twekkelerveld.

DR. LEKTROLUV
METROPOOL, 16 FEBRUARI, 23:00 UUR
Altijd doen wat de dokter zegt! De man met het groene masker: Dr. Lektroluv 
komt naar Metropool! Samen met Laserlove Collective & Hristof (TLAB) wordt 
een avond vol electro classics gepresenteerd. Kom gezellig dansen tot in de 
kleine uurtjes!

ENSCHEDESE SCHAATS4DAAGSE
IJSBAAN TWENTE, 19 FEBRUARI – 22 FEBRUARI, 09:30-12:00 UUR
Doe mee met de Enschedese Schaats4daagse! Er zijn verschillende afstanden 
die je kunt schaatsen: 4, 8, 16 of 50 kilometer. Dit zijn ongeveer 10, 20, 40 
of maar liefst 125 rondjes. Durf jij het aan?

WIJNSPIJS SURPRISE DINNER
BINNENSTAD, 21 FEBRUARI, 19:00-22:00 UUR
Een ideaal uitje voor foodies. Het Surprise Dinner bestaat uit een compleet 
driegangenmenu. Elke menugang wordt geserveerd met een bijpassende wijn, 
elk op een andere locatie die tot het laatste moment een verrassing blijft!

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

ALL STARS  
WILMINKTHEATER, 19 T/M 23 FEBRUARI, 20:00 UUR
Een absolute must-see voor man en vrouw, jong en oud, aanvaller en verdediger. 
Een heerlijke feelgood-voorstelling over vriendschap, volwassen worden, eigenwij-
ze vrouwen en vasthouden aan onbezorgde voetbaluurtjes in het weekend.

   

TINEKE SCHOUTEN – HIGHLIGHTS
WILMINKTHEATER, 6 FEBRUARI, 20:00 UUR
Als vervolg op haar persoonlijke show van de afgelopen seizoenen maakt 
Tineke Schouten in ‘Highlights’ een reis door haar enorme theatercarrière.  
De mooiste sketches, types en liedjes, maar dan in een nieuw jasje gestoken.

MEGA VLIEGVELDMARKT 
VLIEGVELD TWENTHE, 9 & 10 FEBRUARI, 09:00-16:00 UUR
Een gezellige vlooienmarkt. Struin langs maar liefst 300 kramen op zoek naar 
bijzondere schatten. Van antiek en curiosa tot verzamelobjecten en andere mooie 
tweedehands spullen: je vindt het hier!

BAS BIRKER – JE MOEDER 
’T VERBORGEN THEATER, 12 FEBRUARI, 20:30 UUR
In “Je Moeder” beseft cabaretier Bas Birker nog maar eens dat stappen wandelen 
is, terwijl wandelen eigenlijk lopen is, lopen rennen, een kop een tas en een tas 
een sacoche. Alsof hij het moet uitleggen aan een kind. Zijn kind. Een verknipt 
kind. Je blijft tenslotte de dochter van je moeder.

HALLO FAMILIE (8+)
WILMINKTHEATER, 1 FEBRUARI, 19:00 UUR
Een wonderlijk warme voorstelling, een carnavaleske optocht met veel 
grappige en onverwachte gasten. Over de mensen die we niet gekozen hebben, 
maar die er gewoon zijn. 

TIPS VOOR DE JEUGD
  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

ALADDIN (6+)
WILMINKTHEATER, 3 & 4 FEBRUARI, 14:30 UUR
Theater Terra maakte deze voorstelling naar het wereldberoemde sprookje van 
Duizend-en-een-nacht. Laat je meevoeren in de magische wereld van Aladdin. 
Heeft hij het in zich om een echte prins te worden?

DE WAANZINNIGE BOOMHUT VAN 13 VERDIEPINGEN (5+)
WILMINKTHEATER, 10 FEBRUARI, 14:30 UUR
Meneer Monster zet het bestseller boek om in een knettergekke voorstelling 
vol humor en tovenarij. Over een waanzinnige boomhut, vliegende katten, een 
limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla. Nieuwsgierig? Kom 
dan naar de voorstelling!

VOORJAARSVAKANTIE
VAN 18 T/M 24 FEBRUARI

    KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

VOORJAARSVAKANTIE TIPS
DE MUSEUMFABRIEK – HET ROZENDAAL 11
Een echt familiemuseum waar je kunt spelen, leren en experimenteren. 
Ontdek de Tijdelijke Textieldrukkerij of maak iets in de Makerspace. Er is van 
alles te zien en te doen voor jong en oud!

SOCCER INSIDE – COLOSSEUM 82
Het grootste indoor voetbalcentrum van Oost-Nederland vind je op het Go 
Planet Parc. Speel een potje speedsoccer of bubble voetbal terwijl ouders 
toekijken in het sportcafé. Of speel je een potje mee?

BOUNZ – HOGE BOTHOFSTRAAT 45
Bij Bounz kun je lekker springen, springen en nog een springen! Niet alleen 
leuk, maar ook nog eens sportief. Bounz brengt trampolinespringen naar een 
hoger niveau voor iedereen.

ZWEMPARADIJS AQUADROME – J.J. VAN DEINSELAAN 2
Kom heerlijk zwemmen bij het grootste zwembad van Twente. Er zijn allerlei 
activiteiten tijdens de voorjaarsvakantie. En wist je dat ze zelfs een cursus 
zeemeerminzwemmen hebben? 

ZERO55 – COLOSSEUM 84
Hét futuristische en unieke aanbod van activiteiten voor jong en oud. Leef je 
uit met E-karten en trotseer het 425 meter lange, uitdagende circuit. Of speel 
Lasertag in een futuristische real game situatie!

GLOWGOLF ENSCHEDE – J.J. VAN DEINSELAAN 30A
Een gezellig uitje voor het hele gezin: glow in the dark midgetgolf! Speel op de 
spectaculaire 18 holes golfbaan met prachtige decorstukken. Laat je verrassen 
door alle backlights in de wanden en vloeren.

VOORJAARSVAKANTIE AGENDA
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.

SPRINGKUSSEN FESTIVAL
VLIEGVELD TWENTHE, 18 T/M 21 FEBRUARI, 10:00-17:00 UUR
Het leukste kinderfeest in Twente: dat is het Springkussen festival. Nieuw dit 
jaar is de kinderdisco! Terwijl de kids hun energie kwijt kunnen op de 
springkussen, genieten de ouders van een hapje en een drankje op het 
cateringplein.

ROTS (6+)
CONCORDIA, 20 FEBRUARI, 14:30 UUR
Een interactief familieconcert in de vorm van een muzikale ontdekkingsreis 
door een rotstuin. Want hoe klinkt een rots eigenlijk? En wist jij dat regen, 
wind en cactussen gevoel voor muziek hebben? Help Slagwerk Den Haag 
tijdens deze voorstelling en denk mee!VAKANTIE

TIPS


