
ENSCHEDE
WINTERWONDERLAND

AVONDJE UIT
WOAR GEET ’T OPAN MET KESMIS

NOTENKRAKER
WILMINKTHEATER, 11 DECEMBER, 20:00 UUR
Een magisch kerstfeest voor de hele familie

DIE WEIHNACHTSSHOW!
DE KLEINE WILLEM, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25 EN 26 DECEMBER
Kerstrevue met de buren: universele humor en gründliche Gemütlichkeit.

KERST MET BALLEN
GROTE KERK & MUZIEKCENTRUM, 19 & 20 DECEMBER
Een feestelijke muzikale avond met Enorm.

WEIHNACHTSORATORIUM
JACOBUSKERK, 20 DECEMBER, 19:30 UUR
Een avond lang muzikale en spirituele inspiratie met het Orkest van het 
Oosten en Consensus Vocalis. 

THE CHRISTMAS NIGHT
WILMINKTHEATER, 19 T/M 21 DECEMBER, 20:00 UUR
Swingende gospelmuziek, poppy kerstsongs en verbroederende samenzang.

KERSTMUSICAL OLIVER!
MUZIEKCENTRUM, 25 T/M 29 DECEMBER 
Een familie kerstmusical over goed en slecht, arm en rijk, ellende en 
vriendschap.

TWENTSE EINDEJAARSCONFERENCE
WILMINKTHEATER, 27 T/M 30 DECEMBER, 20:00 UUR
Een terugblik op 2019 zoals Tukkers dat doen: lekker nuchter en zonder 
fratsen.

LEKKER ETEN
Eten verbindt. Tijdens en rond de feestdagen is het daarom traditie om 
gezellig samen te komen en te eten. Wil je lekker ontbijten, brunchen, 
lunchen of dineren in Enschede? Er is keuze genoeg! Ontdek culinair 
Enschede en maak een smaakvolle reis door de stad tijdens Winter 
Wonderland.

ONTBIJT EN BRUNCH
Bij Hotel Van der Valk kun je uitgebreid ontbijten en brunchen, ook tijdens  
de kerstdagen. In de binnenstad schuif je aan bij Sam Sam of Punto Pasta 
voor een heerlijk ontbijtje of een brunch. De beste koffie van de stad vind je 
bij De Branderie. Vergeet er vooral niet een huisgemaakt taartje bij te nemen.

LUNCH
Gezellig en uitgebreid Lunchen? Op en rond de Oude Markt vind je tal van 
sfeervolle eetcafés en restaurants. De Kater is al jaren een begrip in Enschede 
voor een lekkere lunch. Of neem plaats bij het stijlvolle Bardot voor een lunch 
op z’n Frans. Een andere tip is De Broodbode, een hippe lunch hotspot in de 
Haverstraatpassage.

DINER
Het is vroeg donker en in de avond wordt het steeds kouder. Dan is het ultiem 
genieten om aan te schuiven in een prachtig restaurant waar je wordt verwend 
met heerlijke gerechten. Bij Trattoria Sapori e Ricordi kennen ze geen gedrukte 
menukaart en wordt er heerlijk Italiaans gekookt met verse producten. Bij 
Bistro & Wijnbar BRUUT proef je heerlijke wijnen en klassieke Franse 
gerechten. Fine dining doe je bij Restaurant Joann, waar je wordt verrast  
met eten op hoog niveau. 7 dec t/m 5 jan
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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.

UITINENSCHEDE.NL

KERSTMARKTEN
WINTERFAIR
HOLTERHOFWEG 327B, 7 DECEMBER, 14:00-20:00 UUR

LANDGOED ALGOED KERSTMARKT
LANDGOED ALGOED, 8 DECEMBER, 11:00-17:30 UUR

KERSTMARKT
PRISMARE, 12 DECEMBER, 17:00-20:00 UUR

KERSTMARKT TWEKKELERVELD
TWEKKELERVELD, 13 DECEMBER, 14:30-20:00 UUR

KERSTMARKT
BOEKELO, 14 DECEMBER, 17:00-21:00 UUR

KERSTMARKT HAVERSTRAATPASSAGE
HAVERSTRAATPASSAGE, 14 T/M 15 DECEMBER, 12:00-17:00 UUR

LOCAL SUNDAY MARKET
MELKHAL, 15 DECEMBER, 12:00-17:00 UUR

WINKELEN
It’s the most wonderful time of the year… De binnenstad van Enschede is op 
zijn gezelligst tijdens de donkere dagen. De straten zijn gevuld met fonkelende 
lampjes en blije gezichten. De perfecte plek om kerstinkopen te doen! 
Enschede is een winkelstad pur sang. Naast de bekende ketens zijn er ook tal 
van unieke lokale boetiekjes. Struin door de gezellige winkelstraten en ontdek 
de echte pareltjes.

HAVERSTRAATPASSAGE
In de sfeervolle Haverstraatpassage kunnen dames hun modehart ophalen  
bij Rosee Fashion & Styling, Scooter en KNhus Lifestyle. Voor de mooiste 
interieuritems kun je er terecht bij Goods4Home en Conceptstore The 
Upperside. Heren shoppen in de Haverstraatpassage bij het hippe KLOF  
en Manchet.

KORTE HENGELOSESTRAAT
In de knusse Korte Hengelosestraat kun je goed slagen voor een origineel 
cadeau! Op zoek naar een betekenisvol geschenk? Kijk dan eens bij spirituele 
cadeauwinkel De Blauwe Maan. Prachtige bloemen vind je bij Mimosa. Voor  
de kleinsten vind je het mooiste (houten) speelgoed bij Kikado. Wijk van de 
gebaande paden af en ontdek unieke hotspots! Andere straten waar je lokale 
winkels kunt vinden zijn De Heurne, de Walstraat en Zuiderhagen. 

NOG NIET UITGEWINKELD? 
Kijk op uitinenschede.nl/winkelen voor nog meer shop inspiratie.

OPENINGSTIJDEN
Het is elke donderdag koopavond tot 21.00 uur en elke zondag koopzondag 
van 12.00-17.00 uur.

EXTRA OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 20 december koopavond winkels geopend tot 21.00 uur
Maandag 23 december  koopavond winkels geopend tot 21.00 uur
Donderdag 26 december tweede kerstdag winkels geopend van 12.00-17.00 uur
Maandag 31 december oudejaarsdag winkels normaal geopend
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             KERSTCIRCUS-ENSCHEDE.NL

ADVERTENTIE

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 STAL VAN ENSCHEDE
In het weekend van 20 t/m 22 december kun je alle personages uit het 
kerstverhaal bewonderen in de levende kerststal op de trappen voor de 
Jacobuskerk op de Oude Markt. Maria, Jozef, het kindeke Jezus, de  
herders, Koningen, kerstengel en uiteraard de dieren. Ze zijn er allemaal!

De koningen vertellen magische verhalen en doen wonderlijke voorspellingen 
over het nieuwe jaar. De herders geven korte lessen communiceren met  
schapen en geiten. Je kunt op kraambezoek bij Maria en luisteren naar  
kerstliedjes gezongen door de kerstengel en het kerststalkoortje.

De Stal van Enschede wordt gebracht door acteurs van Theatermakerij 
Enschede samen met de dieren van Kinderboerderij Noord.

OPENINGSTIJDEN 
VRIJDAG 20 DECEMBER 17.00-20.00 UUR
ZATERDAG 21 DECEMBER 13.00-19.00 UUR
ZONDAG 22 DECEMBER  13.00-19.00 UUR

ENTREE   GRATIS
LOCATIE   TRAPPEN VOOR DE JACOBUSKERK  

     OP DE OUDE MARKT

STADSHERBERG
In de dagen voor Kerst wordt de Burgerzaal van het Enschedese stadhuis 
omgetoverd in een sfeervolle Stadsherberg voor alle inwoners van en bezoekers 
aan Enschede. In deze culturele herberg is iedereen welkom. De stadsherberg 
is de ideale plek voor een praatje, een hapje en een programma vol cultuur. 
Van muzikale en theatrale optredens tot verhalen en gedichten. 

SOEPVERHAAL
Elke dag om 16.00 uur kun je luisteren naar een soepverhaal dat wordt  
verteld door een kleurrijke inwoner van de stad. Ben je op dat tijdstip in de 
Stadsherberg? Dan krijg je een kopje soep!

OPENINGSTIJDEN
VRIJDAG 20 DECEMBER  13.00-21.00 UUR
ZATERDAG 21 DECEMBER 13.00-18.00 UUR
ZONDAG 22 DECEMBER  13.00-18.00 UUR
MAANDAG 23 DECEMBER 13.00-18.00 UUR

ENTREE   GRATIS
LOCATIE   STADSHUIS & EI VAN KO

HET COMPLETE PROGRAMMA VIND JE OP WINTERWONDERLAND.NU.

IJSBAAN OP DE OUDE MARKT

De overdekte en sfeervol aangeklede ijsbaan van maar liefst 375 m2 op de 
Oude Markt biedt veel schaatsplezier voor jong en oud. Kom schaatsen op  
de ijsbaan op de Oude Markt en warm je daarna op in het Schaatscafé met 
warme chocolademelk of een glaasje glühwein.

OPENINGSTIJDEN
DAGELIJKS VAN 10.00 TOT 21.00 UUR  
*TIJDENS DE FEESTDAGEN GELDEN AFWIJKENDE TIJDEN

ENTREE € 4,-
ENTREE INCLUSIEF SCHAATSHUUR € 6,-

Noren, klapschaatsen en kunstschaatsen zijn niet toegestaan op de ijsbaan

WALKING IN A WINTER WONDERLAND

Van 7 december t/m 5 januari waan je je in een winters sprookje in de 
binnenstad van Enschede. De binnenstad wordt in de decembermaand 
warm en uitbundig aangekleed met sfeerverlichting in alle winkelstraten, 
mooie etalages en verrassende lichtjes. 

Kom schaatsen op de grote ijsbaan op de Oude Markt en warm op in  
het Schaatscafé. Kus je geliefde onder de mistletoe boven het beroemde 
gele hartenbankje in de Long Lane of Love of ga op de foto met de 
rendierenfamilie van Rudolf. Midden in de stad vind je ook het meters 
hoge verlichte Twentse Ros. 

Op het Stationsplein staat een magisch mooi ijspaleis van kunstenaar 
Jelle de Graaf en op het H.J. van Heekplein staat een prachtige 
kerstboom met een groot verlicht hert.

In het weekend van 20 t/m 23 december staat er een levende kerststal 
op de trappen van de Jacobuskerk op de Oude Markt en is iedereen 
welkom in de sfeervolle Stadsherberg.

ONTDEK BETOVEREND WINTER WONDERLAND IN ENSCHEDE!

DIENST VOOR ONGELOVIGEN: BEGIN VAN DE WINTER
CONCORDIA, 21 DECEMBER, 20:30 UUR
Maga Nij Bijvank brengt je met tal van gasten, band en koor een boost  
in roerige tijden. Maak het mee en je bent verkocht!

DANCING PARTY
CAFÉ PARTYCENTRUM VRIELER, 21 DECEMBER, 20:30 UUR
Een dansfeest met uitsluitende hits, gezellige mensen en lekkere hapjes  
voor 30-, 40- en 50-plussers. 

KERSTMIDDAG
BINNENSTAD, 24 DECEMBER
Op de Oude Markt is het de dag voor kerst altijd gezellig druk. Bij de meeste 
cafés, restaurants en bars staan de deuren open voor een hapje en een 
drankje. De winkels in de binnenstad zijn ook de hele dag geopend!

ALICE IN WONDERLAND (4+)
CONCORDIA, 3 JANUARI, 14:30 UUR
Visuele voorstelling voor stoere kinderen met een stoere Alice door de ogen  
van illustrator Floor Rieder. 

WINTER IN WIEN – NEUJAHRSKONZERT
MUZIEKCENTRUM, 5 JANUARI, 14:30 UUR
De Nationale Operette brengt een bruisend concert na de jaarwisseling.  
Een mooie start van het nieuwe jaar!

TEXTIELBEAT NIEUWJAARSPARTY
DE GROLSCH VESTE, 5 JANUARI, 15:00 UUR
Stichting Textielbeat viert hun 30ste verjaardag met o.a. optredens van 
Highway, Chains, Reyer Velders Old Stars Band 1, Butterfly, St John‘s Family, 
Old Stars Band 2 en Hun.

AGENDA

LEJO KERSTSHOW (3+)
DE KLEINE WILLEM, 8 DECEMBER, 13:00 UUR
Lejo, het wereldberoemde vingerpoppetje, komt met zijn heuse kerstshow  
naar Enschede! Hij neemt al zijn vrienden mee. Ze versieren een boom, zingen 
kerstliedjes, luiden de jingle-bells en zelfs Rudolf het Rendier komt langs.

SHOWPONIES II
WILMINKTHEATER, 10 DECEMBER, 20:00 UUR
Alles staat op zijn kop. Er barst weer een revue los vol technische 
hoogstandjes, feilloze samenzang en dubieuze woordspelingen. Een 
rollercoaster van humor, drama, (zelf)spot, sentiment en slapstick,  speciaal 
voor iedereen die wil lachen om zichzelf. 

3JS
WILMINKTHEATER, 12 DECEMBER, 20:00 UUR
De kerst kan pas beginnen als je deze show hebt gezien! De 3JS weten op 
akoestische wijze het kerstgevoel te vangen zoals geen andere band dat kan.

NEDERLANDS STUDENTEN JAZZ ORKEST – SPIRITS OF SOUL
METROPOOL, 18 DECEMBER, 21:00-23:00 UUR
Het NSJO brengt een avond vol spektakel en feest. Ga mee op reis door de 
geschiedenis van de soulmuziek: van ware soulclassics naar de hits van nu.

KERSTCIRCUS
VOLKSPARK, 21 DECEMBER T/M 5 JANUARI 2020
Het Kerstcircus is terug! Middenin het Volkspark schittert het Kerstcircus met 
ruim 25 shows in een gloednieuwe tent. Het publiek wordt getrakteerd op een 
fantastische en flitsende voorstelling.


