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STADSHERBERG
In de dagen voor Kerst wordt de Burgerzaal van het Enschedese stadhuis 
omgetoverd in een sfeervolle Stadsherberg. In deze culturele herberg is 
iedereen welkom.  Schuif aan en geniet van muzikale optredens. Kruip op de 
bank in de gezellige huiskamer en ‘pak een filmpje’. Of ga lekker aan de bar 
hangen en begin een goed gesprek met een (nog onbekende) stadgenoot onder 
het genot van een warme choco of glühwein. 

CREATIEVE WORKSHOPS
Vast onderdeel van de Stadsherberg zijn de creatieve workshops in de middag. 
Hier kun je je helemaal uitleven met verschillende materialen en iets moois 
voor jezelf maken of een kerstverrassing voor iemand anders. 

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

OPENINGSTIJDEN 
do 20 dec 18.00 tot 21.00 uur 
vr 21 dec 13.00 tot 21.00 uur 
za 22 dec & zo 23 dec 13.00 tot 18.00 uur 

gratis

De binnenstad wordt in de decembermaand warm en uitbundig  
aangekleed met sfeerverlichting in alle winkelstraten, mooie 
etalages en verrassende verlichte decoraties in bomen. De 
Langestraat wordt omgetoverd tot “Liefdeslaantje’, de Long 
Lane of Love. Kus je geliefde onder de mistletoe boven het  
beroemde hartenbankje, geniet van de speciale hartenverlich-
ting en mooie liefdevolle songteksten. Hier vind je ook de 
houten rendierenfamilie van Rudolf. Het Twentse Ros, met een 
hoogte van 6,5 meter en duizenden lampjes is dit jaar te 
bewonderen op het Ei van Ko. Het verlichte IJspaleis van 
kunstenaar Jelle de Graaf zal op het vernieuwde Stationsplein 
staan. Op het van Heekplein staat een prachtige dennenboom 
met verlichting. 

LAMPJES, LAMPJES, LAMPJES…..

IJSBAAN 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 in hartje stad en warm je daarna op in het schaatscafé onder het  
genot van warme chocolademelk of glühwein. 

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

€ 6,00 INCL. SCHAATSHUUR EN INCL. 1 RIT IJSGLIJHELLING. 
ALLEEN SCHAATSEN €  4,-, SCHAATSHUUR € 2,-

Noren, klapschaatsen en kunstschaatsen zijn niet toegestaan op de ijsbaan

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

AGENDA

MUZIEK BIJ DE BUREN 
DIVERSE LOCATIES, 9 DECEMBER, 12.00 - 17.00 UUR
Verschillende gastvrije en muzikale huiskamers in Enschede zijn het podium 
voor opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Ontmoet de lokale muzikan-
ten en maak kennis met de stad en haar gastvrije bewoners. 

KERSTCONCERT VALERIUS ENSEMBLE
THEATER CONCORDIA, 14 DECEMBER, 12.30 UUR
Het ValeriusEnsemble speelt klassieke werken die passen bij deze tijd van 
het jaar. Een prachtige, muzikale opmaat richting de Kerstdagen.

KERSTSPECIAL MET ST. JOHN’S FAMILY EN THE INDEEDS
MYSTIEK THEATER, 16 DECEMBER VANAF 16.00 UUR 
De St. John’s Family en The Indeeds, twee legendarische lokale bands, 
brengen deze middag muziek uit de jaren ’60. Kom en swing mee op de 
soulvolle kerstmuziek. 

GOEDGEVULDE DIENST VOOR ONGELOVIGEN: BEGIN VAN DE WINTER 
CONCORDIA, 21 DECEMBER, 20.30 UUR 
Theatermaker Magda Nij Bijvank trapt elk nieuw jaargetijde op gepaste wijze 
af, met tal van gasten, band en koor. Zij staan stil bij grote en kleine 
levensthema’s met zang, poëzie, filosofie, natuur en literatuur.

KERSTCONCERT SMARTLAPPENKOOR “GEWOON HOLLANDS”
OPENBARE BIBLIOTHEEK , 22 DECEMBER 14.00 – 17.00 UUR 
Het koor dat bekend staat om hun Nederlandstalige smartlappen repertoire 
neemt je mee de kerst in. Meezingen mag!

MIDWINTERHOORNWANDELING
23 DEC 10.30 UUR VLIEGVELD TWENTHE
Tijdens deze wandeling zie je het mooie Twentse winterlandschap in combi- 
natie met de bijzondere eeuwenoude traditie van het midwinterhoornblazen. 

KIDS AGENDA
Tijdens Wonderland kunnen kinderen zich uitleven op de schaatsbaan en 
ijsglijbaan. Maar er zijn ook veel leuke andere activiteiten. Kom bijvoorbeeld 
naar bioscoop Kinepolis. Een greep uit het nieuwe aanbod dat in december 
uitkomt Winterpret van Buurman & Buurman, de animatiefilm Grinch en 
Wrecked it Ralph 2. 

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET HOORT
VANAF 15 DECEMBER 
Met deze kinderexpositie bij Concordia beleef je hoe geluid en beeld samen 
gebruikt worden in de kunst.

MEIS! – VANAF 6 JAAR
VRIJDAG 4 JANUARI 19.00 UUR DE KLEINE WILLEM
Een spannend en humoristisch sprookje over een dapper meisje dat zichzelf 
moet redden.

KIKKER EN DE VALLENDE STER – VANAF 4 JAAR
ZONDAG 6 JANUARI 14.30 UUR WILMINKTHEATER
Op een mooie avond zitten Kikker en zijn vriendjes te kijken naar de sterren-
hemel. Gaan al hun wensen in vervulling?

PICCOLINO FILMCONCERT – VANAF 6 MAANDEN TOT 4 JAAR
ZONDAG 6 JANUARI 14.30 UUR DE KLEINE WILLEM
In Piccolino komen tien kinderliedjes en een hele stoet dieren tot leven in 
animaties gemaakt van karton, klei en andere materialen.

Om Winter Wonderland nog leuker te maken staat er dit jaar een ijsglijhelling 

op de Oude Markt. Deze spectaculaire glijbaan van ijs waar je met snowtubes 

afglijdt is 25 meter lang en 4 meter hoog. Dit zorgt gegarandeerd voor veel 

glijplezier! 

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

PER RIT   € 1,-
 5-RITTENKAART  € 3,-
 10-RITTENKAART  € 5,-       

                 ACTIE  
VANAF 8 DECEMBER Bij aankoop van € 20,- aan boodschappen 2e 5-ritten-kaartje 

t.w.v. € 3,- gratis! Jumbo Wesselerbrink, Jumbo Burg. van Veenlaan, Jumbo 

Brouwerijplein, Jumbo Noorderhagen.

Enschede

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET HOORT

Enschede



WINKELEN
LA STANS CHOCOLATERIE & PATISSERIE - MARKTSTRAAT 5
Verfijnde chocolade en patisserie in verrassende smaakcombinaties, 
heerlijke bonbons, een lust voor het oog en de mond. En alles is 
handgemaakt door meesterpatissier Dennis Stans. Verwen jezelf  
met iets speciaals van La Stans.

IT’S ALL ABOUT CHRISTMAS - H.J. VAN HEEKPLEIN 68
In deze pop-up store vind je alles wat je nodig hebt voor de kerstdagen zoals 
verlichting, ballen, rendieren en andere kerstartikelen. Door het uitgebreide 
assortiment waan je je direct in kerstsferen.  De winkel is ingericht in 
verschillende thema’s, van klassiek tot modern. 

WAAR - LANGESTRAAT 19A 
Bij WAAR slaag je voor een goed cadeau met een goed verhaal. Kies uit  
een gevarieerd assortiment mode- en woonaccessoires, food en boeken. De 
artikelen zijn  op een of andere manier duurzaam geproduceerd. Fairtrade, 
biologisch, ecologisch, gerecycled of gemaakt in sociale werkplaatsen. 

HUDSON’S BAY - VAN HEEKPLEIN 85
In dit prachtige warenhuis vind je alles wat je voor de feestdagen nodig hebt. 
Twee verdiepingen met prachtige feestkleding voor het hele gezin, mooie 
schoenen en accessoires. Ook kun je verschillende beauty behandelingen 
boeken, waardoor je prachtig de feestdagen in kunt gaan. 

PICO WOMEN FASHION & MORE - DE HEURNE
Voor een mooie, feestelijke outfit voor de feestdagen slagen de dames hier 
zeker. Mooie jurken, jasjes en blouses, maar ook schoenen, sieraden en een 
prachtige tas om je feestoutfit compleet te maken. 

AD HEYNE BY JOOST - VAN LOENSHOF 166
De feestdagen zijn echt een gelegenheid om een mooi pak of een pantalon 
met een mooi colbert te dragen. Bij Ad Heijne hebben ze een uitgebreide 
collectie voor mannen. Prachtige pakken met klassieke of moderne snit,  
naar ieders smaak is er een passend pak. 

WOAR GEET ‘T OPAN MET KESMIS
THE LEGENDS –
WHAT A WONDERFUL CHRISTMAS
11 DECEMBER 20.00 UUR GROTE KERK
Louis Armstrong, Ray Charles, Nat King Cole, Frank Sinatra & the Ratpack! 
Allen maakten stuk voor stuk iconische kerstplaten met prachtige nummers 
die de decembermaand van een gouden randje voorzien.

DE KERSTREVUE
13 T/M 22 DECEMBER 20.30 UUR DE KLEINE WILLEM
Komt allen tezamen in het onderkomen van Herbergier Laurens ten Den.  
Ook dit jaar ontvangt hij weer een keur aan ongezouten barmhartige gasten. 
Elke gast mag zijn eigen act opvoeren.

THE CHRISTMAS NIGHT 
20 T/M 22 DECEMBER 20.00 UUR WILMINKTHEATER
Swingende gospelmuziek, warmbloedige kerstklassiekers en verbroederende 
samenzang. Laat je in de watten leggen door Ruben Hein, Kris Berry, het 
Orkest van het Oosten, het ZO! Gospel Choir, Nicolas Mansfield en vele 
anderen.

KERSTMUSICAL OLIVER!
21 T/M 26 DECEMBER 14.30 OF 19.00 UUR MUZIEKCENTRUM
Een zinderende vertelling over goed en slecht, arm en rijk, ellende en 
vriendschap. Een troostrijke geschiedenis over het wrede lot en … de vrije wil.

WEIHNACHTSORATORIUM –
ORKEST VAN HET OOSTEN & CONSENSUS VOCALIS
21 DECEMBER 19.30 UUR JACOBUS KERK
Bach ku’j der wel biej hebben’. Anders gezegd: wat is Kerst zonder het 
Weihnachtsoratorium? Een pruim zonder pit, een artisjok zonder hart, een 
kribbe zonder kind.

WAT PREKEN WE MET KERST?
23 DECEMBER 14.00 UUR GROTE KERK
Voor het zesde jaar op rij houdt een wonderlijke combinatie van drie  
inspirerende Tukkers weer een eigengereide preek. In het hart van de  
sfeervolle Grote Kerk.

DE TWENTSE EINDEJAARSCONFERENCE
27 T/M 30 DECEMBER 14.30 OF 20.00 UUR WILMINKTHEATER
Een terugblik op 2018 zoals Tukkers dat doen: lekker nuchter en zonder 
fratsen. Nathalie Baartman, André Manuel, Thijs Kemperink, Bert  
Eeftink (Helligen Hendrik) en Jan Riesewijk in een show vol vaart, cabaret, 
muziek en Twentse humor.

  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL/AGENDA

VIER JE KERST EN OUD & NIEUW FEESTJE

VIER KERSTMIDDAG IN ENSCHEDE
De middag voor kerst is traditiegetrouw een hele gezellige dag in de 
binnenstad van Enschede. Vele cafés vieren kerstmiddag en breiden hun 
terrassen uit met verwarmde tenten. Vanaf 12.00 ´s middags ben je van 
harte welkom om de kerstdagen in te luiden. Dus leg je foute kersttrui  
klaar en zet maandag 24 december 2018 alvast in je agenda. 

CAFE ROCKS: SNERT VAN OME KEES!
Kees gaat een giga-pan van zijn beroemde erwtensoep maken.

DE KATER
Traditiegetrouw ook dit jaar weer een gezellige tent op het terras. 

MOLLY MALONE
In dit gezellige cafe vier je kerstmiddag in Ierse sferen.

OUD&NIEUW

OLIEBOLLENQUIZ
EETCAFÉ CP, 30 DECEMBER, 20.30 UUR 
Blik terug op 2018 op de leukst mogelijke manier! Reserveer je tafel en 
terwijl je van oliebollen, lekkere hapjes en champagne geniet, beantwoord  
je de quizvragen over 2018. Wat weten jij en je vrienden nog?  
Deelname is mogelijk na aanmelding. www.letsquiz.nl

HELLO 2019 
EXPO TWENTE, 31 DECEMBER, 22.00 – 07.00 UUR
Met een muzikale mix van urban tot hardstyle het nieuwe jaar begroeten.  
Met o.a. De Jeugd van Tegenwoordig, Sevn Alias, DJ Tony Junior. 

KOOPZONDAG!
VANAF NU ELKE ZONDAG 

12:00-17:00 UUR

KERSTSHOPPEN
Voor kerstinkopen slaag je gegarandeerd in Enschede. De binnenstad heeft  
een groot en gevarieerd aanbod. Rondom het van Heekplein en de Klanderij 
vind je de grote winkelketens zoals Hudson’s Bay, Mango, Primark, Zara en 
Scotch& Soda.  In de vele, kleine straatjes zijn veel lokale winkels. Bijzondere 
winkels met een verrassend aanbod. 

Iedere zondag is het koopzondag van 12.00 – 17.00 uur en elke donderdag is 
het koopavond tot 21.00 uur.

EXTRA OPENINGSTIJDEN:
woensdag 19 december Koopavond winkels geopend tot 21.00 
vrijdag 21 december Koopavond winkels geopend tot 21.00 
woensdag 26 december 2e Kerstdag  winkels geopend 
   van 12.00 tot 17.00 
maandag 31 december Oudejaarsdag  winkels zijn normaal geopend

LEKKER ETEN
Kom tijdens Winter Wonderland eens lekker eten in Enschede. Ontbijten, 
brunchen of dineren kan op vele gezellige plekken. Hier worden een  
aantal locaties uitgelicht.

ONTBIJT EN BRUNCHTIPS
Hotel Van der Valk serveert ontbijt, lunch, brunch en diner, ook tijdens  
de kerstdagen. Afsluitend kun je hier natuurlijk overnachten.
Bij Punto Pasta kun je elke zondag uitgebreid brunchen. Met kerst wordt  
de brunch uitgebreid met speciale themagerechten en een uitgebreid 
dessertbuffet. En wist je dat je bij Fellini ook kunt ontbijten?

KERSTDINER IN STIJL
Uit eten gaan is een feestje, vooral tijdens de feestdagen. Bistro Dreams 
serveert op beide kerstdagen een speciaal kerstmenu. Bij Steakhouse Goody’s 
zijn er op beide dagen twee tijdstippen (16.00 en 19.00) waarop je à la 
carte kunt dineren. 

LEKKER LUXE
Kosie is een nieuw restaurant in Enschede. De gerechten zijn klassiek  
en Europees maar wel met een twist.
Bij wijnbar en bistro Bruut geniet je van verfijnde gerechten uit de Franse 
keuken. De uitgebreide selectie van wijnen is per glas te bestellen.  
Eet hierbij lekkere Franse kazen of ander fingerfood. 

KERSTMUSICAL OLIVER!

HÉT EUREGIO KERSTFESTIVAL
PERFORMANCE FACTORY, 15 DECEMBER, 10.00 - 18.00 UUR 
De Performance Factory wordt omgetoverd in 1001-nacht sfeer, met een 
zingende kerstman, kerstbazaar, zang, dans, theater en muziek. En natuurlijk 
met lekker eten van de Twentsche Foodhal.

WINTERS KUNSTEN OP STRAAT
LANGESTRAAT, EI VAN KO, WALSTRAAT,  23 DECEMBER, 13.00 - 17.00 UUR
Verrassend straattheater in winterse sferen. Ontmoet een bizarre elandengro-
ep, een mallotige oude ambachtenmarkt, wensfeeën op stelten en de kleine 
halfbroer van de Kerstman incl rendieren.

PLUK DE STRAAT WINTEREDITIE
WALSTRAAT, 23 DEC, 15.00 - 20.00 UUR 
Kom proeven bij de diverse ondernemers in de Walstraat. Geniet van live 
muziek, heerlijke gerechten en winterse drankjes.

LEKKER STRUINEN OVER DE KERSTMARKT
In de weken voorafgaand de kerstdagen zijn er verschillende gezellige 
kerstmarkten. Kijk voor het volledige overzicht op www.winterwonderland.nu/
kerstmarkt

KERSTMARKT DRAGONHEART
BUURSERSTRAAT 372 A, 9 DECEMBER, 11.00 – 17.00 UUR
Een unieke kerstmarkt in Middeleeuwse sferen. Er is een ridder kampement 
met allerlei ambachten uit de riddertijd, de uilentuin is geopend en er zijn 
verschillende demonstraties.

KERSTMARKT HAVERSTRAATPASSAGE
HAVERSTRAAT, 15 & 16 DEC, 12.00 - 17.00 UUR 
Een kerstmarkt in de oudste winkelstraat van Enschede met gezellige kramen, 
live muziek en lekkere hapjes en drankjes.  


