INFO

(Advertentie)

OPENINGSTIJDEN TOURIST INFO
BINNENSTAD
ENSCHEDE
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.

DE LEUKSTE PLUK-

10X INNOVATIEF

EN THEETUINEN

ENSCHEDE

Ontdek het buitenleven van Enschede. Pluk je eigen
fruit of veldboeket bij een van deze fijne hotspots.
Combineer je bezoekje met een wandel- of
fietsroute en ontdek de groene kant van Enschede.
Meer info

Meer info

Enschede is een stad van gouden handjes en
knappe koppen. Niets is Enschede te gek als
het gaat om bijzondere uitvindingen, gave
projecten, baanbrekende onderzoeken en
wereldwijde toepassingen. Lees nu hoe
innovatief Enschede is!

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

11:00-18:00 uur
09:30-18:00 uur
09:30-18:00 uur
09:30-21:00 uur
09:30-18:00 uur
09:30-18:00 uur
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.

SOCIAL
Enschede
enschede
enschede
App: +31 6 5881 3211

de hele zomervakantie in

g
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NIEUW IN ENSCHEDE

(Advertentie)

AQUILANI ITALIAN BAKERY
Stadsgravenstraat 39
Zin in huisgemaakte pizza, heerlijke belegde focaccia of misschien
wel verse cannoli of tiramisu? Dan zit je hier helemaal goed.

CRASH VINYL & BOOZE
Oude Markt 8
Niet alleen een paradijs voor platenliefhebbers, maar ook voor
heren- en dameskleding, stoere sieraden voor mannen en meer.

ELSPETH DIEDERIX.
SOTTOBOSCO
Tuin & Tentoonstelling
t/m 11 september

AUGUSTUS

UITAGENDA
STRAKBLAUWE LUCHTEN
EN ZWOELE ZOMERAVONDEN

DE BEREN KINEPOLIS
Colosseum 66
Naast het centrum krijgt ook Go Planet Parc een De Beren
restaurant. De bekende restaurantketen opent er begin volgend jaar
een filiaal naast bioscoop Kinepolis.

WIJ BOUWEN DE
TOEKOMST - BOUWROUTE
Deze zomer hebben we een speciale bouwspeurtocht
in Enschede! Bouw samen met ons aan de stad van
onze dromen en leer van alles over de stad. Loop jij
mee met onze bouwroute?
Meer info

EANSKE
Korte Hengelosestraat 18
Terug van weggeweest! Kom langs voor heerlijke kumpir (grote
gevulde gepofte aardappel), Belgische wafels of ijs en koffie to go.
Ook leuk: ze hebben ook een kleine winkel met o.a. koffie, thee en
olijfolie.

UI T INENS C HEDE.NL

OUDE DEUREN CUP
RUTBEEK SURFIVORS

MUZIEK IN DE HEURNE

SO FUTURE

13 T/M 14 AUGUSTUS,

28 AUGUSTUS, HET RUTBEEK

14:00-17:00 UUR

T/M 25 SEPTEMBER,

H.J. VAN HEEKPLEIN

11:00-20:00 UUR

RIJKSMUSEUM T WENTHE

Slapen in hartje binnenstad? Dit
weekend is het mogelijk! Slaap in
je eigen camper in de stad en
ontdek de stad de volgende dag.

Een oldskool windsurfwedstrijd en
familie-strandevent waar iedereen
aan mee kan doen. Eten, drinken,
kijken en vertier voor jong en oud.

Elke zaterdag is er live muziek in De
Heurne. Bandjes van verschillende
genres maken er op drie plekken in
de straat een muzikaal feestje van.

OUDE AMBACHTENMARKT

INTRODUCTIECONCERT

28 AUGUSTUS, METROPOOL

Samen met GOGBOT festival een
speciale tentoonstelling over de
kijk op de toekomst, betekenis
van toekomstvoorspellingen en
toekomstproducties.

21 AUGUSTUS,

31 AUGUSTUS, OUDE MARK T

20:30-22:00 UUR

H.J. VAN HEEKPLEIN

09:00-01:00 UUR

20 T/M 28 AUGUSTUS

Bijzondere en oude ambachten
worden steeds meer vervangen,
maar niet in Enschede! Jong en
oud kan vandaag kennismaken
met de meest unieke en creatieve
technieken van vroeger.

Het nieuwe studiejaar wordt op
feestelijke wijze ingeluid met een
geweldig feest op de Oude Markt.
Met o.a. Antoon, Froukje en
Goldband.

Voor alle fans van ambachtelijke
hardrock en heavy metal. Deze band
met de voormalige vocalist van Iron
Maiden blaast het dak eraf.

Tijdens deze week stijgt een
stroom van muziek op uit het
Twentse land. Onder het motto
Song of the Earth klinkt een
programma met bijna 30
concerten.

MUZIEK/UITGAAN
VRIJ FESTIVAL
26 AUGUSTUS, VLIEGVELD

NOODZAAK – GODFRIED
BEUMERS

T WENTHE

28 AUGUSTUS, CONCORDIA

Luid het weekend in met de
gekste vrijdagmiddagborrel van
Nederland. Deze editie met o.a.
Dave Roelvink, Jody Bernal en
Billy the Kit.

14:30-16:00 UUR

De bekende theatermaker vertelt
op literaire wijze over urgentie,
noodzaak en kunst.

EVENEMENT

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

BLAZE BAYLEY

STIFTFESTIVAL
DIVERSE LOCATIES

NIEUWSBRIEF

T/M 27 AUGUSTUS, DE HEURNE

16:00-23:00 UUR

ONDER DE RADAR
FESTIVAL

MOUT BIERFESTIVAL

27 AUGUSTUS, VLIEGVELD

5 & 6 AUGUSTUS, VOLKSPARK

T WENTHE

De gezelligste biertuin in het
mooiste park met meer dan 200
verschillende soorten
speciaalbier, livemuziek,
activiteiten en nog veel meer.

Hét technofestival in de regio op
een verlaten militaire vliegbasis.
36 artiesten, 5 area’s en een hele
dag vol techno, electro, eclectic,
bass, deephouse, dubstep,
industrial en zelfs bubbling.

WATERFESTIJN
7 AUGUSTUS,

TWENTSE VLOOIENMARKT

H.J. VAN HEEKPLEIN

27 & 28 AUGUSTUS, IJSBA AN

12:00-17:00 UUR

T WENTE

Het marktplein wordt vandaag
omgetoverd tot een heus
waterparadijs. Er zijn allerlei
diverse waterattracties,
-glijbanen, en
-ballonnengevechten.

09:00-16:00 UUR

Ben je op zoek naar vintage items
of wil je je eigen tweedehands
artikelen verkopen. Dan is deze
vlooienmarkt iets voor jou!

KINDEREN

VIER DE ZOMER

WIJ BOUWEN DE TOEKOMST
T/M 21 AUGUSTUS, VLIEGVELD

VIER DE ZOMER MET
STRAATTHEATER EN
MUZIEK
13 T/M 14 AUGUSTUS,
BINNENSTAD

Tijdens dit weekend kun je tijdens
het shoppen, wandelen of eten en
drinken in de binnenstad allerlei
muzikale verrassingen tegenkomen.
Struin door de stad en laat ontdek
muziek en theater!

T WENTHE

Dit fantastische pop-up themapark
over bouwen is een grote speeltuin
voor kinderen. Bezoek de
theatershow, bouw een huis of
verdwaal in het grootste
riooldoolhof.
RONDLEIDING OP DE
BOERDERIJ
T/M 27 AUGUSTUS, DIVERSE
LOCATIES

15 MINUTES AFTER
SUNSET
16 AUGUSTUS, STANISL AUS
BREWSKOVITCH
VANAF 20:55 UUR

Elke derde dinsdag van de maand
opent Concordia een openlucht
bioscoop in de Sjikkertuin van
Stanislaus Brewskovitch. Een film,
een lekker hapje en drankje; wat wil
je nog meer?!
CLASSIC BINGO
19 AUGUSTUS, HOLL AND CASINO

Heel even terug van weggeweest:
de succesvolle bingoavonden bij
Holland Casino! Doe mee met deze
avond vol spanning en sensatie,

Altijd al willen weten wat er
allemaal voor én achter de
schermen op een boerderij
gebeurt? Deze zomer kun je langs
bij zes boerinnen die een
rondleiding geven op hun eigen
melkveebedrijf.

Het is zomer in de binnenstad! De hele maand augustus
is het nog extra tropisch én gezellig in Enschede. Laat
je deze zomervakantie verrassen in de binnenstad en
geniet zoals nooit tevoren.

SOCIAL
MEDIA
Blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes via onze social media
kanalen. Volg @enschede op
Facebook, Instagram én Pinterest
voor inspiratie en updates.

Meer info

VOORUITBLIK SEPTEMBER

AGENDA AUGUSTUS

KAMPEREN OP HET VAN
HEEKPLEIN

KUNST & CULTUUR

8 T/M 11 SEPTEMBER DIV. LOCATIES

GOGBOT
11 SEPTEMBER SINGELS

SINGELLOOP
10 SEPTEMBER HET RUTBEEK

TUCKERVILLE
17 & 18 SEPTEMBER DIV. LOCATIES

THEATER ON TOUR
18 SEPTEMBER BINNENSTAD

URBAN CITY RUN

HAP DE DAG

30 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER
VLIEGVELD TWENTHE

PASAR MALAM ASIA
K I JK V OOR HE T V OLLEDIGE A ANB OD OP
UI T INENS C HEDE.NL/A GEND A

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

Meer info

Daghapje pakken? Voor Enschedeërs
heel normaal! Allerlei eetcafés en
restaurants in Enschede serveren een
dag- of weekmenu voor een
aantrekkelijke prijs. Kijk nu waar in
Enschede je een lekkere daghap kunt
vinden.

