
WAK Enschede 
Hemelvaartsdag – optreden in het buitengebied  
 
Dit is bij uitstek dé dag dat iedereen er op uit gaat. Vele mensen gaan fietsen en wandelen rondom 
Enschede. Een interessante gelegenheid om mensen daar te verrassen met een optreden.  
 
De Cultuurcoach heeft contact met een aantal ondernemers in het buitengebied van Enschede 
(‘Buiten in Enschede’, waar Rondje Enschede weer onderdeel van is, 
http://www.buiteninenschede.nl/). Zij hebben interesse om optredens en/of exposities bij hen te laten 
plaatsvinden.  
 
Wil je contact met een van onderstaande organisaties? Vraag Cultuurcoach Jacintha 
(info@cultuurinenschede.nl) de contactgegevens. 
 
 
Ondernemers die in ieder geval interesse hebben:  
 
• Stalhouderij Schouwink  

http://www.stalhouderijschouwink.nl/  
 
In het buitengebied (Zuid-Esmarke) ligt het erf van Stalhouderij Schouwink erve  
‘De Knollenhoeve’.  
 
Zij stellen hun locatie beschikbaar 
voor optredens en exposities. 
Eventueel ook voor workshops.  
Ze hebben een schuur/stal waar plek 
is voor een optreden met ongeveer 
75 zitplaatsen voor publiek. In de 
zaal is ook een bar (met 
spoelkeuken daarachter) aanwezig. 
Koffie/thee/limonade is tijdens de 
WAK gratis beschikbaar voor 
deelnemers en voor een klein 
bedrag te verkrijgen voor bezoekers. 
 
Tijdens Hemelvaartsdag komt een 
groep van Aveleijn (dagopvang 
verstandelijk gehandicapten) bij 
Schouwink lunchen. Een vereniging 
kan in overleg voor hen optreden. 
Maar een optreden mag ook los 
daarvan plaatsvinden. 
 
Daarnaast organiseren zij op zondag 25 mei op hun eigen erf een ‘Open Dag’. Tussen ongeveer 
11.00 en 17.00 uur is er van alles te beleven; o.a. meimarkt, ponyrijden en paardenvoetbal. Hier 
komen jaarlijks ongeveer 300 – 500 bezoekers op af.  
Optredens en exposities van amateurgroepen zouden hier een onderdeel van kunnen zijn. 
 
 

• Zorgboerderij de Viermarken 
www.viermarken.nl  
 
De Viermarken is een zorgboerderij die in de noordwestelijke stadsrand van Enschede ligt. De 
boerderij omvat ca. 17,5 ha landbouwgrond (grotendeels grasland), enkele ha akkerbouw en ca. 1 
ha tuinbouw. Er worden herten, geiten, ezels en schapen verzorgd in het aangrenzende Abraham 
Ledeboerpark en het Van Heekpark. Op de boerderij zijn Lakenvelder koeien, kippen een paard 
en een pony. Verder is er een eigen winkeltje met seizoensproducten, eigengebakken brood en 
koekjes, verse eieren, etc. Cliënten hebben zo op de boerderij diverse taken. 
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Tijdens Hemelvaartsdag zijn er mogelijkheden voor (overdekte) optredens en wellicht ook 
exposities. Alles in overleg. 
Kijk ook zeker even naar hun filmpje op http://www.viermarken.nl/WP/?page_id=262  
 

 
• Klimbos Rutbeek en/of BuitenHoff (op of aan het water van het Rutbeek) 

http://www.buitenhoff.nl/  
 
BuitenHoff is in 2003 opgericht door Klaas Hoff. Centraal staat de combinatie van 
buitenactiviteiten in groepsverband. Vaak een speciale doelstelling zoals bijvoorbeeld 
teambuilding. 
Klimbos: in een bos van circa 1 hectare is een spannend touwbanen parcours gebouwd. Je 
beweegt je veilig gezekerd in een klimgordel via allerlei klimonderdelen van boom tot boom. Het 
parcours is op ca. 5 meter hoogte en biedt uitdaging, plezier en avontuur. Klimbos Rutbeek, een 
echte adrenalinekick!   
 
Er zijn hier diverse mogelijkheden om op te treden. Bijvoorbeeld: 

o Zaterdag 31 mei: dan is het Klimbos open en dan is er een boeking van een 
familieweekend van 33 personen. Wellicht leuk om voor op te treden. 

o Zondag 15 juni: Actie en belevingdag op het Rutbeek. Vorig jaar kwamen hier ruim 2000 
bezoekers! BuitenHoff is dan een locatie waar veel gebeurd. 
Dit is niet tijdens de WAK, maar wel een mooie kans om met nieuw publiek in aanraking 
te komen. 
 
 

• Kwekerij Ter Brugge 
www.kwekerijterbrugge.nl  
 
Deze kwekerij ligt aan de Vloeiweidenweg te Boekelo.  
Zij hebben belangstelling voor  een optreden of expositie op Hemelvaartsdag. Ze zijn een kwekerij 
in zomerbloemen en hebben eind mei wat meer ruimte in de kassen. Het kan dus overdekt.  

 
 
 
Twee andere opties tijdens Hemelvaartsdag: 
 
• De Buren / Het Verborgen Theater 

http://www.deburenboekelo.com/   
 
De Buren ligt tijdens Hemelvaartsdag (bij mooi weer) op een knooppunt voor fietsers en 
wandelaars en bezoekers van de stoomtrein. Velen strijken even neer op het terras voor een kop 
koffie.   
In overleg zijn er mogelijkheden op het terras en/of op het podium van het bijbehorende 
theaterzaaltje ‘Het Verborgen Theater’ om (korte) optredens / acts neer te zetten. Bij heel mooi 
weer kan er zelfs misschien een klein podium buiten worden geplaatst. 
De theaterzaal is ook nog op andere momenten tijdens de WAK beschikbaar. 
 
 

• Green Vibrations 
http://www.greenvibrations.nl/  
 
Dit is een festival vol kunst en muziek op het Universiteitsterrein.  
De doelgroep: 17 – 35 jaar. Er komen jaarlijks ongeveer 3000 bezoekers op af. De organisatie van 
het festival ligt in handen van (oud)studenten. Zij zouden het erg leuk om amateurkunstenaars 
(groepen of individuen) de mogelijkheid te geven daar op te treden. Daarbij gaat het vooral om 
niet-muziek-acts. 
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