
 
 
Wilhelmina Flat Stadsmatenstraat 
(zo 11.00  uur) 
Flatgebouw Koningin Wilhelmina was in 1952 het eerste flatgebouw in Enschede. De flat 
werd opgezet vanuit de Twentse textielkring als luxe woonflat voor echtparen en alleen-
staanden, die op een comfortabele manier de oude dag wilden doorbrengen. Sinds de 
jaren '90 heeft het flatgebouw kan worden kennis gemaakt met het leven in de flat van 
toen en nu. In de tuin wordt koffie en thee geschonken. 
 
St. Jozefkerk Oldenzaalsestraat 
(za 10.00 - 16.30 uur) 
De St. jozefkerk bestaat uit een driebeukige Neogotische basiliek van zeven traveeën 
met een grote toren tegen de voorgevel en een zevenzijdige koorsluiting aan de achter-
zijde. Er vindt een expositie in priesterkledij plaats en er worden rondleidingen door de 
kerk verzorgd. Ook is het mogelijk om de toren, onder begeleiding, te beklimmen en is 
er een open podium voor amateur optredens. Het Overdagkoor Enschede zal hier tussen 
14.30 en 15.00 uur optreden.
 
De Kapel ‘Uit Liefde’ Lonneker  
(za en zo 11.00 – 17.00 uur) 
De protestantse kapel Uit Liefde is gebouwd in 1922, ter vervanging van een houten 
gebouw. De kapel is vooral bekend om z’n prachtige gebrandschilderde ramen van de 
hand van Annemiek Punt, het oude doopvont, smeedijzeren adventskroonluchter, de 
kansel en het predikantenbord met daarop o.a. de bekende ds. Leendert Overduin. 
 
Wissink's Moll Haaksbergerstraat  
(za 10.00 - 16.00 uur) 
Korenmolen Wissink's Moll dateert uit het jaar 1802. Het is een standaardmolen met een 
rechthoekig molenhuis rondom een houten spil. De molenaars staan klaar voor een  
rondleiding en de gastheren en gastvrouwen bieden een kopje koffie en een broodje 
aan.  
 
't Gilde, Stadswandelingen VVV ENSCHEDE SHOP  
(za en zo 11.30 uur) 
Tijdens deze historische stadswandeling wordt gelet op een aantal interessante details In 
het straatbeeld van Enschede. De gids neemt de bezoeker mee naar vroeger toen de 
textieldirecteuren nog baronnen waren. Niet alleen door het zien van gebouwen en 
monumenten, maar ook door verhalen die de gids verteld krijgt men een beter beeld van 
Enschede en haar geschiedenis. 
 
Meer informatie? 
VVV ENSCHEDE SHOP, Stationsplein 1a, 053-4323200, www.uitinenschede.nl. 
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Tijdens het Open Monumentenweekend     

van 8  en 9 september is er veel te bele-
ven in Enschede en omgeving. Een groot 
aantal monumentale gebouwen, kerken en 
karakteristieke panden zijn vrij toeganke-
lijk. 
 
Boerderij Lammerinkswönner Abraham 
Ledeboerpark (zo 11.00 – 15.00 uur) 

 
 
Het Lammerinkswönner is een natuuredu-
catief bezoekerscentrum in een Twents 
‘lös hoes’, dat is gelegen in een ecolo-
gisch beheerd gebied met park (Lede-
boerpark) en landgoed (Het Wageler). Het 
monument biedt natuureducatie en toon-
stellingen aan op het gebied van natuur-
educatie, leefbaarheid en duurzaamheid, 
cultuurhistorie, flora en fauna. De activi-
teiten passen uitstekend bij het thema 
van de Open Monumentendag! 
 
Stadhuis Langestraat  
(za 10.00 – 16.30 uur) 
De bouw van het Stadhuis is in 1933 ge-
realiseerd op de locatie waar sinds de 16e 
eeuw stadhuizen gestaan hebben. Bezoe-
kers kunnen tussen 10.00 - 16.30 uur het 
pand bezichtigen door middel van een 
aangegeven wandelroute naar verschillen-
de zalen, o.a. Raadzaal, Mozaïekzaal, 
Trouwkamers en Archief. Ook kan, voor 
een fraai uitzicht over de stad, de toren 
beklommen worden. Voor het Stadhuis ligt 
het kunstwerk ‘t Ei van Ko, vernoemd 
naar voormalig burgemeester van Ensche-
de Ko Wierenga. 

 
 
Jacobuskerk Oude Markt  
(za en zo 12.00 – 17.00 uur) 
De Neo Byzantijnse St. Jacobus de Meerde-
re Kerk werd in 1932-1933 gebouwd ter 
vervanging van de vorige kerk die wegens 
bouwvalligheid werd gesloopt. Meerdere 
deskundige kerkewachten zijn aanwezig om 
uitleg over de kerk te geven. Ook worden 
oude kerkgewaden tentoon gesteld. Tevens 
zal het orgel bespeeld worden.  
 

 
 
 
Oosterbegraafplaats Noord Esmarkerrond-
weg (za 10.00 – 17.00 uur) 
“De Ooster” aangelegd in 1899, wordt 
beschouwd als het ‘stenen’ archief van de 
stad; een deel van de lokale historie is er 
terug te vinden. De rondleidingen zijn om 
10.00, 12.30 en 15.00 uur, waarbij door 
middel van verhalen geleid wordt door de 
oude geschiedenis. Ook is de grafkelder van 
Ter Kuile vandaag opengesteld en zal het 
Bronzen beeld van Anna Elderink op de 
sokkel staan.  
 
 
 

Lonneker Molen Lonneker Molenweg  
(za en zo 10.00 – 17.00 uur) 
De Lonneker Molen is in de jaren 1850 en 
1851 gebouwd als beltmolen, ook wel 
bergmolen genoemd. Om precies te zijn 
is het een 'ronde stenen bovenkruier met 
belt'. De belt is opgeworpen rond een 
extra verdieping van de molen, die voor 
een flinke verhoging zorgt waarop de 
eigenlijke molen een plek heeft gekre-
gen. Het is mogelijk om de verschillende 
soorten meel te kopen die in de molen 
verwerkt worden.  
 
Synagoge Prinsestraat  
(zo 11.00 – 17.00 uur) 

 
 
De mooiste Synagoge van West-Europa 
met glas in lood ramen, mozaïeken en 
Thora rollen is in 1927-1928 gebouwd. In 
iedere ruimte wordt uitleg gegeven over 
de functie, symboliek en geschiedenis 
van het gebouw. Mannen dienen een 
hoofddeksel te dragen. Vrouwen worden 
geacht schouders, knieën en buik bedekt 
te houden. Er vinden doorlopend rondlei-
dingen plaats waarbij vrijwilligers in de 
ruimtes staan om informatie te geven. 
Ook is het Euregionaal Joods Documenta-
tiecentrum de gehele dag geopend. 
 
Lasonderkerk Lasondersingel (za 11.00 – 
± 15.00 uur en zo 11.30 – 15.30 uur) 
De Lasonderkerk is gebouwd in de jaren 
1926 en 1927 en ontleent haar naam aan 
de buurt het “Lasonder”, oorspronkelijk 
“Laersunder”. Er is een gids aanwezig 
voor een rondleiding en uitleg. Ook kan 
de toren worden beklommen. Bij helder 

weer kan praktisch heel Enschede en om-
streken worden bekeken.  
 

 
 
Tetem1 Stroinksbleekweg  
(za en zo 10.00 – 17.00 uur) 

 
Foto: Alexander Engbers  
 
TETEM kunstruimte is gevestigd in het mo-
numentale Tetem 1, een voormalige deken-
fabriek die recent is getransformeerd tot een 
ruimte voor hedendaagse kunst. Dit pand 
heeft een metamorfose ondergaan waarbij 
de authentieke industriële eigenschappen 
zijn behouden. De buitenruimte van TETEM, 
de Stroinksbleek, wordt ingezet voor culture-
le activiteiten in samenwerking met culture-
le instellingen en partners. De Stroinksbleek 
is een openlucht locatie met een tribune en 
een platform waarop kunst- en cultuuractivi-
teiten plaatsvinden. Het is de middelste van 
de drie parken of bleken van de culturele 
wijk Roombeek. Bezoekers kunnen kennis 
maken met het gerenoveerde pand, de bui-
tenruimte de Stroinksbleek en de tentoon-
stellingen van het multimedia festival GOG-
BOT. 


