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Deze routes zijn ook te downloaden 
via de voor geplande routes van 
www.routeplanner.fietsersbond.nl 
Kies voor:
Special Award 2015 Kunst Fiets Route oost A 

Special Award 2015 Kunst Fiets Route oost B

stad en bouwden hun buitenhuizen in het 
mooie natuurgebied tussen Hengelo en  
Enschede. In de stad zelf verrezen typische 
arbeiderswijken voor het personeel van de 
fabrieken. Terugfietsend van Enschede naar 
Hengelo komt u langs het prachtige land-
goed het Stroot bij buurtschap Twekkelo. 
Voordat u Hengelo weer inrijdt ziet u het 
Twente kanaal en de installatie van Akzo  
Nobel. Het bedrijf is er sinds de jaren dertig 
gevestigd voor zoutwinning.

Houdt u van kunst? En van fietsen? Bent 
u benieuwd naar bijzondere kunst van  
buitengewone kunstenaars? Dan nodigen 
wij u uit op de fiets te stappen en de  
verschillende locaties aan te doen van de 
Special Award 2015 Kunst Fiets Routes. 

De Special Award is dé landelijke beeldende 
kunstwedstrijd voor kunstenaars met een  
handicap. Van eind juni tot eind september 
zijn in vijf regio’s in Nederland Kunst Fiets 
Routes uitgezet. Op deze routes kunt u het 
werk van de genomineerde wedstrijd-
deelnemers bewonderen en meestemmen 
voor de publieksprijs. 

De fietsroutes lopen langs ateliers waar 
kunstenaars met een handicap werken, unieke 
horecagelegenheden van zorgorganisaties, 
culturele hoogtepunten en door mooie  

Special Award 2015 Kunst Fiets Routes Regio oost
7 september t/m 2 oktober 2015  

natuurgebieden. Elke route bestaat uit twee 
delen. U kunt er voor kiezen de hele route te 
fietsen of de helft. 

Van de geëxposeerde kunstwerken is bij  
diverse locaties een kunstcatalogus te koop.
Onderweg kunt u via een QR-code stemmen 
op de kunstenaar die wat u betreft de  
publieksprijs verdient. Stemmen kan ook na 
afloop via www.specialaward.nl

Houdt u wel van kunst maar kunt of wilt u  
niet fietsen? Geen probleem: alle expositie
locaties zijn ook per auto bereikbaar.

Deze route bestaat uit twee ‘lussen’. Het  
eerste rondje heeft als centraal start- en eind-
punt Almelo. De tweede lus start en eindigt  
in Hengelo. Ook Borne en Enschede kunnen 
als startpunt dienen. 

Almelo is ontstaan in de middeleeuwen en 
de naam stamt af van de woorden ‘aa’ en ‘lo’. 
Een lo is een bos dat gelegen is op zand-
grond en vaak vlak bij een nederzetting ligt. 
De aa verwijst naar de rivier de Aa. Almelo 
betekent dus ‘Op zandgrond gelegen bos bij 
de Aa’. Die Almelose Aa volgt u aan het be-
gin van uw fietsroute en u zult nog veel meer 
water tegenkomen op uw route. Voordat u 
Almelo verlaat, steekt u de Weezebeek over. 
Ook de Bornerbroeksestraat die u volgt van 
Almelo naar Borne geeft aan dat dit altijd al 
een waterrijk gebied was. Broek betekent 
namelijk: drassig. Een deel van het dorp 
Borne is beschermd dorps gezicht en de ge-

meente telt tientallen monumenten. Vanuit 
Borne terug naar Almelo fietst u nu door het 
laagst gelegen gebied van de regio. Alle 
regen die in de rest van Twente valt, stroomt 
door beekjes naar dit punt. In vroeger tijden 
waren er dan ook regelmatig overstromingen. 
Dat is nu verleden tijd zodat u met droge 
voeten terug naar Almelo kunt. 

Deel B van de route start in Hengelo. Het 
dorp is ooit ontstaan op de plek waar drie 
rivieren samen komen en de omgeving ken-
merkt zich door grote hoogteverschillen. 
Deze zijn ontstaan door afzetting van de gro-
te rivieren. Door dit mooie en archeologisch 
interessante gebied fietst u richting Enschede 
waarbij u de Universiteit Twente passeert. 
De UT is gebouwd op landgoed Drienerloo. 
Enschede is een vroegere textielstad die  
vanaf 1870 tot grote bloei kwam. Machtige 
textielfamilies drukten hun stempel op de 

SPECIAL AWARD

Tip!

De Special Award 2015 is een project 
van Special Arts mogelijk gemaakt door 
het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Special Arts heeft tot doel: het stimuleren 
en vergroten van de kunst- en cultuur-
participatie door mensen met een handicap 
en het ondersteunen van kunstenaars bij 
het ontwikkelen van hun pure talent. 

Stichting Special Arts Nederland
Zonnehof 4A
3811 NC Amersfoort
033 - 432 80 33
info@specialarts.nl
www.specialarts.nl
www.specialaward.nl

Route deel A:
Almelo - Borne - Almelo 
Lengte: 29 km 

Route deel B:
Hengelo - Enschede - Hengelo 
Lengte: 33 km



5

Route deel A | Almelo – Borne – Almelo 

Vervolg route

Lengte:  29 km
Startpunt nabij station:  Tourist Info Almelo, Het Baken 3, 7607 AA Almelo 
Overige startpunten: Kulturhus Borne, Marktstraat 23, 7622 CP Borne

01 
02
03
04
05
06 
07
08
09
10
11
12
13 
14
15
16
17
18 
19
20 

Ga vanaf startpunt rechts Het Baken  
Einde linksaf en direct rechtsaf Klara Zetkinstraat gaat over in De Werf (1 Rabobank Noord en West Twente)
Vervolg De Werf, bij kruispunt De Werf/Wierdensestraat oversteken, 1e rechts via linkerzijde onder spoor door naar knooppunt 50   
Rechtdoor Berlagelaan, 3e rechts Ledeboerslaan (2 Stadsboerderij Beeklust)
Terug naar Berlagelaan, vervolg rechts Berlagelaan gaat over in Windmolenbroeksweg  
2e links Rembrandtlaan (bij winkelcentrum aan linkerzijde), na ca. 1 km voor 2e trapveldje linksaf Gerard Doustraat  
1e rechts (voetgangersdoorsteek) Palet, einde rechtsaf Schoolstraat (3 DAC De Schoolstraat)
Vervolg rechts Schoolstraat, bij kruispunt oversteken naar links Ossenkoppelerlaan gaat over in Schoolstraat  
Over spoor 1e rechts Anjelierstraat, einde rechtsaf Rietstraat, over spoor 1e links Bosstraat  
Einde links Beekstraat, links aanhouden op fietspad langs spoor, oversteken naar Steffendwarsweg  
Links over viaduct naar Verlengde Deldensestraat gaat over in Oude Deldenseweg, Tusveld naar knooppunt 62   
Ga rechtdoor Tusveld, einde links Bornerbroeksestraat naar knooppunt 70, richting knooppunt 24 (4 Pleisterplaats Erve Hondeborg) 
Vervolg naar knooppunt 24, richting knooppunt 71, bij katholieke kerk rechts aanhouden daarna direct links Nieuwe Kerkstraat  
3e links Rigtersplein (tussen AH en parkeerplaats door) gaat over in Marktplein   
Ter hoogte van Gemeentehuis 1e rechts Rheineplein  
Einde links Grotestraat, 1e rechts Potkampstraat, einde rechtsaf blijft Potkampstraat  
1e links Oude Kerkstraat, einde linksaf Marktstraat (5 Atelier De Ster) (tevens horecalocatie)
Vervolg Marktstraat 1e rechts De Haven (6 startpunt Kulturhus Borne) (tevens expositielocatie (horecalocatie)
Vervolg De Haven, einde linksaf Bekenhorst, 1e rechts richting knooppunt 24, gaat via plein over in Grotestraat  
1e rechts (bij Morselt Mode) Oude Almeloseweg  

59

Startpunt route

Expositielocatie

Horecalocatie

Fiets knooppunt
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Ontdek spetterend Almelo: de groenste stad van Overijssel, 
bijzondere winkels, culinair genieten, een jachthaven in het 
centrum, broedplaats van talent, volop kunst en cultuur en 
heel veel evenementen. Een bezoek aan Almelo begin je  
goed bij de Tourist info winkel.

Het Baken 3
7607 AA Almelo
0546 - 62 17 85
www.uitinalmelo.nl

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 21.00 uur 
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Tourist Info Almelo 

Vervolg Route deel A

Expositielocatie Horecalocatie

21
22
23
24
25 
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

S

Einde rechts Prins Bernhardlaan naar knooppunt 66, 65  
Rechtsaf Hertmerweg (7 Pleisterplaats Rabo Scheele)
Ga terug naar knooppunt 65, naar knooppunt 59, 54, 52, 51  
Richting knooppunt 50 na brug rechtsaf Werfstraat  
Einde linksaf Grotestraat, 1e rechts Koornmarkt, 1e links Het Kolkje  
Bij Ysplitsing rechts Hof van Gülick komt uit op Kerkplein (8 Lunchroom Feijn linkerzijde)
Vervolg Kerkplein voorbij kerk links aanhouden Kerkengang (links van Kerkplein nr. 8, voetgangersgebied) (9 Wevershuisje) 
Ga terug naar kerk, linksaf en rechts aanhouden, rechtdoor (water aan rechterzijde)  
1e links Doelenstraat (10 Artdesch)
Vervolg Doelenstraat, 1e links Doelengang, einde rechtsaf De Götte  
Einde rechtsaf Grotestraat en direct linksaf Hagengracht, 2e rechts Stadhuisplein  
1e links Hagenstraat, 2e rechts Rosa Luxemburgstraat (bij ANWB), gaat over in Haven Noordzijde  
3e links over brug Egbert Gorterstraat (11 Stadhuis Almelo linkerzijde)
Ga terug over brug rechtsaf Haven Noordzijde (dit is terug), 1e links Het Baken
Eindpunt Tourist Info Almelo 

1 Rabobank Noord en West Twente 

Rabobank Noord en West Twente staat midden in de samen-
leving. Een moderne bank, die onder meer nastreeft de leef-
omgeving prettiger te maken. Het ondersteunen van lokale 
projecten is een van de manieren om deze maatschappelijke 
betrokkenheid zichtbaar te maken.

De Werf 5
7607 HH Almelo
0546 - 83 88 00
www.rabobank.nl/nwt

maandag t/m woensdag van 9.00 – 17.00 uur
donderdag van 9.00 – 20.00 uur
vrijdag van 9.00 – 17.00 uur
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32

Beeklust is een stadsboerderij waar mensen met een ver-
standelijke beperking werken. Naast de vele dieren is er een 
terrasje en een gezellige boerderijwinkel met verschillende  
producten.

Ledeboerslaan 3
7606 HS Almelo
088  430 63 90
www.stadsboerderijbeeklust.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur

2e kopje koffie of thee gratis

DAC de Schoolstraat is een klein, sfeervol dagactiviteiten-
centrum voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Je kunt er creatief, kunstzinnig of ambachtelijk werken. 

Schoolstraat 44 
7606 EP Almelo
088  430 61 90
www.dtzc.nl

maandag t/m vrijdag van 8.30 – 15.30 uur

Stadsboerderij Beeklust DAC De Schoolstraat 

Expositielocatie Horecalocatie

Erve Hondeborg is gelegen op een mysterieuze plek. Ooit 
stond hier een heuse burcht, van waaruit ridders de omgeving 
controleerden. Nu is het een pleisterplaats waar fietsers kun-
nen stoppen om te pauzeren.  Op deze bijzondere plek expo-
seert Ruben Homma van de Ster met kunstwerken van ridders 
en kastelen.  

Esweg 1 
7625 SV Zenderen 
06 - 51 04 83 17 
www.ervehondeborg.nl

Alle dagen continu geopend. Bij een pleisterplaats is het  
gebruikelijk dat u zelf uw drankje of ijsje pakt en het geld in  
de daarvoor bestemde plaats doet. 

Pleisterplaats Erve Hondeborg 4

Bon

Welkom bij dagactiviteitencentrum de Ster, waar mensen met 
een verstandelijke beperking een zinvolle en aangename  
dagbesteding krijgen. De medewerkers worden begeleid om 
werkzaamheden te leren uitvoeren in het atelier, de kado-
winkel en koffie & thee de Ster. 

Marktstraat 16b
7622 CR Borne
074 - 853 22 20
www.de-ster-borne.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur
zaterdag van 13.00 – 16.00 uur
zondag alleen open op speciale koopzondagen

Atelier, kadowinkel, koffie & thee ‘de Ster’5
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Kulturhus Borne was het 1e grote Kulturhus van Nederland:
een multifunctioneel ontmoetingscentrum, een verzamel-

gebouw,het kloppende hart binnen de sociale, culturele en
maatschappelijke structuur van Borne. In het foyercafé werken
cliënten van Aveleijn. Zij serveren overheerlijke thee en koffie,
vaak bakken zij er ook nog iets lekkers bij.

Marktstraat 23
7622 CP Borne
074 - 265 72 00
www.kulturhusborne.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 22.00 uur
zaterdag van 10.00 – 12.30 uur

Kulturhus Borne 

Expositielocatie Horecalocatie

7

Bij Pleisterplaats Rabo-Scheele kunt u in een ontspannen sfeer 
genieten van een kopje koffie met Twentse krentenwegge. 
Naast deze boerengastvrijheid is er een museum waar de ge-
schiedenis van Landgoed Weleveld getoond wordt.

Hertmerweg 37
7626 LV Hertme
074 - 266 36 01
http://raboscheele.intropagina.nl

maandag t/m zondag van 9.30 – 21.00 uur

Koffie met Twentse krentenwegge voor € 2,50

Oplaadpunt aanwezig

Camper en Pleisterplaats Rabo Scheele

Bon

In de fraaie binnenstad van Almelo, naast de Grote Kerk, 
vindt u Lunchroom FEIJN, een werkproject van stichting 
Aveleijn. Bij FEIJN werken mensen met een beperking  
onder begeleiding in de keuken en in de bediening.

Kerkstraat 12
7607 BS Almelo
0546  45 88 59
www.lunchroomfeijn.nl

maandag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 
donderdag van 10.00 - 21.00 uur

Soepje van de dag met een kleine tosti voor € 4,00

Midden in het hart van Almelo, bij de Grote Kerk, staat een 
stadsboerderij stammend uit het begin van 1600. Een  
karak te ristiek oud huisje met vakwerkmuren, wand- en 
plafond schilderingen. In het Wevershuisje is een permanente  
expositie van ‘Van vlas tot linnen’. Gratis entree.

Kerkengang 5-7
7607 BR Almelo
0546 - 85 27 01
www.wevershuisje.nl

dinsdag t/m zaterdag van  
12.00 - 17.00 uur

Wevershuisje9Lunchroom FEIJN 8

Bon
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Kunstenaars met een verstandelijke beperking met talent  
krijgen bij Artdesch de kans zich in vrijheid te ontplooien.  
Een twintigtal kunstenaars werkt in het atelier. Zij maken schil-
derijen, keramiek, grafiek, animaties en ook drie dimensionale 
objecten. 
Kunstenaars Job Exel, Arnold Fietje en Eddy Tijink zijn  
genomineerd voor de Special Award 2015.

Doelenstraat 29 
7556 AH Almelo
088 - 430 62 10
www.artdeschalmelo.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00  16.30 uur
Van 12 t/m 21 september is Artdesch gesloten in verband  
met de Art Brut Biënnale (route B-T2). Deze periode is de 
kunst vanaf buiten zichtbaar.

Atelier Artdesch

Nu verkrijgbaar

   de Specia l Award Kunstcata logus!

Expositielocatie Horecalocatie

11 Stadhuis Almelo 

In Almelo wonen en werken veel beeldend kunstenaars, o.a. 
in de ateliers aan de Herengracht. Almelo wil dat iedereen kan 
genieten van kunst, daarom is er veel kunst in de openbare 
ruimte. Bij de VVV kunt u een kunstwandelroute ophalen die 
leidt langs 29 werken.

Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
0546 - 54 11 11
www.almelo.nl

maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.00 uur

Knip, schrijf, vouw, plak de kaart dicht &
 verstuur
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Voor Landinwaarts ontdekte  
Dieuwertje Blok de Special 
Award Kunst Fiets Route en  
bezocht genomineerde Special 
Award 2015-kunstenaars bij  
atelier Artdesch en atelier  
‘t Meera. Zij fietste door de 
prachtige natuur en ontmoette 
Erik Scherder bij Lunchroom 
FEIJN.

Uitzenddatum:
10 september 2015 
19.20 uur op NPO2
of via www.uitzendinggemist.nl 
www.ntr.nl/Landinwaarts/56
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Ga vanaf Bureau Hengelo links Beursstraat 
Einde linksaf Enschedesestraat (in de richting van de toren van het stadhuis) naar knooppunt 97 
Rechtdoor Burgemeester Jansenplein, links aanhouden, gaat over in Langestraat 
1e rechts direct achter de toren (straatnaam Bij de Toren), einde rechtsaf Burgemeester Jansenstraat, verderop links fietspad op 
Einde linksaf Wemenstraat, 3e rechts Steijnstraat (1 AtelierZ)
Vervolg steek over naar Schalkburgerstraat (tegenover AtelierZ), direct rechts Reitzstraat (2 Knigge Boekengalerie)
Vervolg Reitzstraat einde rechts Oude Molenweg, 2e links Anninksweg, einde linksaf (is na spoortunnel) en 
direct rechtsaf Nijhofslaan 
Einde rechtsaf Klaverstraat, direct linksaf Egstraat, Laan van Driene oversteken naar knooppunt 15  
Bij knooppunt 15 linksaf Morshoekweg, rechts aanhouden, bij Y-splitsing rechts daarna links aanhouden Drienerbrakenweg, 
gaat over in Oude Horstlindeweg (doodlopende eigen weg uitgezonderd fietsers) gaat aan rechterzijde over in fietspad 
(langs sportveld van University of Twente) 
Einde fietspad linksaf Calslaan, tot parkeerplaats (53 box), rechtsaf terrein opfietsen (3 Atelier Bouwhuis linkerzijde)
Ga terug naar Calslaan, ga linksaf (dit is terug), 2e links Campuslaan, in het verlengde van de Campuslaan ziet u een wit bord met  
‘Restaurant’, neem die weg Boerderijweg 
Einde Boerderijweg rechtdoor op fietspad, einde fietspad rechtdoor Viermarkenweg (4 Boerderij De Viermarken)
Vervolg Viermarkenweg einde rechtsaf Dr. Zamenhoflaan 
Links aanhouden blijft Dr. Zamenhoflaan (niet het fietspad gaan volgen), gaat over in Beethovenlaan, 
(bij verkeerslicht rechtdoor) gaat over in Lijsterstraat 
Na ca. 1 km sla bij flatgebouw ‘de Lijster’ (linkerzijde) rechtsaf naar de Voortsweg en ga direct schuin rechtsaf  
Lonnekespoorlaan (langs hek) naar knooppunt 60, richting knooppunt 7 

Vervolg route

Route deel B | Hengelo - Enschede - Hengelo
Lengte:  33 km
Startpunt: Bureau Hengelo (in de bibliotheek), Beursstraat 32, 7551 HV Hengelo
Startpunt nabij station:  Enschede Promotie, Stationsplein 1a, 7511 JD  Enschede

01 
02
03
04
05
06 
07

08
09

10
11

12
13 
14

15

HENGELO

ENSCHEDE

Startpunt route

Expositielocatie

Horecalocatie

Fiets knooppunt
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Einde Van Lochemstraat rechtsaf, 1e links Hoge Bothofstraat (5 Atelier ‘t Meera direct links op parkeerterrein bij 
Performance Factory) (tevens horecalocatie)
Vervolg Hoge Bothofstraat, 1e rechts Hoog en Droog richting watertoren, 3e rechts Wilheminastraat, steek Oldenzaalsestraat over,  
einde Wilheminastraat linksaf De Heurne  
Bij de HEMA rechtsaf Langestraat, sla na de fontein bij het Stadhuis rechtsaf, blijft Langestraat  
Gaat over in Oude Markt (is plein) links Marktstraat (Marktstraat begint bij café & bar Celona) einde Marktstraat  
rechtsaf Korte Hengelosestraat 
Voor spoorwegovergang linksaf Stationsplein rondrijden (6 Startpunt Enschede Promotie)
Vervolg Stationsplein opnieuw rondrijden, bij ABNAmro rechtsaf Brammelerdwarsstraat 
Bocht naar rechts en bocht naar links, langs parkeergarage (eenrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers)   
Einde Brammelerdwarsstraat rechtsaf, 1e links Piet Heinstraat/Nijverheidstraat doorrijden tot rotonde, bij rotonde rechtdoor 
Haaksbergerstraat,  
Na Auping Plaza rechtsaf Blekerstraat (7 RIBW/PET Paviljoen)
Vervolg Blekerstraat gaat over in Keperstraat, einde rechts Pathmossingel 
Bij 2e stoplichten linksaf Parkweg gaat over in Hendrik ter Kuilestraat, 1e rechts Kanaalstraat (straatnamen staan 
op lage borden langs de weg) 
1e links Handelskade Noord, 1e rechts Handelskade West (8 De Werkplaats)
Ga terug naar Kanaalstraat rechtsaf en direct linksaf Lonnekebrugstraat omhoog 
Net voor viaduct links smal fietspad naar beneden volgen, vervolgens rechtsaf Auke Vleerstraat (onder viaduct door) 
Op kruispunt links Capitool, 1e links Thermen (9 Bureau HHM)
Vervolg Thermen einde rechts Auke Vleerstraat, na brug over kanaal 2e rechts (einde fietspad) Burg. Stroinkstraat
Na wegversmalling 2e pad links Hellerweg (is onverhard pad) 

Vervolg Route deel B

Expositielocatie Horecalocatie

16

17

18
19

20 
21
22
23

24
25
26 

27
28
29
30
31
32

Bij Y-splitsing rechts aanhouden Twekkelerweg naar knooppunt 32, richting knooppunt 30, richting knooppunt 15 
Na Pannenkoekenhuis Hengelo linksaf Boortorenweg, einde rechts Boekeloseweg, over de brug bij stoplichten rechts Breemarsweg 
6e links Berfloweg (nadat aan de rechtkant van de weg de sloot niet meer doorloopt), 1e links Jules Haeckstraat, 2e rechts 
Hendrikstraat (Uit en Zo bij speeltuin)
Vervolg Hendrikstraat 1e links Thomasstraat, einde rechtsaf Alexanderstraat, einde linksaf Rudolfstraat, einde rechtsaf Langelermaatweg
4e links Esrein (voetgangersdoorsteek meetellen) rechts het parkeerterrein op (t.o. winkelcentrum) (11 Theater Kamak)
Vervolg Esrein einde rechtsaf Industriestraat (12 Techniekmuseum HEIM)
Vervolg Industriestraat 1e links Willem de Clercqstraat, 2e links Schouwinksweg, 1e rechts Kerkstraat 
Oversteken naar Van Markenstraat, einde linksaf C.T. Storkstraat 1e rechts Lansinkweg 
Vervolg Lansinkweg oversteken naar Julianalaan gaat na spoortunnel over in Tuindorpstraat (T2 Special In+Out en Art Brut Biënnale) *
Vervolg Tuindorpstraat na spoorwegovergang 2e rechts Jacob Catsstraat gaat over Vondelstraat einde rechts direct links 
Prinses Beatrixstraat  
Einde Prinses Beatrixstraat: steek Spoorstraat over naar fietspad aan overzijde, richting station, links voor station langs, 3e links 
Beursstraat (na Rabotheater) 
1e rechts fiets/voetpad Prins Bernhardplantsoen  (tegenover Rabotheater) (13 Paviljoen de Ontmoeting)
Ga terug en vervolg Beursstraat  
Eindpunt Bureau Hengelo 
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* Van 12 t/m 20 september 2015
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AtelierZ is een dagbesteding van Stichting Aveleijn waar men-
sen met een verstandelijke beperking werken. AtelierZ bestaat 
uit een textielatelier, schildersatelier en een kunstwerkplaats 
voor ruimtelijk werk.

Steijnstraat 16
7551 GL Hengelo
074 - 243 01 04
www.atelierzhengelo.nl

maandag t/m vrijdag van 9.30 – 14.30 uur 
zondag 13 september van 10.30 – 12.30 uur

Gratis rondleiding

AtelierZStartpunt Bureau HengeloS 1

Bureau Hengelo. Het Bureau voor evenementen, toerisme  
en stadspromotie.

Beursstraat 32
7551 HV Hengelo
074 - 250 10 80
www.bureauhengelo.nl

maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur

Galerie in combinatie met een antiquariaat, ofwel: 
Tentoonstellingsruimte in combinatie met een tweedehands-
boekwinkel.

Reitzstraat 9
7551 GN Hengelo
074 - 243 51 41
www.kniggeboekengalerie.nl

woensdag t/m zaterdag van 13.00 – 17.00 uur 

Boeken voor de helft van de prijs

Jan Knigge Boekengalerie Atelier Bouwhuis

Bon

32

Atelier Bouwhuis is een gezellige werkplek voor cliënten met 
een verstandelijke beperking met een artistieke, kunstzinnige 
vraag. Het Atelier is gelegen op de fraaie campus van Univer-
siteit Twente in Enschede.

Calslaan 60
7522 MG Enschede
088 - 430 64 45
www.atelierbouwhuis.nl

maandag t/m vrijdag van 9.30 –15.30 uur

Expositielocatie Horecalocatie
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5

De Viermarken is een biologische boerderij en biedt aan een 
gemengde groep mensen een zinvolle dagbesteding.  
Met elkaar worden producten gemaakt die in het winkeltje  
verkocht worden. De Viermarken heeft een klein terras waar  
bij mooi weer gezellig een kopje koffie/thee met iets lekkers 
uit eigen bakkerij genuttigd kan worden.

Viermarkenweg 85
7522 LC Enschede
053  435 95 72
www.viermarken.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00  16.00 uur

2e kopje koffie gratis bij het bestellen van koffie met iets 
lekkers

Boerderij De Viermarken Atelier ‘t Meera 4

Expositielocatie Horecalocatie

Bij atelier ‘t Meera kent artistiek zijn geen beperking. Kleurrijke 
mensen maken kleurrijk werk. Kunstenaar Marjolein van den 
Doel is genomineerd voor de Special Award 2015

Hogebothofstraat 45
7511 ZA Enschede
053 - 433 50 18
https://www.facebook.com/aveleijn.nl?ref=hl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 15.30 uur

Kopje koffie/thee met cake € 1,50 of kopje koffie/thee met  
appeltaart € 2,50

Bon

Bon

6

Bij de Tourist Info Enschede Shop kun je terecht voor alle  
toeristische informatie over Enschede. Een plattegrond, een 
interessante stadswandeling, een culturele tip, informatie  
over evenementen en activiteiten zijn hier te vinden.

Stationsplein 1A 
7511 JD Enschede 
053 - 432 32 00 
www.uitinenschede.nl

maandag van 13.00 - 17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Startpunt Tourist Info Enschede

In het PET Paviljoen zijn de keramische werken te zien van de 
bewoners van RIBW locatie Blekerstraat.

Blekerstraat 103
7513 DT Enschede
053 - 431 47 40
www.petpaviljoen.nl

woensdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

De koffie of thee staat klaar

RIBW i.s.m. PET Paviljoen7
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Bij de Werkplaats kunnen volwassenen met een (verstande-
lijke) beperking zinvolle dagbesteding genieten in een  
beschermde omgeving maar wel met de kijk op participatie  
binnen de gemeente Enschede. 

Handelskade West 19
7547 AW Enschede
053 - 432 45 65
www.aveleijn.nl/locaties/werkplaats/

maandag t/m donderdag van 10.00 – 14.00 uur
vrijdag van 10.00 – 12.00 uur

Koffie of thee met een koekje voor € 0,50

10 september 2015 gesloten

De Werkplaats 8

Bon

Bureau HHM is een onderzoeks- en adviesbureau met passie 
en visie. Al 35 jaar ontwikkelen zij oplossingen om zorg en  
ondersteuning beter te organiseren. Bureau HHM vindt het 
bestaan van creatieve dagbesteding belangrijk en draagt de 
Special Award een warm hart toe.

Thermen 1
7521 PS Enschede
053 - 433 05 48
www.hhm.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

De koffie en thee staat klaar.

Bureau HHM 9

Uit & Zo is een dagbestedingsplek waar mensen met een ver-
standelijke beperking kunnen werken in een horecagelegen-
heid. Iedereen is welkom om hier een kop koffie of thee met 
gebak te nuttigen. Elke dag bakken zij verse appeltaart en  
cakes.

Thomasstraat 70
7553 XV Hengelo
074  249 88 97
www.aveleijn.nl/locaties/uit-zo/

maandag t/m vrijdag van 10.30 - 15.00 uur

Koffie of thee met appelgebak voor € 2,50

Uit & Zo 10

Bon

Theater KamaK is een theatergroep voor acteurs met een ver-
standelijke beperking. Vijf dagen per week wordt er in het  
KAMAK theater gewerkt aan voorstellingen, theatertraining, 
dans, bewegen en muziek. Daarnaast wordt het theater regel-
matig verhuurd. 

Esrein 15
7553 CX Hengelo
074  256 97 79
www.kamak.nl

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 15.30 uur
Tijdens werktijden zijn de acteurs aanwezig en werken zij aan 
repetities en/of theatertraining. U bent altijd welkom om even 
binnen/mee te kijken of een kop koffie te drinken samen met 
de acteurs.

Theater Kamak 11
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Techniekmuseum HEIM Paviljoen de Ontmoeting12 13

Verboden af te blijven is het motto van dit interactieve 
museum. Alles is aanwezig om het hele gezin enthousiast te 
maken voor techniek. Kom en beleef het Techniekmuseum 
zelf, want techniek staat nooit stil. 

Industriestraat 9                  
7553 CK Hengelo
074 - 243 00 54 
www.techniekmuseumheim.nl 

dinsdag t/m zondag van 12.00 - 17.00 uur 

Tip: gratis entree van 11.00  17.00 uur tijdens open 
monumentendag op 12 september

Paviljoen de Ontmoeting is een veelzijdige horecagelegen-
heid en zelfs meer dan dat. Professionele horeca met zorg in 
de vorm van dagbesteding voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Uniek en centraal liggend in het groene stads-
hart van Hengelo

Prins Bernhardplantsoen 1
7555 JJ Hengelo
074 - 250 08 83
www.paviljoendeontmoeting.nl

woensdag t/m zondag van 10.00 – 18.00 uur

Bij koffie met gebak: tweede kopje koffie gratisBon

Tip Schenkerij WattezT1

Schenkerij Wattez is een volwaardige horecagelegenheid  
gelegen in het Van Heekpark. Gerund door cliënten van  
Aveleijn met ondersteuning van begeleiders. De zelfgemaakte 
appeltaart is beroemd in de regio.

Roessinghsbleekweg 20
7522 AJ Enschede
053 - 434 45 11
www.schenkerijwattez.nl

dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur

Tip Special In+Out en Art Brut BiënnaleT2

Van 12 september t/m 20 september bruist het bij Hazemeijer 
Hengelo: een inspirerende omgeving met krachtige kunst  
in de vorm van exposities, een kunst/atelierplein, workshops, 
masterclasses, poëzie, lezingen, theatervoorstellingen en 
andere optredens.

Hazemeijer Hengelo
Tuindorpstraat 61 (ook wel F. Hazemeijerstraat 400)
7556 CS Hengelo
www.artbrutbiennale.nl
www.specialarts.nl

12 t/m 20 september van 10.00 – 21.00 uur
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Station Almelo 
Stationsplein 1 
7607 GD Almelo 
OVfiets 

Fietsverhuur De Markt 
Hagenborgh 3a 
7607 JT  Almelo 
06  41 51 90 84 
www.123fietsverhuur.nl 

Station Hengelo 
Stationsplein 1 
7551 CN Hengelo 
OVfiets 

Fietspoint 
Enschede 
Stationsplein 33  
7511 JD Enschede 
053  432 27 92
www.fietspointenschede.nl/verhuur.html 
ook OVfiets 

Route regio zuid loopt door het culturele Den Bosch en het stroomgebied van de Dommel  
en de Aa rond Den Dungen en Berlicum.
Periode: 7 september t/m 2 oktober
Startpunten: Den Bosch en Den Dungen

Regio zuid

Wilt u nog meer fietsen?Fietsverhuur regio oost

Voor meer informatie: www.specialawardkunstroute.nl

BIJZONDERE KUNST
 VAN BUITENGEWONE KUNSTENAARS

 Steun geven is vertrouwen hebben. Geef Special Arts uw vertrouwen en steun mensen met een handicap 
 bij het ontwikkelen van hun kunstzinnige talenten.

  Special Arts nodigt u uit om donateur te worden. Dat kan al door middel van een bijdrage van € 50,- per jaar. Maar uiteraard  
is een hoger bedrag welkom! U kunt zich opgeven als donateur door het formulier op www.specialarts.nl in te vullen of door 

 u op te geven via info@specialarts.nl.

Karen Koeslag, De kwallen (detail), 2012, acryl op doek, 50 x 100 cm



Vormgeving: S2B Discover! Amersfoort – Druk: ÈPOS Press, Zwolle – www.specialaward.nl met dank aan CVS Mens en Werk BV
Kunstwerken: Marjolein van den Doel, Ik  – Karen Koeslag, Vogels op tak – Marion Ruitenbeek, Pipo de Clown
Piet Schopping, Dame met rode wangen – Derk Wessels, Vogels

De Special Award 2015 Kunst Fiets Routes worden georganiseerd door Special Arts en mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

     Vergeet vooral niet te stemmen voor de 
publieksprijs! Onderweg met de QR code 
       of na afloop op www.specia laward.n l 

Stap deze zomer op de fiets voor de Special Award 2015 Kunst Fiets 
Routes. Bekijk het werk van de genomineerde wedstrijddeelnemers 
van de Special Award 2015, dé beeldende kunstwedstrijd voor kunste-
naars met een handicap. Bezoek bijzondere locaties, geniet van de 
kunst en de prachtige omgeving. 

Voor meer informatie: www.specialawardkunstroute.nl   
www.facebook.com/specialartsaward


