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Update status Muziekbank online en balie 
Juli 2022 

Deze maand een korte nieuwsbrief met een paar belangrijke mededelingen. 

Online 

Doordat de Bibliotheek Enschede is overgestapt op een nieuw software systeem (V-Smart) moet ook 

de Muziekbank hier in mee gaan. Dit heeft de afgelopen maanden voor ons lastige consequenties 

gehad; beperkte opening, ingewikkelde (tijdelijke) uitleenprocedures, lastig reserveren, e.a. 

Op dit moment zijn nieuwe cd's (aangeschaft na 21 juni) nog niet zichtbaar in het systeem (wel op 

muziekbank.nl) en is de status van cd's (aanwezig of niet) niet correct. 

Lees ook de mededeling over reserveren verderop in de Nieuwsbrief. 

Houd de website van de Muziekbank in de gaten voor de meest actuele informatie (mededelingen, 

afwijkende openingstijden, etc.) 

 

Aangepaste openingstijden 

In verband met beperkte beschikbaarheid van onze medewerkers gelden de volgende 

openingstijden: 

Ma    11:00 – 14:00 

Di      Gesloten 

Wo    Gesloten 

Do     11:00 – 17:00 

Vr      11:00 – 17:00 

Za     11:00 – 15:00 

Zo     Gesloten 

  

Met vriendelijke groet, 

Willem Smith 

Bestuur Muziekbank 

 

  

https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=78d45849d9073723b1e521224&id=77405a6523#Introductie
https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=78d45849d9073723b1e521224&id=77405a6523#Reserveren
https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=78d45849d9073723b1e521224&id=77405a6523#CD-verkoop
https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=78d45849d9073723b1e521224&id=77405a6523#Concert_Agenda
https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=78d45849d9073723b1e521224&id=77405a6523#Festival_Agenda
http://muziekbank.nl/


Reserveren 
De makkelijkste manier om bij de Muziekbank cd’s, lp’s, dvd’s te lenen is om ze te reserveren.  

De baliemedewerkers zetten ze klaar en u krijgt bericht wanneer u ze af kunt halen. 

Reserveren kan simpel via de website van de bibliotheek, www.bibliotheekenschede.nl 

Daarvoor is een password nodig, maar als je er geen hebt of het vergeten bent kan je via deze 

website een nieuwe aanvragen. Verder wijst het zich eigenlijk vanzelf, bij “collectie” kan je zoeken op 

titel, artiest of combinatie. 

In het venster waar de reservering gemaakt wordt gevraagd naar “Afhaallocatie”. hier graag 

“Muziekbank” aangeven - tenzij u het ergens anders af wilt halen, uiteraard. 

  

Dit wordt de standaardwerkwijze om bij de Muziekbank te reserveren. Heeft u daar hulp bij nodig, 

neem contact op of kom langs. We helpen u graag! 

  

 

CD en LP verkoop 30 juli 
CD en LP verkoop Muziekbank bij Stoet op het terras! 

Zaterdag 30 juli houdt de Muziekbank een grote buitenverkoop! 

We hebben verschillende kramen vol met cd’s en lp’s voor zeer schappelijke prijzen. De cd’s gaan dit 

keer weg voor €1,00 per stuk. En koop je er 10, dan betaal je hiervoor maar €8,00. 

Behalve uit onze eigen collectie worden er ook lp’s aangeboden door andere verkopers. 

De verkoop is van 11:00 tot 17:00 uur op het terras van Stoet, naast de bibliotheek, op de hoek van 

de Pijpenstraat en de Zuiderhagen. Wanneer het die dag onverhoopt regent, dan zal de verkoop 

plaatsvinden in de Pijpenla in de bibliotheek. 

 

 

 

  

http://www.bibliotheekenschede.nl/


Concertagenda 

 

 

 

 

Juli 

 

Datum Naam Genre Locatie 

1 Feestelijk Operagala  

Orkesten & 

Ensembles 
Wilminktheater 

  Jazzalike Jazz Metropool 

  Savatar  Tribute Metropool 

7 Motown Sessie Soul Café de Cactus 

8 Typhoon  Hiphop Metropool 

9 
Magnitude + Dead Heat + 

Restraining Order  

Hardcore Metropool 

10 The Robert Cray Band  Blues Metropool 

  Vltimas Death Metal Metropool 

13 
Dri3man: 

Woodstock Farewell Concert  

Tribute Mystiek Theater 

14 Girls Go Ska Ska Café de Cactus 

15 Stones & More  Tribute Café de Cactus 

21 Bert Heerink & Andre Becker  Tribute Café de Cactus 

22 New Colours  Blues/Rock Café de Cactus 

23 Erwin Nyhoff plays the Boss  Tribute Café de Cactus 
 

https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2527/Phion_i_s_m_de_Nederlandse_Reisopera/Feestelijk_operagala
https://metropool.nl/agenda/jazzalike-1/
https://metropool.nl/agenda/savatar/
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://metropool.nl/agenda/typhoon-enschede/
https://metropool.nl/agenda/magnitude-plus-dead-heat/
https://metropool.nl/agenda/magnitude-plus-dead-heat/
https://metropool.nl/agenda/the-robert-cray-band/
https://metropool.nl/agenda/vltimas/
https://www.mystiektheater.nl/events/event/dri3man/
https://www.mystiektheater.nl/events/event/dri3man/
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda


  

 

 

Augustus 

 

Datum Naam Genre Locatie 

18 A Nite with Amy Tribute Café de Cactus 

21 Nixtiek: Atomic 44's  Americana Mystiek Theater 

26 
AC/SHE-C 

All girl ACDC tribute  

Tribute Café de Cactus 

27 Ian Siegal  Blues Metropool 

  Soulvibration Soul Café de Cactus 

28 Blaze Bayley Metal Metropool 

  Kryptos  Metal Café de Cactus 

29 
Michael Jackson 

Tukkerland Tribute  

Tribute Café de Cactus 
 

https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.mystiektheater.nl/events/event/nixtiek-atomic/
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://metropool.nl/agenda/ian-siegal-2022/
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://metropool.nl/agenda/blaze-bayley/
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda
https://www.decactus.nl/index.php/4-agenda


Festival Agenda 

 
 

Datum Festival Stad 

1-3 juli Zomerfestival  Denekamp 

2-3 juli Afrika festival  Hertme 

9 juli In het Volkspark Enschede 

9 juli Jazz Moves  Eibergen 

9 juli Enjoy Live Festival  Oldenzaal 

24-28 augustus Melbuul'n dagen Borne 

27 augustus Onder de radar Enschede 

3 september Shantyfestival Rijssen  Rijssen 

10 september Tuckerville  Enschede 
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