Winterwandeling

Ook tijdens de winter is er van alles te zien. De ervaren gidsen
van de IVN zullen u allerlei bijzonderheden tonen en hier uitleg
bij geven. Aanvang 10.00 uur.

Lentewandeling

Opendag Vlinderpunten Noordoost Twente
Verspreid over het landschap Noordoost Twente liggen 7 vlinderpunten
waar de bezoeker informatie kan krijgen over de bijzonderheden in de
directe omgeving.

Waterdiertjes Project

Biologieles buiten het leslokaal is bijzonder leerzaam. Samen met
gidsen van de IVN gaan basisschoolleerlingen op zoek naar alles
wat er leeft in de poelen van het Arboretum.

Oldenzaal

De bomen en planten ontluiken en laten hun prille groen
zien. Kom dit beleven, vanaf 14.00 uur onder begeleiding
van IVN gidsen.

Het Hulsbeek
Oude Almeloseweg 11
7576 PE Oldenzaal
0541 - 51 32 31
facebook.com/hulsbeekoldenzaal
@Hulsbeekbeheer

www.hethulsbeek.nl

Zomeravondwandeling

Geniet actief van de heerlijke lange zomeravonden. Trek er op uit.
Vanaf Erve Boerrighter, via het ommetje De Lutte naar het
Arboretum, waar een rondleiding volgt.

Paddenstoelenwandeling

Diverse deskundigen op het gebied van paddenstoelen vertellen u
desgewenst meer over deze kleurrijke en seizoensgebonden
fenomenen. Een pracht voor het oog, midden tussen alle herfsttinten.

Halloweentocht

Een griezelig leuke speurtocht voor kinderen waarbij ze wel heel
bijzondere wezens tegen komen. Maar gelukkig is het nooit eng. Zorg
dat je zelf ook verkleed bent als je deelneemt en griezel gezellig mee.

Enschede

Het IVN Losser organiseert een plantenkijkdag. Tevens wordt
er tijdens de rondleidingen extra informatie gegeven over
spinnen en waterdiertjes.

De Lutte
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IN ELK SEIZOEN
VAN ALLES
TE DOEN

Kijk voor meer informatie en aanvangstijden op
www.arboretum-poortbulten.nl

Arboretum Poort Bulten
Lossersestraat 68
7587 PZ De Lutte
053 - 48 76 521
facebook.com/poortbulten
@PoortBulten

www.arboretum-poortbulten.nl
Het Rutbeek
Jacobsrietsweg 182
7546 RG Enschede
053 - 42 82 411
facebook.com/hetrutbeek
@HetRutbeek

www.hetrutbeek.nl
Het Lageveld
Vriezenveenseweg 57
7641 PE Wierden
0546 - 57 57 91

EVENEMENTEN
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HET HULSBEEK, HET LAGEVELD,
HET RUTBEEK & ARBORETUM POORT BULTEN

facebook.com/hetlageveld
@HetLageveld
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Op de wielerbaan, met steile heuvels, strijdt de wielerjeugd van 8
t/m 14 jaar tegen de eigen leeftijdsgenoten voor een ereplaats op het
podium en kwalificatiepunten voor het Nederlands Kampioenschap.

Drie dagen lang worden er sportieve activiteiten georganiseerd door het
ROC van Twente en partners. Vrijdag: NK frisbee & NK beachhandball
voor MBO-ers. Zaterdag: teambuildingsactiviteiten voor bedrijven uit
Twente. Zondag: Outdoor Challenge Run met o.a. NK Survival MBO-ers.

1 januari
17 januari
1 maart
14 maart

Kerstmannenrun

Verkleed als Kerstman loopt of wandelt u het verrassende
parcours op het Hulsbeek. Beleef, proef en ervaar het
winterse Hulsbeek tijdens de Kerstmannenrun.

25 april

TCO’93 Triatlon

Voor de 10e keer organiseert Triatlon Club Oldenzaal (TCO ‘93)
de triatlon op het Hulsbeek. Een evenement voor jong en oud!
Afstanden: 500m zwemmen - 19km fietsen en 5km hardlopen.
Voor jeugd geldt: 150m zwemmen - 7km fietsen en 1.25km hardlopen.

Jachthondenwedstrijd
De KJV Jachthondenproef gewest Twente te Oldenzaal.
Een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij er veel gezelligheid
is en dimploma’s gehaald kunnen worden.

KNVJ & M.A.P. Jachthondenwedstrijd
Een workingtest voor Flatcoated Retrievers. Deze honden vinden het
leuk om te apporteren en reageren op fluitcommando’s van hun
baas. Op elke locatie is een keurmeester aanwezig.

Big Boss Run

NIEUW!

Een opstakelrun (8, 18 of 36 km) over en door Het Hulsbeekterrein.
Lopen, klimmen, zwemmen, kuipen en tillen, het komt allemaal op je
pad. Een fysieke en mentale proef. Wees voorbereid op het onbekende!

Park Golf Hulsbeek Open

Een vierdaags fungolf evenement in een prachtige omgeving.
Topsport en plezier gaan hand in hand. De opbrengst wordt
verdeeld onder enkele goede doelen.

Kijk voor meer informatie en aanvangstijden op www.hethulsbeek.nl

Een dag om helemaal uit je dak te gaan met de beste artiesten op diverse podia. Verschillende dj’s en dance-acts brengen house, electro,
hardstyle en hardcore.

Freshtival

Knallend dancefestival met volop sfeer, gekkigheid en vele artiesten.
De fantastische line-up belooft er een groot succes van te maken. Met
talloze verschillende area’s is er muzikaal veel te beleven.

Mariafeest Derik

De Syrische gemeenschap houdt een groot Mariafeest op het veld.
Veel families van deze geloofsgemeenschap uit verschillende landen
genieten samen van eten, dans en muziek.

Schoolvaardigheidsproeven

Het is een unieke combinatie van individuele en groepsmatige
activiteiten, met onder meer een junglebaan, vaardigheidsproeven,
een minikamp en een eindspel. Reserve datum: 18 en 19 juni.

Actie en belevingsdag

Houd jij van actie, sport en avontuur buiten in de natuur? Dan kun je er
diverse sporten uitproberen, zoals skiën, paragliding, paintballen,
vlotten bouwen, klimparcours afleggen en mountainbiken.

Kijk voor meer informatie en aanvangstijden op www.hetrutbeek.nl

Rutbeek Triatlon

Odin Survival Enschede

Op zondag 30 augustus houdt Wakeclub Twente haar
jaarlijkse grote wedstrijd bij Waterski Twente op recreatiepark
Het Rutbeek.

Drie disciplines in één wedstrijd. Een gevecht van mens tot mens.
Prachtig om naar te kijken maar nog beter om zelf mee te doen.
Ook een kwart of in estafettevorm is mogelijk.

De spectaculaire Survival Run op Het Rutbeek, georganiseerd door
Survival vereniging Odin. Trotseer de elementen, meet je krachten met
anderen en laat je inspireren door de prachtige omgeving.

Military Boekelo
Zoals ieder jaar staat de topsport centraal tijdens Military Boekelo Enschede. Het evenement behoort tot de beste van de wereld. Dat is
ook de reden dat iedere internationale topruiter er in Boekelo bij wil zijn.

Rabo ATB Het Oosten

De wielervereniging het Oosten organiseert een veldtoertocht voor
mountainbikers door het mooie Zuid Twentse landschap. Het parcours
is uitdagend en erg afwisselend. De afstanden zijn 35 en 55 kilometer.

Serious Dogwalk

Een jaarlijks terugkerende wandeling voor hondeneigenaren en hun
honden. Elk jaar kiezen we een goed doel uit waarvoor we met een
hele grote groep een mooie wandeling gaan maken.

30 mei 6 juni

Wakeclub Twente

16 juni

Fantasy Island

30 augustus

Een fantastische show met onder andere heteluchtballonnen
aan de rand van de vijver, een enorme lichtshow, pakkende
muziek en spetterend vuurwerk. Deze show mag u niet missen!

Een spectaculaire MTB tocht over mooie en afwisselende
tracks en paden, in de bosrijke omgeving langs de
recreatieplas en door het mooie Twentse landschap.

6 september

Twente
Ballooning

MTB Markenrit

27 september

Twente Ballooning

25 jaar
23 mei

S.V. Paradoks is een gezellige studievereniging die veel
activiteiten organiseert voor haar leden, waaronder
een introductiekamp voor 1e jaars!

18 januari

SV Pradoks

30/31
mei

NIEUW!

Fields of Joy viert het leven! Een weekend waarin al je zintuigen
worden geprikkeld. De betere bands, de beste beats, het lekkerste
eten en de mooiste verrassingen, je komt het allemaal tegen.

19 juni

Fields of Joy Festival

21 juni

11 oktober
24 oktober
31 okt./
1 nov.
29 november

De green bestaat uit 9 of 18 holes. Die worden niet bespeeld
met een golfclub, maar met de voeten en een voetbal.
Een leuke activiteit geschikt voor alle leeftijden.

Liefhebbers van dit ras komen hier volop aan hun trekken. Naast
de wandeling wordt er een lezing gehouden over de gezondheidsaspecten van deze honden en ook zijn er artikelen te koop.

27 juni

nationaal kampioenschap

Voetgolftoernooi, Open duo Twente

Berner Senner Wandeling

18 oktober

OWC Jeugdronde van Oldenzaal,

Een evenement voor mensen die graag aangespannen
rijden met paard en wagen. Het parcours zorgt voor
spectaculaire momenten.

Trainingsweekend voor sledehonden over een
uitdagende trail over Het Hulsbeek.

8-11
oktober

Er is een spannend en uitdagend parcours uitgezet voor
de mountainbikers die deelnemen aan de Twentse Ros
wedstrijd en aan de landelijke jeugdwedstrijd.

Menclub Twente

Sledehonden trainingsweekend

1/2
november

Open Twents MTB Kampioenschap
het Twentse Ros

Een indrukwekkend evenement waar geïnteresseerden,
aanbieders en eigenaren deze bijzondere vissen kunnen
presenteren en bewonderen.

Onder auspiciën van de Gezamenlijke Oostelijke Wielerclubs
(GOW) wordt in competitieverband de veldrit op 24 oktober
gehouden waaraan renners uit Oost Nederland deelnemen.

20 december

Dit is het meest romantische evenement van Twente. Heeft u
een aanzoek gekregen, wilt u binnenkort gaan trouwen of wilt u
ideeën opdoen? Zeg dan JA tegen deze fair.

Euregio KOI Show

OWC GOW rit

24 mei

Erve Hulsbeek Weddingfair

In deze week trekken duizenden deelnemers hun schoenen aan om
te wandelen in de natuurrijke omgeving van Oldenzaal.
U kunt kiezen uit 5 of 12 km per avond.

7 juni

Hulsbeekd
ag

26-29
augustus

5 jaar

5 september

Kom en beleef het Hulsbeek. Muziek, entertainment,
sport, actie, cultuur en kinderactiviteiten.
Doen en beleven voor het hele gezin.

13/26/27
september

Hulsbeekdag

20 september

Indrukwekkend, deze tientallen meters hoge ‘boaken’.
Dit paasvuur zal om 20.30 uur worden ontstoken door
de pastoor.

Multi-Event

1-3
mei

24-26
augustus

Oldenzaals Paasvuur

Wandel4daagse

Een evenement dat door de manege TRC ‘Het Hulsbeek’ wordt georganiseerd. Behalve clubwedstrijden in o.a. behendigheid, springen
en dressuur en buitenritten wordt deze rit verreden. Alleen voor TRC leden.

11/12
juni

Deelname is mogelijk in zes klassen, teams mogen bestaan
uit drie of vier personen. Voor de vrije klasse kunt u zich vooraf
opgeven of een half uur voor aanvang (10.30 uur).

Een evenement dat op Hemelvaartsdag georganiseerd wordt
op het Hulsbeek in Oldenzaal. Van Games tot verschillende
muziekstijlen. Hemelgames is een waar festival voor jong en oud!

Oriëntatierit TRC

14 juni

Hulsbeek Klootschietronde

NIEUW!

13 december

14 mei
19-22
mei
Op 15 februari organiseert Atletiekvereniging LAAC Twente de Hulsbeekcross. Een hardloopwedstrijd over 6, 9 of 12 kilometer over het
fraaie terrein van het Hulsbeek. Voor wedstrijdlopers en recreanten.

27/28
juni

30/31
mei

Hulsbeekcross

5 juli

Op de loodzware wielerbaan van het Hulsbeek wordt het NK
stepcross verreden. Ben je geen volleerd stepper, maar wil je toch
meedoen? Huur dan een step bij Steptrading.nl en schrijf je in.

15 augustus

Stepcross Cup

21-23
augustus

Begin het nieuwe jaar met een frisse duik. Durft u het aan, of komt u
alleen aanmoedigen en warme chocolademelk drinken?
Locatie: Outdoor Challenge Park/Schaatsvijver.

30 sept.
- 3 okt.

1 januari
17 januari
15 februari
28 maart
5 april
12 april
12 april
18/19
april
25 april

Nieuwjaarsduik Het Hulsbeek

Hemelgames

RTV Oost Nieuwjaarsduik

Begin het nieuwe jaar met een frisse duik. Durft u het aan, of
komt u alleen aanmoedigen en warme chocolademelk drinken?
Om 11.30 uur start de inschrijving en om 13.00 uur is de duik.

Lageveldlopen

Deze crosslopen vinden plaats op een bijzonder mooi,
maar ook zwaar parcours. De afstanden zijn 1, 2,5 of 10
kilometer en beginnen om 13.30 uur.

ATB Run Bike Run Lageveld

Over hoofdzakelijk onverhard terrein met hoogteverschillen moet deze off-road duathlon worden
afgelegd. Elk jaar wordt er een andere route uitgezet.

Lageveldlopen

Deze zware cross, deels over het strand van het Lageveld is een
sportieve uitdaging voor elke hardloper. De afstanden zijn 1, 2,5 of
10 kilometer en starten om 13.30 uur.

3D Boogschietwedstrijd

Met meer dan 180 deelnemers is dit de grootste 3D live
wedstrijd van Nederland. Bijzonder spectaculair om te zien,
want in het bos staan levensechte beesten.

Festival het HOUT nooit op

Beeldhouwen met de kettingzaag. Deelnemers uit heel Europa
geven een indrukwekkende en luidruchtige demonstratie van
houtsnijkunst met motorzagen van allerlei afmetingen.

Follies aan zee

Follies zijn bijzondere bouwwerken die een lust voor het oog zijn,
maar verder geen functie hebben. Decoratieve kunstobjecten
dus, die inspireren en graag bekeken worden.

Triathlon Wierden

Triathlon Wierden is de achtste triathlon welke georganiseerd
wordt door Argo Wierden. De triathlon vindt plaats op en
rondom recreatiepark Het Lageveld te Wierden.

Kids Mud Run

Kids Mud Run is een uitdagend speelparcours speciaal
voor de hoogste klassen van de basisscholen in de
gemeente Wierden.

Color Run

Een combinatie tussen een hardloopwedstrijd en een Beachparty,
waarbij de deelnemers op het strand worden ondergespoten met
fluoriserende verf.

Boulevard Outdoor

De vierde editie van dit succesvolle dance event wordt dit jaar voor
het eerst gehouden op het Lageveld. Door de variatie in stijlen is het
een drukbezocht festival.

MTB Toerrit

Een spectaculaire MTB tocht over mooie en afwisselende
tracks en paden. Deze spectaculaire MTB tocht vindt plaats
in de omgeving rondom Wierden.

Kijk voor meer informatie en aanvangstijden op www.hetlageveld.nl

