Boulevard Outdoor

Dit jaar voor de derde keer en natuurlijk nog grootser, een fantastisch
dance event met een variatie aan stijlen. Dit mag je niet missen.

Festival The Greenman Project

24 januari
10 april
15 oktober

2 oktober

3 juli

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.

Voorjaarswandeling IVN

Heeft u al de lentekriebels? Na deze wandeling door het
ontluikende arboretum onder leiding van ervaren gidsen
ontkomt u er niet meer aan.

Open dag Vlinderpunten

Verspreid over het landschap in Noordoost Twente liggen
een aantal vlinderpunten waar bezoekers informatie kunnen
krijgen over de bijzonderheden van deze vlinderpunten.

IVN dag

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

Activiteit scharrelkids IVN
Leuke knutselactiviteiten voor de jeugd in en om het infocentrum
op het Arboretum, georganiseerd door de IVN Losser.
11:00 - 14:00 uur.

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.

Landgoed Twente Marathon

Elk jaar komt deze marathon door het mooie arboretum, bij
het infocentrum is een leuke stop voor de deelnemers,
u komt ze toch ook aanmoedigen?

Halloweentocht

Wierden

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!

Oldenzaal

Lageveldlopen

Leuke knutselactiviteiten voor de jeugd in en om het infocentrum
op het Arboretum, georganiseerd door de IVN Losser.
11:00 - 14:00 uur.

De Lutte

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.

Activiteit scharrelkids IVN

Enschede

The Low Field Challenge

29 oktober

12 november

Na de eerste keer direct al een klassieker, de Lageveld MTB toertocht
door het mooie landschap rondom Wierden, spannende singletracks
en fraaie verbindingsstukken.

22 mei

MTB Toertocht

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.

19 juni

Lageveldlopen

29 oktober

24 september

Theatraal, kunstzinnig, muzikaal, anders, woodcarving, kortom
een evenement zoals u nog nooit hebt gezien.

16 oktober

16 t/m 18
september

9 juli

IN ELK SEIZOEN
VAN ALLES
TE DOEN

Kijk voor meer informatie en aanvangstijden op
www.arboretum-poortbulten.nl
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Walk 4 Alzheimer

Kom op 24 april wandelen in één van de mooiste natuurgebieden
van Oost-Nederland, Het Hulsbeek! De opbrengst van deze
dag komt geheel ten goede aan Alzheimer Nederland.
NIEUW!

Outdoor Challenge Run

1 januari
16 januari
13 februari

28 t/m 30
september
9 oktober
6 november

13 februari

Hemelgames Festival

Festival met games en verschillende muziekstijlen.
Hemelgames is een waar festival voor jong en oud!

12 maart

Sportdag basisscholen Oldenzaal
NIEUW!

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

Jachthondenproef Oldenzaal/Deurningen

Jaarlijkse jachthondenproef toegankelijk voor alle jachthondenrassen.

K.N.V.J./MAP jachthonden
Flatcoated Retriever Club

De F.R.C. is een landelijke rasvereniging, die de belangen behartigt
van de F.R.C. in Nederland. Zij stelt zich ten doel om dit apporterende
jachthondenras op een verantwoorde wijze in stand te houden en
waar mogelijk te verbeteren.

De deelnemers aan de 7 kilometerrun krijgen ruim twintig
hindernissen voor de kiezen, de sporters die gaan voor 12 kilometer
het dubbele. Zwaar wordt het zeker.

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

Een knallend dancefestival met volop sfeer, gekkigheid en vele artiesten.
De fantastische line-up belooft er een groot succes van te maken. Er valt
muzikaal veel te beleven op talloze verschillende area’s.

Actie & belevingsdag

Houd je van actie, uitdaging en avontuur buiten in de natuur? Kom dan
deze dag naar Het Rutbeek. Je kunt hier gratis diverse sporten uitproberen zoals skiën, paintballen, vlotten bouwen en nog veel meer.

Schoolvaardigheidsproeven

Een sportieve dag voor alle leerlingen van het basisonderwijs in
Enschede. De kinderen meten hun vaardigheid en strijden tegen
elkaar in de junglebaan en minikamp.

Mariafeest Derik

De Syrische gemeenschap viert op grootse wijze het Mariafeest op het
veld. De families van deze geloofsgemeenschap komen uit diverse
omliggende landen en genieten samen met eten, dansen en muziek.

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

Odin Survival

Drie disciplines in één wedstrijd voor alle leeftijden. Meedoen
individueel of in estafettevorm. Er zijn verschillende afstanden per
leeftijd. Prachtig om naar te kijken maar nog beter om mee te doen.

Een spectaculaire survival Run door Odin georganiseerd. Trotseer de
natuurlijke elementen. Meet je krachten met anderen en kom jezelf
tegen in deze uitdaging.

1 april &
30 oktober

Rutbeek Triatlon

De wakeclub Twente houdt haar jaarlijkse wedstrijd bij Waterski Twente
op Het Rutbeek. Kom kijken naar gewaagde sprongen, salto’s en tricks
over allerlei schansen en obstakels.

23 april

Twente Ballooning is een jaarlijks terugkerend evenement dat kan
worden gerekend tot één van de meest spectaculaire ballonmeetings
in Nederland. In 2015 vierde het evenement haar 25 jarig jubileum.

Fantasy Island

Wakeclub Twente

11 juni

Twente Ballooning

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

28 augustus

11e Hulsbeek Triathlon. Zwemmen, fietsen, lopen... iedereen kan het!
Jij ook! Doe mee en schrijf je op tijd in voor deze 1/8e triatlon. Jeugd
verkorte afstanden.

MTB Markenrit

4 september

Hulsbeek Triatlon Oldenzaal

17 januari

Tweede editie! Dit keer sluiten we de vakantie niet af, maar trappen we
‘m af. Hét festival waarin al je zintuigen worden geprikkeld. Fields of Joy
Festival staat daarom ook voor “good vibes, good food & good Music”.

25 september

13 maart

Fields of Joy Festival

Military Boekelo
Topsport op wereldniveau waar alleen de beste internationale ruiters
aan mee mogen doen. De cross op zaterdag is het meest spectaculaire
wedstrijdonderdeel.

Rabo ATB Het Oosten

Serious Dogwalk

De wielervereniging Het Oosten organiseert een veldtoertocht voor
mountainbikers over een afstand van 35 en 55 kilometer. Het is een
uitdagende rit op een erg afwisselend parcours in Twente.

25 juni

Betreft een sportieve activiteiten dag voor alle kinderen van
de groepen 7 & 8 uit Oldenzaal. Zo’n 1000 leerlingen en 150
begeleiders zijn de hele dag actief op het Hulsbeek.

14 mei

4 juni

Liefhebbers van dit ras komen hier volop aan hun trekken.
Naast de wandeling wordt er een lezing gehouden over de
gezondheidsaspecten van deze honden.

2 & 3 juli

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.

Evenement over alles wat voor koi , vijver en tuin. Wedstrijd
gedeelte met 61 vaten met koi Voorbeeld tuin(en) en bonsai.

Twentse Bernersennen Wandeling

De Flatcoated Retriever Club is een landelijke rasvereniging, die
de belangen behartigt van de Flatcoated Retriever in Nederland.

6 t/m 9
oktober

OWC Jeugdronde van Oldenzaal

Euregio Koi Show

Workingtest Jachtcommissie FRC

4 december

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

Event waarbij de consument diverse merken vrijblijvend
en kosteloos kan uitproberen op een testparcours.

NIEUW!

18 december

Jeugdwedstrijd Het Twentse Ros

ElectrischeFietsen.com Event

Oriëntatierit TRC (alleen voor TRC leden)
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.

15 mei

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.

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.

5 juni

Wedding Fair

Wandel4daagse

Dit fungolftoernooi wordt al weer voor de 7e keer georganiseerd.
Het toernooi kenmerkt zich in de volgende elementen: netwerkend 18 holes golfen met fun en heerlijke culinaire hapjes inclusief
een goed glas wijn.

9 & 10 juni

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

NIEUW!

12 juni

Hulsbeekdag

Eten, drinken, theater en muziek. Dat zijn de ingrediënten voor het
nieuwe en gratis Foodtruckfestival Voedertijd dat word gehouden
tijdens Hemelvaartsdag.

Parkgolf Hulsbeek Open

27 november

5 mei
10 t/m 13 mei
Dit paasvuur op het terrein Toetersdennen zal om 20.30 uur
worden ontstoken door de Pastoor. Met een sfeervolle optocht,
die om 20.00 uur van start gaat.

28 & 29 mei

21 mei

Oldenzaals Paasvuur

7 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).

15 t/m 17 juli

Hulsbeek Klootschietronde

20 augustus

NIEUW!

24 t/m 27
augustus

Zaterdag 12 en zondag 13 maart Hulsbeekcross.
De Hulsbeekcross zal dit jaar tevens het toneel
zijn van het NK cross van de Atletiekunie

29 t/m 31
augustus

NK crossloop

3 september

Op 1 januari staat ook weer in Oldenzaal de verfrissende
nieuwjaars duik op het programma. Wil jij ook fris het nieuwe
jaar in? Aanmelden via www.outdoorchallengepark.nl

11 & 25
september

1 januari
12 & 13 maart
26 maart
27 maart
10 april
10 april
16 april
23 april
24 april
1 mei

Nieuwjaars duik

Foodtruckfestival Voedertijd

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.

AVT Valentijnscross

Deze crossloop is 1 van de 5 wedstrijden die meetellen
voor het crosscircuit van het Oosten.

Start Clinic Twenterandrun/Wiezoloop 2016
AV Twenterand gaat voor de 8e keer van start met een
hardloopclinic op Het Lageveld in Wierden.

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.

Run-Bike-Run

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

Flyboarden en Hoverboarden

Houd je van een adrenalinekick? Kom dan snel naar het
Lageveld om te Flyboarden of Hoverboarden.

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.

Triatlon Wierden

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

Beachvolleybaltoernooi

Op het beachvolleybalveld en op het strand organiseert ook
dit jaar WVC Volley een spannend beachvolleybaltoernooi.

The Lowfield Battle

Dit evenement richt zich op teamprestaties. Het team bestaat uit
minimaal 5 personen. Zowel op de grond, als op hoogte en in het
water worden op fysiek en mentaal vlak uitdagingen aangegaan.

Een jaarlijks terugkerende wandeling voor hondenbezitters en hun
viervoeter om de waterplas van het Rutbeek. Het inschrijfgeld wordt
besteed aan een goed doel.

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

