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.

Triatlon Wierden

Dit jaar voor de vierde keer en natuurlijk nog grootser, een fantastisch
dance event met een variatie aan stijlen. Dit mag je niet missen! Voor
meer informatie volg ons ook op Facebook.

Lageveldlopen

Over hoofdzakelijk onverhard terrein met hoogte verschillen 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.

Working Test Jacht
Dit is een wedstrijd voor jachthonden georganiseerd door de
Nederlandse Labrador Kring. Kijk voor meer informatie en de eisen
voor deelname op www.hetlageveld.nl

11 november

ATB Run Bike Run Lageveld

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.

Lowfield Challenge
Zet tijdens dit sportevenement je gezonde spieren in om de strijd
tegen spierziekten aan te gaan! De gehele opbrengst gaat naar de
stichting ‘Spieren voor spieren’. Meld je snel aan!

Oldenzaal

Boulevard Outdoor

Op 11 februari vindt de 4e crossloop van het Crosscircuit van het
Oosten plaats. Het parcours is dit jaar vernieuwd en zal nog
zwaarder zijn dan de voorgaande edities.

28 oktober

Valentijns Cross
1 juli

Triatlon Wierden is een 1/8 triatlon welke georganiseerd
wordt door Argo Wierden. De triatlon vindt plaats op en
rondom recreatiepark Het Lageveld te Wierden.

30 september

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.

Lowfield Battle

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

www.hethulsbeek.nl

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.

Lageveld, ik doe mee dag!
Deze dag wordt voor u georganiseerd door meerdere bedrijven die
jaarrond gebruik maken van het Lageveld. U kunt dan deelnemen
aan diverse activiteiten zoals een rondje fietsen op het MTB parcours.

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

Enschede

Lageveldlopen

17 juni

Op 1 januari staat ook weer in Wierden de verfrissende
nieuwjaarsduik op het programma. Wil jij ook fris het nieuwe
jaar in? Aanmelden via www.wierdensenieuwjaarsduik.nl

24 juni

RTV Oost Nieuwjaarsduik

Wierden

21 mei

22 april

1 april

18 maart

5 maart

11 februari

14 januari

1 januari

IN ELK SEIZOEN
VAN ALLES
TE DOEN

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
facebook.com/hetlageveld
@HetLageveld

www.hetlageveld.nl

EVENEMENTEN
RECREATIEPARKEN

HET HULSBEEK, HET LAGEVELD & HET RUTBEEK

2017

Oldenzaals Paasvuur
Het Oldenzaals 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 bij ‘het Muldershoes’.

De Wandelvierdaagse in Oldenzaal vindt komend jaar plaats in
de week na Pinksteren. In 2016 liepen ruim 700 wandelaars mee
tijdens de Wandelvierdaagse.

Fields of Joy Festival
Derde editie! Het festival waarin al je zintuigen worden geprikkeld.
Fields of Joy Festival staat daarom voor “good vibes, good food &
good music”.

Twente Ballooning
Twente Ballooning is veel meer dan alleen ballonopstijgingen, het
is een gezinsevenement bij uitstek! Lekker eten & drinken en o.a.
rondsnuffelen bij de Fair! Kijk voor meer informatie op
www.twenteballooning.nl

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

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

In 2017 wordt het fungolftournooi al weer voor de 8e keer georganiseerd. Bij Parkgolf Hulsbeek Open 2017 kunt u netwerkend 18 holes
golfen met fun & heerlijke culinaire hapjes incl. een goed glas wijn.

He’k wat van oe an?
He’k Wat Van Oe An? is een groot regionaal openlucht
theaterspektakel van, voor en door Oldenzaal en wijde omgeving.
Met typisch Twentse humor! D’r án met de lippe!

NIEUW!

Paddenstoelenexcursie
Hoe komt een Vliegenzwam aan zijn naam? Stinkt een Stinkzwam?
Antwoord horen? Kom naar de paddenstoelen excursie van IVN
Oldenzaal, zondag 8 oktober 11 - 13uur.

Oriëntatierit TRC
Een puzzeltocht door de prachtige natuur van het Hulsbeek, waarbij
tijdens de tocht een aantal opdrachten te paard zal moeten worden
afgelegd. Met als spectaculair onderdeel door het water galopperen.

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

NIEUW!

Crossloop AC TION
Een echte crossloop die over mul strand en door water gaat. Het is
een ronde van 2,5 km dat meerdere keren gelopen kan worden en is
geschikt vanaf pupillen t/m volwassenen. Inschrijven in het eetcafe.

MTB Ten Tusscher Markenrit
Wielervereniging Het Oosten organiseert een uitdagende MTB
toertocht over zeer afwisselende paden in Twente. Het MTB parcours
op Het Rutbeek maakt onderdeel uit van deze tocht.

Mariafeest vereniging Derik
De Syrische gemeenschap viert op vrolijke wijze het Mariafeest in het
open veld. De families van deze geloofsgemeenschap komen uit diverse
omliggende landen en genieten samen van eten, dans en muziek.

Freshtival
Dit megaspektakel is de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip in
Oost-Nederland. Met talloze verschillende area’s is er muzikaal heel
veel te beleven. Een weekend vol beleving en dans!

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

Schoolvaardigheidsproeven
Een sportieve dag voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs in Enschede. De kinderen testen hun vaardigheden
en strijden met hun klas tegen andere scholen in o.a. de junglebaan

8-9-10
september

Parkgolf Hulsbeek Open

2 september

NIEUW!

15 januari

2 september
9 september
10 & 24
september &
5 november
24 september

Een leuk speels evenement voor u en uw viervoeter waarbij de
Mooiste hond van Twente centraal staat! Het eerste evenement in
het oosten voor u en uw viervoeter.

25
september

Wandelvierdaagse

Woeferland

7&8
oktober

Eten, drinken, theater en muziek. Dat zijn de ingrediënten voor het
gratis Foodtruckfestival Voedertijd.

SJP -jachthondenwedstrijd (10-9), MAP - Jachthondenwedstrijd (24-9)
& Workingtest - Jachthondenwedstrijd (5-11). Kijk voor meer informatie
op FRC-NL.com

22 januari

Foodtruckfestival Voedertijd

Jachthondenwedstrijd

14 mei

Hemelgames Festival is een evenement dat jaarlijks op
Hemelvaartsdag georganiseerd wordt met games en verschillende
muziekstijlen op 5 verschillende podia. Een festival voor jong en oud!

Jaarlijkse terugkerende Algemene Jachthondenproef, georganiseerd
volgens het reglement van de Orweja, toegankelijk voor alle
jachthondenrassen. Inschrijven vanaf 1 juni 2017 via www.orweja.nl.

3 &4 juni

Hemelgames Festival

26-27-28
september

De 8ste editie van de Euregio Koi Show op het Hulsbeek. Een
internationale koi show met koi dealers en hobbyisten van over heel
Europa. Wilt u dit niet missen? Zet de datum dan alvast in uw agenda!

5 t/m 8
oktober

20 & 21 mei

Euregio Koi Show

SJP Jachthondenproef N.O. Twente

oktober

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!

Kom op 14 mei 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!

december

Wedding Fair

Walk 4 Alzheimer

Op zaterdag 2 september kun je een gloednieuw buitenevent
ontdekken: Quest4Trance | Lost World. Een evenement voor
iedereen die van alle soorten trance houdt. Volg ons op Facebook
om op de hoogte te blijven!

11 juni

Kom en beleef het Hulsbeek! Alweer de 7 editie van de
Hulsbeekdag met muziek, theater, entertainment, sport, actie,
kunst, cultuur en kinderactiviteiten voor het hele gezin.
e

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.

Quest4trance Lost World

22 & 23 juni

Hulsbeekdag

Outdoor Challenge Run

8 oktober

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

Kingsland is het grootste dancefestival van Nederland waarbij
we samen de verjaardag van onze Koning vieren met de
grootste DJ’s van dit moment, uiteraard volledig gehuld in
oranje.

8 oktober

ElectrischeFietsen.com Event

NIEUW!

3 december

27 april
Twee landelijke mountainbikewedstrijden waar op 1 april 250
kinderen tegen elkaar mountainbiken en op 2 april mountainbikers
tegen elkaar strijden, beide in hun eigen leeftijdsklasse.

14 mei

7 mei

Zwiep Trek MTB cup

25 mei

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).

3 & 4 juni

Hulsbeek Klootschietronde

6 t/m 9 juni

Prachtige crosswedstrijd op hetzelfde parcours waar in 2016 de
Nederlandse crosskampioenschappen hebben plaatsgevonden.

22 juli

Hulsbeekcross

23 t/m 26
augustus

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

28-29-30
augustus

1 januari
22 januari
25 maart
1 & 2 april
8 april
9 april
9 april
16 april

Nieuwjaars duik

Kingsland Festival

Triatlon TCT
Zwemmen, fietsen en lopen zijn de onderdelen in deze triatlon. Je
kan individueel meedoen of in een estafettevorm. Er zijn verschillende
afstanden per leeftijd. Doe jij ook mee?

NK wakeboard
Het Rutbeek is dé locatie waar het Nederlands Kampioenschap
Wakeboarden gaat plaats vinden. Kom kijken naar de beste
wakeboarders van Nederland, die de gaafste sprongen maken

ODIN Survivalrun
De vereniging weet als beste een uitdagend parcours uit te zetten.
Hierbij moeten allerlei hindernissen worden getrotseerd. Een
krachtmeting met anderen maar ook voor jou zelf.

Military Boekelo
Al jarenlang een topsport evenement op wereldniveau. Hier mogen
alleen de beste internationale ruiters en amazones aan mee doen.
Het meest spectaculaire wedstrijdonderdeel is de cross op zaterdag.

ATB RABO toertocht
Wielervereniging Het Oosten houdt haar veldtoertocht voor
mountainbikers. Er kan gekozen worden uit verschillende afstanden
op een afwisselend parcours door het Twentse landschap.

Serious Dogwalk
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.hetrutbeek.nl

