Finse proef Flatcoated Retriever Club
NIEUW!

Friese Stabij Vereniging

NIEUW!

Clubkampioenschappen NVSW, Nederlandse Vereniging
voor Stabij - en Wetterhounen

Working test LKN
31 maart vindt voor de tweede keer de workingtest
voor de Labradors plaats.

NIEUW!

14 oktober

Deze crosslopen vinden plaats op een bijzonder mooi, maar
ook zeker zwaar parcours rondom de recreatieplas en in het
bosgedeelte van het Lageveld.

29 september

30 juni

Lageveldlopen

27 oktober

Na een succesvolle eerste editie in 2017 komt men op
11 maart weer terug om een aantal leuke proeven uit
te laten voeren.

3D Boogschietwedstrijd

NIEUW!

Op 21 april verzamelen meer dan 200 fanatieke boogschutters zich
op het uitgestrekte en gevarieerde terrein van Het Lageveld voor
wederom een mooie 3D live wedstrijd

Lageveld Festival “het Hou(d)t nooit op!”

NIEUW!

Van woodcarving met motorkettingzaag tot optredens op het
drijvende podium, deelnemen aan allerlei leuke activiteiten op en
om het water. Het Lageveld festival is voor jong en oud.

Triatlon Wierden
Triatlon Wierden is een 1/8 triatlon welke georganiseerd wordt
door Argo Wierden. De Triatlon zal dit jaar geheel plaats vinden
op Het Lageveld.

Boulevard Outdoor
Ook dit jaar weer een dance event van formaat, met diverse bekende
DJ’s en artiesten in een fantastische entourage.

Oldenzaal

Ook dit jaar gaat deze off-road duathlon weer over het
Lageveld en wel op 4 maart.

23 juni

25 t/m 27 mei

ATB Run Bike Run Lageveld

Deze crosslopen vinden plaats op een bijzonder mooi, maar ook
zeker zwaar parcours rondom de recreatieplas en in het bosgedeelte
van het Lageveld.

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

www.hethulsbeek.nl

Lageveldlopen
Deze crosslopen vinden plaats op een bijzonder mooi, maar
ook zeker zwaar parcours rondom de recreatieplas en in het
bosgedeelte van het Lageveld.

Lageveldtoer (MTB)
Na een succesvolle editie in 2017 met meer dan 1100 deelnemers
gaat men dit jaar weer van start op 14 oktober, een verrassende
MTB toerrit met onderweg diverse bijzondere doorkomsten.

Lowfield Challenge Club
Tijdens deze challenge worden jouw spieren ingezet om
geld op te halen voor onderzoek naar spierziekten.

Lageveldlopen
Deze crosslopen vinden plaats op een bijzonder mooi, maar
ook zeker zwaar parcours rondom de recreatieplas en in het
bosgedeelte van het Lageveld.

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

Enschede

Op 10 februari vindt de 4e crossloop van het Circuit van het Oosten
plaats. Speciaal hiervoor is er een zwaar parcours uitgezet.

Lageveldlopen

Wierden

AVT Valentijns Cross

14 april

Op 1 januari kunt u het jaar weer fris beginnen met de Wierdense
Nieuwjaarsduik. Aanmelden via www.wierdensenieuwjaarsduik.nl

21 april

Nieuwjaarsduik Wierden

1 december

31 maart

25 maart

17 maart

11 maart

4 maart

10 februari

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

2018

22 t/m 25
augustus

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

Lente Fair Twente
Deze nieuwe fair zal geheel in het teken staan van het complete
leven. Van binnen- en buitenleven, mobiliteit, bouw en verbouw, NIEUW!
tuininrichting tot lifestyle, dieren, hobby’s, fashion en food.

Op zaterdag 7 juli 2018 verandert het Hulsbeek in het Fields of Joy
Festival. Hét festival waarin al je zintuigen worden geprikkeld.
Het festival voor jong & oud

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!

Op 22 september zal het NK mtb-jeugd plaatsvinden en op 23
september zullen vele mountainbikers tegen elkaar strijden in
hun eigen leeftijdsklasse.

NIEUW!

Jachthondenwedstrijd

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

Paddenstoelenexcursie IVN
Hoe komt een Vliegenzwam aan zijn naam? Stinkt een Stinkzwam?
Antwoord horen? Kom naar de paddenstoelen excursie van IVN
Oldenzaal, zondag 7 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.

Christmas Fair Twente
Een uniek outdoor event met duizenden lichtjes, kerstdecoraties en
must-haves voor de decembermaand. Laat je inspireren en geniet
van de gezellige sfeer die de Christmas Fair Twente biedt.

Een intensieve crossloop over parcours van 2,5 km. De loop is voor
pupil tot aan wedstrijdloper. Deze crossloop maakt onderdeel uit
van een competitie. Inschrijven in het eetcafé.

Freshtival Weekend
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!

Mariafeest vereniging Derik
De Syrische gemeenschap viert Barabeita. Het is hun Mariafeest dat in
het open veld gevierd wordt. Vele families uit omringende landen komen
samen om te genieten van eten, dansen en muziek.

Schoolvaardigheidsproeven
Een sportdag voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van het
primair onderwijs in Enschede. De kinderen strijden met hun klas
tegen andere scholen in de junglebaan en minikamp.

Tuckerville
Een prachtig en sfeervol festival met veel country- en folksongs.
Je waant je voor een dag in Nashville. Er zijn optredens van zeer
gerenommeerde bands en artiesten. Een dag voor het hele gezin!

Triatlon TCT
Zwemmen, fietsen en lopen als onderdelen in deze triatlon met meer
dan 400 deelnemers. Je kan individueel meedoen of in een estafettevorm. Er zijn verschillende afstanden per leeftijd.

Kingsland Festival - Twente

De start van het festival seizoen op Koningsdag. 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.

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

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

23 september

Woeferland

AC TION Rutbeekcross

Rutbeek Survivalrun

29 september

In het fungolftournooi al weer voor de 9e keer georganiseerd. Bij
Parkgolf Hulsbeek Open kunt u netwerkend 18 holes golfen met
fun & heerlijke culinaire hapjes incl. een goed glas wijn.

20 & 21 mei

Parkgolf Hulsbeek Open

7 januari

SJP -jachthondenwedstrijd (09-9), MAP - Jachthondenwedstrijd
(23-9) & Workingtest - Jachthondenwedstrijd (04-11). Kijk voor meer
informatie op FRC-NL.com.

ATB toertocht

13 & 14
oktober

NIEUW!

NK MTB Jeugd / Zwiep Trek MTB Cup

16 december

Sportdag basisscholen Oldenzaal

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

3 juni

De 9ste 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!

Een sportdag voor de groepen 7 & 8 van de
Oldenzaalse basisscholen.

8 september

1 september

Euregio Koi Show

9 & 23
september
4 november

22 & 23
september

De Wandelvierdaagse in Oldenzaal vindt komend jaar plaats in
de week na Pinksteren. In 2017 liepen ruim 800 wandelaars mee
tijdens de Wandelvierdaagse.

26 t/m 28
september

Wandelvierdaagse

Fields of Joy Festival
7 juli

Kom en beleef het Hulsbeek! Alweer de 8e editie van de
Hulsbeekdag met muziek, theater, entertainment, sport, actie,
kunst, cultuur en kinderactiviteiten voor het hele gezin.

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!

SJP Jachthondenproef N.O. Twente

7 & 8 juni

Hulsbeekdag

NIEUW!

Op zaterdag 1 september kun je een gloednieuw buitenevent
ontdekken: Lost World / Quest4Trance. Een evenement voor
iedereen die van alle soorten trance houdt. Volg ons op Facebook
om op de hoogte te blijven!

1 september

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’.

14 juni

Oldenzaals Paasvuur

He’k wat van oe an?

Lost World

2 september

Op de wielerbaan en de prachtige omgeving van recreatiepark
NIEUW!
Het Hulsbeek zal voor de eerste keer deze wedstrijd worden
georganiseerd door de Triathlonclub Twente.

Hemelvaartsdag vieren met games en gezelligheid met
verschillende muziekstijlen? Dan ben je bij het hemelgames
festival op de goede plek! Een festival voor jong en oud.

30 september

Run Bike Run Hulsbeek

Hemelgames Festival

7 oktober

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).

Er zijn verschillende activiteiten zoals schapen scheren, creatieve
workshops, prijsvraag voor de kids en leuke kraampjes.
Ook is er mogelijkheid om wol en lammetjes te bewonderen. NIEUW!

7 oktober

Hulsbeek Klootschietronde

18 t/m 20
25 t/m 27 mei

NIEUW!

22 t/m 25 mei

De politiehondenwedstrijd is vrij van entree en toegankelijk
voor iedereen. Het belooft een mooi en spectaculair
evenement te worden, voor zowel deelnemers als publiek.

26 & 27 mei

PHVO - Hulsbeek bokaal

10 mei

Op zondag 21 januari 2018 organiseert atletiekvereniging LAAC
Twente de Hulsbeekcross, een hardloopwedstrijd over 6, 9 of 12
kilometer over het fraaie terrein van het Hulsbeek.

Schaapscheerdersdag Het Hulsbeek

2 december

Hulsbeekcross

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.

14 t/m 16
december

6 mei
6 mei

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

27 t/m 29
augustus

1 januari
21 januari
18 maart
31 maart
31 maart
1 april
8 april
14 april
20 t/m 22 april
27 april

Nieuwjaarsduik

Outdoor Challenge Run

De Rutbeeksurvivals zetten een zeer gevarieerd en uitdagend
parcours uit waarbij hindernissen en obstakels getrotseerd moeten
worden. Een krachtmeting met anderen maar ook voor jou zelf.

Wielervereniging Het Oosten heeft een veldtoertocht voor mountainbikers uitgezet. Met verschillende routes en afstanden. Het parcours
loopt door het fraaie Twentse landschap en over Het Rutbeek.

Military Boekelo
Uit de hele wereld komen topruiters met hun paarden naar Oost
Nederland om deel te nemen aan één van ’s werelds beste military’s.
Het meest spectaculaire wedstrijdonderdeel is de cross op zaterdag.

Serious Dogwalk
Een jaarlijks terugkerende wandeling van 5 of 10 km. Voor hondenbezitters en hun viervoeter om de waterplas van Het Rutbeek. Het
inschrijfgeld wordt besteed aan een goed doel. Wandel mee!

