
Op zaterdag 8 april houdt de Wijkraad Hasseler Es in sa-
menwerking met de gemeente Hengelo een uitgebreide infor-

matiemarkt in Kulturhus Hasselo. De informatiedag is 

bedoeld voor alle wijkbewoners die meer willen weten over 
zorg, ondersteuning, hulpmiddelen, veiligheid en activiteiten, 
maar ook duurzaamheid van de woning. De volgende organi-
saties en instanties zijn aanwezig: 
 

Het wijkteam Noord van Wijkracht Henge-
lo beantwoordt vragen over ouderenwerk, 
preventieve wijkverpleegkundige zorg, 

mantelzorgondersteuning, ondersteuning van mensen met 
een beperking, maatschappelijk werk en sociaal cultureel 
werk. 
 
De afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van 

de gemeente geeft informatie over zorg aan huis. 
 
De woonadviseur van de gemeente Hengelo geeft informatie 
over het project: Lang zult u wonen. Tips over woonaanpas-
singen en hoe u langer en veiliger in uw eigen huis en buurt 
kunt blijven wonen. Er zijn nog subsidiemogelijkheden voor 
eigenaar/bewoners voor hun eigen huis. 

 
Carint Reggeland biedt professionele 
zorg op het gebied van zorg, wonen ge-
zondheid en welzijn. Zij bieden o.a. wijk-
verpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke 
verpleegthuiszorg. Ook kan men bij Carint 

terecht voor personenalarmering. 
 
Duurzaamheid: Op de infomarkt krijgt u informatie over 

woonvragen zoals wooncomfort, energiebesparing en levens-
loopbestendig wonen. 
 

Noaberbouw is ontstaan uit het bouwbedrijf 

van de SWB. Bij Noaberbouw werken men-
sen die elders niet zo gauw aan de slag 
kunnen gaan. Bij Noaberbouw kan men 
terecht voor allerlei (aan)bouw- en renova-
tieopdrachten of aanpassingen in huis. 
 

De organisatie “Lekker Thuis Oud Worden” 

geeft advies over het levensloopbestendig ma-
ken van woningen en biedt een totaalpakket 
voor een acceptabele prijs. Nieuw op de markt 
is de gepatenteerde Vulkon gaskooktoestelaf-
sluiter die automatisch de gas– en stroomtoe-
ver afsluit bij droogkoken van een pan. 

 
De brandweer geeft adviezen over het beveiligen van wonin-

gen om brand te voorkomen. 
 
Wijkagent Marc Roelofsen is aanwezig om allerlei vragen op 
zijn terrein te beantwoorden en adviezen te geven. 

 
De Zonnebloem Regio Hengelo geeft informatie 

over haar activiteiten. 
 
De organisatie Nieuwe Noaber is een 
paar jaar geleden opgericht. Nieuwe Noa-
ber richt zich op het verbeteren van con-
tacten tussen wijkbewoners, jong en oud 
en elkaar helpen. Dat kan via afspraken, 
maar ook via facebook, apps of andere 
social media. 
 

De afdeling Rode Kruis Hengelo geeft informatie over diverse 
sociale activiteiten in Hengelo om bewoners uit hun eigen iso-
lement te halen. 
 
Verder zijn aanwezig: fysiotherapiepraktijk Hasseler Es,  
medisch pedicure Hermien de Vries uit de Wim Sonneveld-

straat. 
 
Meyra voor rolstoelen, scootmobielen op maat 
en woningaanpassingen. 
 
 

 
De informatiemarkt wordt gehouden van 11.00 uur tot 14.00 
uur in de grote zaal op de bovenverdieping van Kulturhus 
Hasselo. De bovenverdieping is via de lift bereikbaar. 

De toegang is gratis. 
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Hermien de Vries 
medisch pedicure 

Openbare vergadering elke 2e maandag van 
de maand. Uw komst graag vooraf melden 
bij het secretariaat. 

 

Voor hulp en advies bij klachten tijdens de 
overgang, menstruatieproblemen, anti-
conceptie en leefstijl! 
 
Meer informatie? 
www.careforwomen.nl 
06 300 876 20 
b.deterink@careforwomen.nl 
 
Verwijzing is niet nodig! 
 
Medisch Centrum Slangenbeek 
Straatsburg 25 
7559 NM Hengelo 

Bernadette Deterink 
Care for Women specialiste 

Big-geregistreerd verpleegkundige 

Vlammend morgenrood  
Brengt veel water in de sloot. 



Wijkdag Hasseler Es 

Wijkdag Hasseler Es op 8 juli 2017 
 
De Activiteitencommissie Hasseler Es is druk bezig met de 
voorbereidingen voor de Wijkdag 2017. De buurtbon die bij de 
gemeente is aangevraagd, is gelukkig toegewezen. Daarmee 
is de basis gelegd voor de Wijkdag die anders niet georgani-
seerd had kunnen worden. 
De Wijkdag wordt dit jaar ook weer gehouden vóór de zomer-
vakantie en wel op zaterdag 8 juli. De aanvragen voor de ver-
plichte Evenementenvergunning en de EHBO zijn de deur uit. 
De commissie kijkt dit jaar uit naar een aantal nieuwe kinder-
attracties. Voor de kinderen uit de wijk zeker iets om naar uit 
te kijken! Maar op de Wijkdag is er voor iedereen, jong en 
oud, wat te doen en te beleven. Een klein tipje van de sluiter 
licht de Activiteitencommissie nu al op. Ponyrijden voor de 
(oudere) kinderen en een spectaculaire vogelshow. Ook wordt 
een markt gehouden met kunstnijverheid en streekproducten. 

Het treintje Bello is altijd weer een succes. 

Deze keer wordt een roofvogelshow gehouden. 

Eindelijk een fontein in Buziauvijver 
 
Officiële inwerkingstelling zaterdag 13 mei om 11.00 uur. 

 
Na jaren sparen, discussiëren en organiseren is het eindelijk 
zo ver. Er komt een fontein in de Buziauvijver. 
De officiële inwerkingstelling van de fontein wordt verricht door 
(wijk)wethouder Marcel Elferink. Wethouder Elferink was ge-
lukkig voorstander van de fontein en heeft de wijkraad in de 
laatste en lastigste fase van het project ondersteund. Twee 
buurtbonnen, door bewoners aangevraagd, hebben eerder de 
aanzet gegeven met het project door te gaan. Door belangrij-
ke financiële bijdragen van de Fuldauerstichting en het Rabo-
fonds Centraal Twente kon het project verder van de grond 
worden getild. Ook de wijkraad zelf had natuurlijk geld gere-
serveerd voor de aanschaf van de fontein, het aanleggen en 
de onderhoudskosten. 
De laatste werkzaamheden, het aanleggen van aansluitka-
bels, worden in de komende meivakantie verricht. Voor de 
meivakantie is gekozen om de aanpalende scholen niet te 
storen met de werkzaamheden voor de aanleg. De machine 
voor het raketboren om de ondergrondse leidingen aan te leg-
gen, veroorzaakt behoorlijk veel lawaai. De leidingen worden 
vanaf het kleuterschoolplein van basisschool De Timp aange-
sloten. Een deel van de leidingen is vorig voorjaar al onder het 
schoolplein aangelegd en aangesloten op een speciale meter 
in de meterkast van De Timp. De wijkraad is de school erg 

dankbaar voor deze positieve medewerking. Als de kabels in 
de grond liggen, wordt het fundament geplaatst waaraan de 
fontein wordt bevestigd. Gekozen is voor een drijvende fontein 
omdat het waterniveau in de vijver nogal varieert en een drij-
vende fontein niet zo gauw verstopt raakt door waterplanten of 
blad. De fontein wordt elk najaar uit het water gehaald voor 
onderhoud en tegen vorst. De fontein wordt in het voorjaar, 
meestal in april, weer teruggeplaatst. 
 
 
Zaterdag 13 mei 
2017 is de grote 
dag dat de fon-
tein gaat spui-
ten. 
De officiële in-
werkingstelling 
is om 11.00 uur 
bij de Buziauvij-
ver. Iedereen is 
van harte wel-
kom om het 
schouwspel te 
bekijken. 



Geopend 
donderdag   8.30 - 18.00 uur 
vrijdag          8.30 - 18.00 uur 
         

Willem Koestraat 1 - 074 277 32 30 www.oldekalterhengelo.nl  074 - 2435548 

Hasseler Es neemt dit jaar 
afscheid van de grijze con-
tainer 
 
Bewoners van de Hasseler Es krijgen er dit 
jaar ook mee te maken; heel Hengelo gaat 
over op de ondergrondse container voor rest-
afval. Twente Milieu neemt in alle wijken en 
buurten de grijze container in. Dat betekent 
dat u uw zakje restafval zelf weg gaat bren-
gen naar de ondergrondse container in de 
buurt. Zoals het er nu uitziet, wordt in de Has-
seler Es in oktober de grijze container ingeno-
men. Verpakkingen, gft en oud papier worden 
wél aan huis opgehaald.  
U krijgt eind mei een brief met informatie van 
Twente Milieu. Deze brief is ook meteen een 
uitnodiging voor een inloopavond over dit 
onderwerp. De inloopavond staat 8 juni 
gepland in het Kulturhus. De gemeente 
gaat nieuwe ondergrondse containers aanleg-
gen in de Hasseler Es. U kunt op de inloop-
avond onder meer informatie krijgen over de 
(nieuwe) locaties van de ondergrondse con-
tainers voor restafval in de wijk. Vanaf juli 
kunt u de ondergrondse container gebruiken 
met uw milieupas. Eind augustus volgt een 
tweede brief waarin staat wanneer de grijze 
container wordt ingenomen. Dat gebeurt naar 
verwachting in oktober. Let op: hebt u een 
contract met een containerreinigingsdienst?  
Zeg dat tijdig op voor uw grijze container. 
 
Afval is grondstof 
Hengelo heeft samen met de andere Twentse 
gemeenten een doelstelling; we willen in 2030 
afvalloze gemeenten zijn. Want afval is 
grondstof en kan dus opnieuw worden ge-
bruikt. Dit betekent dat de gemeente en 
Twente Milieu inwoners stimuleren om afval 
te voorkomen en afval te scheiden. Eén van 
de middelen om dit te bereiken is de onder-
grondse verzamelcontainer voor restafval. De 
grijze container aan huis wordt wel eens 
‘gemaksbak’ genoemd. Je gooit sneller afval 
weg in een grote ton. Als je kleinere zakken 
gebruikt en je afval zelf weg moet brengen, let 
je veel beter op wat je weggooit.  
 
Hulp nodig? 
Hebt u moeite met afval scheiden? Of u wilt 

meer informatie? Kijk dan op 
www.twentemilieu.nl. Ook kunt u de afval-
coach vragen om advies. U kunt hem berei-
ken via het telefoonnummer (0900) 852 01 11 
(€ 0,05 p.m.) of via www.twentemilieu.nl 
Hebt u moeite om zelf uw afval weg te bren-
gen; bent u bijvoorbeeld slecht ter been of 
bent u ziek? Dan kunt u contact opnemen met 
het Zorgloket via het verkorte nummer 14 
074. U kunt het Zorgloket ook om hulp vragen 
als u bijvoorbeeld veel medisch afval hebt. 

Afscheid van de OTTO 

Wat is                        ? 
 
Wijkracht Hengelo maakt zich sterk voor de 
Hengelose samenleving.  
Op zaterdag 8 april is het Wijkteam Noord 
van Wijkracht ook present op de Informatie-
markt Zorg en Veiligheid in het kulturhus. 
Wij willen deze dag graag met u kennisma-
ken. Wellicht kunt u ons iets vertellen over wat 
er leeft in de buurt of misschien hebt u een 
persoonlijke vraag. Wij vertellen op onze beurt 
graag wat Wijkracht doet en voor u zou kun-
nen betekenen.  
Sinds kort is de nieuwe website 
www.informatiewijzerhengelo.nl online. Daar 
vindt u een uitgebreid scala aan activiteiten, 
instellingen voor hulp, zorg etc.  

Johan Molthof ontvangt Hen-
gelose Nijverbij voor 25 jaar 
vrijwilligerswerk voor de wijk 
 
Een totaal verraste Johan Molthof kreeg afge-
lopen februari de Hengelose Nijverbij opge-
speld door wethouder Claudio Bruggink. Geen 
wijkraadsvergadering, want zo was Johan 
naar Kulturhus Hasselo gelokt, maar een hul-
diging omdat hij zich ruim 25 jaar voor de Has-
seler Es heeft ingezet. Sinds 1989 bezocht 
Johan, vanuit de Natuur- en Milieu Raad Hen-
gelo, de wijkraad Hasseler Es in verband met 
een zware vervuiling van de Hesbeek. Toen in 
1992 de F16 in de wijk neerstortte, maakte 
Johan deel uit van een speciaal in het leven 
geroepen wijkraadswerkgroep die zich inzette 
om het vliegen van de jachtvliegtuigen boven 
onze wijk te verbieden. Tegelijkertijd werd hij 
door de gemeente Hengelo voorgedragen als 
omwonendenvertegenwoordiger voor Hengelo 
bij de Commissie COVM van de Vliegbasis 
Twente. 
In de jaren daarna maakte Johan deel uit van 
de Werkgroep Geluidsoverlast A1. Deze werk-
groep streefde naar betere voorzieningen te-
gen het verkeerslawaai van de rijksweg A1. 
Johan’s brede kennis van wetgeving en milieu 
kwam de wijkraad in de loop der jaren bij aller-
lei zaken goed van pas. Van 2004 tot 2007 
hanteerde Johan de voorzittershamer van de 
wijkraad en zette hij zich in voor het behoud 
van het bibliotheekfiliaal in onze wijk. Naast het 
wijkraadswerk is Johan ook nog steeds actief 
voor de Natuur- en Milieu Raad Hengelo en 
sinds een aantal jaren voor Ookbions, de huur-
dersbelangenvereniging van Welbions. 

Wethouder Bruggink speldt Johan Molthof  
De Nijverbij op. 



STOP MET VOEREN VAN WATERVOGELS! 
 
Voorkom uitbraak van een ratten-
plaag en ander overlast in de wijk 
 
Er zijn nogal wat wijkbewoners die 
denken dat vogels altijd brood nodig 
hebben en ze daarom voeren. Dat 
kan het geval zijn in de wintermaan-
den als het vriest of sneeuwt. Maar 
beslist niet als het weer zacht is, het 
voorjaar in aantocht is en in de zo-
mer- en herfstmaanden. Integen-
deel. Het is ongezond voor deze 
dieren. Ze raken ervan aan de diarree en kunnen ziek worden van 
eenzijdig voedsel. 
Bovendien is de dunne ontlasting erg slecht voor het oppervlaktewater 
en veroorzaakt zuurstoftekort voor vissen en planten. 
 
Overlast ratten. 

Uit verschillende hoeken van onze 
wijk komen klachten binnen van 
bewoners in verband met overlast 
van ratten en grote vluchten meeu-
wen die op brood afkomen. Ratten 
verspreiden gevaarlijke ziektes 
voor mens en dier, zoals de ziekte 
van Weil die dodelijk kan zijn. De 
redactie heeft foto’s van wijkbewo-
ners ontvangen die in twee dagen 
tijd vijf dikke ratten hebben gevan-
gen.  
. 

Oud brood of overtollig brood kan in de groen- of GFT-bak worden 
gedeponeerd. Maar er zijn wijkbewoners die dit oude en overtollige 
brood op de meest uiteenlopende plek-
ken uitstrooien. Niet alleen bij de vijvers 
of plantsoenen voor de eenden, maar 
ook in hun voor- of achtertuin, op platte 
daken of op balkons. De vogels die op 
het uitgestrooide brood afkomen veroor-
zaken heel veel overlast bij bewoners in 
de naaste omgeving. Vooral meeuwen zijn de laatste jaren steeds 
meer in opkomst in onze wijk. Meeuwen veroorzaken overlast door 
poepen in de omgeving, op autodaken en terrassen. Ze gedragen zich 
agressief en luidruchtig. Meeuwen horen van nature niet in onze 
streek thuis en zullen daardoor andere vogels verdrijven. 

In sommige gemeenten is het zelfs 
verboden om vogels te voeren. 

Een dikke bruine rat in de 
Hesbeek 

Meeuwen zijn de 
ratten onder de 
watervogels en 
zorgen voor flin-
ke overlast.  

Wil je meer vis vangen? 
 

Ben jij tussen de 6 en 14 jaar oud en wil je leren  hoe je meer vis 
kunt vangen of je viskennis vergroten? Meld je dan nu aan! 
Hengelsportvereniging Ons Genoegen ( www.hsvoghengelo.nl)  
biedt kinderen een volledige jeugdviscursus aan. 
De viscursus wordt gegeven door getrainde vrijwilligers die een 
passie hebben voor het vissen en dit graag willen overbrengen op 
de jeugd. Tijdens zes avonden van 1,5 uur leer je om zelfstandig te 
kunnen vissen, omgaan met de vis, het herkennen van de vissoor-
ten, voer aanmaken, tuigjes 
maken, regelgeving en nog 
veel meer. Natuurlijk gaan we 
ook naar de waterkant voor de 
praktijk! 
De lesavonden worden gehou-
den in Kulturhus Hasselo  en 
zijn van 18.30 tot 20.00 uur op 
dinsdag  11, 18 en 25 april en 
2, 9 en 16 mei. 
Op de nationale hengelsport-
dag op 27 mei zal een theorie- en praktijkexamen worden afgelegd. 
Ouders mogen die dag komen kijken wat hun kind allemaal heeft 
geleerd en hoe hij/zij dit in de praktijk brengt. De kosten van de 
cursus zijn 5.00 euro inclusief lesmateriaal. Opgeven en informatie 
via: jeugd@hsvoghengelo.nl of bij Jos ter Brugge (DierenwinkelXL) 
of  bellen met Anton Monnink 06-50907717  

Groene tuin voorkomt wateroverlast 
 
Stop de ‘stenen tuin’ 
Door de toename van 
het aantal betegelde 
tuinen kan steeds minder 
regenwater in de bodem 
zakken. Met als gevolg 
overlopende rioleringen, 
meer water op straat en 
in het ergste geval ook 
water in woningen en 
bedrijven. Doordat ver-
steende oppervlakten snel opwarmen en warmte vasthouden, kan 
een stad in de zomer soms wel 8 graden warmer zijn dan daarbui-
ten. Daarom is het van belang dat voldoende groen in de stad aan-
wezig is. Tegelijkertijd verandert het klimaat. Weersomstandigheden 
worden extremer met meer en hevigere hoosbuien. Dit alles heeft 
gevolgen voor de waterhuishouding en temperatuur in de stad. 
 
Tips om uw tuin minder ‘stenig’ te maken 
- Bestraat maximaal een derde deel van uw tuin. 
- Vervang bestrating door planten en struiken, vooral op plekken 
waar algengroei voorkomt. 
- Kies voor vaste planten en struiken in uw tuin die bodembedek-
kend zijn. Dan is er ook minder onkruid. 
- Wilt u toch bestrating? Kies dan voor waterdoorlatende bestrating 
zoals grind of stoeptegels/klinkers met drainageopeningen. 
- Zorg dat uw terras in uw eigen tuin afwatert en niet via een putje 
richting riool. 
- Voorkom hoog opstaande randen. Die verhinderen dat regenwater 
via het terras in de border kan stromen. 
- Koppel een regenton aan de regenpijp. 
- Hebt u een plat dak? Dan kan het misschien wel worden bedekt 
met sedum (vetplant). 
Op www.hengelo.nl > Actueel staat een folder waarop maatregelen 
staan die de gemeente en het waterschap nemen om wateroverlast 
tegen te gaan. 
 
Subsidie voor een groen dak 
Een dak vol sedum (vetplantjes) op uw woning, garage of kippen-
hok: niet alleen mooi, maar ook duurzaam. Sedum houdt water vast, 
isoleert goed en verdubbelt de levensduur van het dak. Ook vermin-
dert het de hoeveelheid fijnstof. Met een beetje handigheid kan het 
sedumdak zelf worden aangelegd. De gemeente Hengelo kent een 
subsidie om het aanbrengen van een sedumdak financieel aantrek-
kelijk te maken. Kijk hiervoor op www.hengelo.nl > Gemeentebalie > 
‘Subsidie, Groene Pet’. 

Het ‘stenen tuinperk’ 



                         Praktijk voor Dry Needling, fysiotherapie, 
                        arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie 

 
                           Noordelijke Esweg 30a, 7558 ME Hengelo 

                     074 2780504 

 
 
 
 
 
 

Op de foto hiernaast ziet u Arjen Hoogervorst, redacteur van de 
Hasseler Post en de winnaars van de puzzel. De oplossing van de 
vorige puzzel luidde: snoeimaand.  
 
De nieuwe puzzel gaat helemaal over de lente. 
Zoek alle woorden uit de woordenlijst kriskras op in het diagram en 
streep ze door. Er blijft dan een aantal letters over. Deze letters  
vormen een zin die met feest en met lente te maken heeft. Die zin 
vormt de oplossing. Bewoners van de Hasseler Es  kunnen hun 
oplossing inleveren bij de Vrijetijdsshop Hasselo naast de Jumbo 
of inzenden naar: puzzel@wijkraadhasseleres.nl  Vermeld wel altijd 
uw naam, volledig adres en telefoonnummer! De winaars worden 
gebeld, of gemaild. Onder de inzenders met de juiste oplossing 
worden weer drie Hasselo-waardebonnen van € 15,-  verloot. 
Inleveren van de oplossing kan tot 10 juni  a.s.   
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IJSHEILIGEN 

INSECTEN 

KALFJES 

KIEVIETSEI 

KIKKERDRIL 

KLEUR 

KROKUSSEN 

KUIKENTJES 

LAMMETJES 

LENTE 

LENTEBODE 

LENTELIEDJES 

LENTEREGEN 

MADELIEFJES 

MEIVAKANTIE 

NARCIS 

NESTKASTJE 

PAARDEBLOEM 

PASEN 

PINKSTERBLOEM 

RUPSJE 

SCHOONMAKEN 

UITSTAPJES 

VOGELTJES 

VOORJAAR 

VOORJAARSTREK 

VOORJAARSZON 

VROLIJK 

ZONNESTRALEN 

 Puzzelen met de wijkraad 

 

Twee tortels 
onder een roze wolk 
van bloesem 
genieten op een 
schutting van de 
warmte van elkaar. 
 
Nog ontwetend wat 
ze te wachten staat 
met nest, broed, 
kroost en roversge-
vaar. 

 



Nieuws van p.c. basisschool De Bron 
 
Onderzoekend Leren. 
Een vader van een van  leerlingen uit groep 7 heeft een gast-
les gegeven. Hij vertelde dat hij industrieel ontwerper is en dat hij samen met 
de leerlingen bruggen zou gaan bouwen.   
Een leerling vertelt over zijn ervaringen:  “Eerst kregen we uitleg welke tech-

niek er allemaal komt kijken bij het bouwen van 
bruggen. En toen mochten we zelf, in groepjes, 
een brug bouwen. De brug moest wel open 
kunnen en er moest een autootje over kunnen 
rijden. Het mooie van onderzoekend leren is dat 
je aan elkaar presenteert wat je ontdekt hebt. 

Zo leer je van en 
met elkaar.”op kun-
nen staan. Dat was 
heel leuk om te 
doen en ik heb er 

veel van geleerd. Als het even niet lukt zoals je het eerst bedacht had,  ga je 
op onderzoek uit hoe het beter kan. Het mooie van onderzoekend leren is 
dat je aan elkaar presenteert wat je ontdekt hebt. Zo leer je van en met el-
kaar.” 

Palmpasenoptocht op zondag 8 april 
 
Zondag 9 april vertrekt de jaarlijkse 
Palmpasenoptocht vanuit de Thabor-
kerk voor een wandeling door de wijk. 
De start van deze leuke traditie is om 
12.00 uur met een drum– en showband 
die door de kerk loopt en de bezoekers 
mee naar buiten neemt. De grote ver-
sierde palmpasen wordt na een wande-
ling van ongeveer 20 minuten aangebo-
den aan de bewoners van een zorgin-
stelling in de wijk. Hierna gaat de op-
tocht weer terug naar de kerk. De stokken zijn op zaterdag 8 april te 
koop in het winkelcentrum bij de kraam van Scouting Cunera. 

Bloedstollend span-
nend .‘Zou de ophaal-
brug het houden?!’ 

Geocachen! ( ‘geokeshjen’ ) 
 
Op 5 maart verzorgde Scouting Cunera St. 
Marcellinus een Geocache-middag ter ge-
legenheid van het 90-jarig bestaan van de 
Onze Lieve Vrouwekerk. Deze middag was 
bijzonder geslaagd met prachtig weer en 
enthousiaste deelnemers. De geocache is nu ook officieel, dus wie 'm 

nog wil zoeken, kijk op www.geocaching.com naar 'Rondje om de 
kerk', of kijk op www.cunmar.nl/gps. 
 

Geocachen is een wereldwijd 
spannend zoekspel waarbij het 
de bedoeling is om een schat (de 
cache) te vinden met behulp van 
coördinaten en satellieten. Dit 
doe je met een GPS-apparaat of 
gewoon met je mobiele telefoon. 
Er zijn wereldwijd meer dan een 
miljoen caches verborgen! Geo-
cachen  is erg leuk om met kinde-
ren te doen. Ideaal als tijdverdrijf 

tijdens een vakantie.  Lekker buiten, spannend en leerzaam. Een 
speciale website voor kinderen is www.geocachingkids.nl  

Gemeentegids 2017 
 

Vanaf maandag 3 april liggen de nieuwe 
gemeentegidsen 2017 voor u klaar in Kul-
turhus Hasselo.  
De gids staat weer boordevol informatie over 
de gemeente zelf, voorzieningen en instellin-
gen, zorg, onderwijs, verenigingen, kunst, cul-
tuur, etc.  
De gids is gratis af te halen bij de balie. 

Wim Hulleman neemt afscheid van fysiotherapie-
praktijk Hasseler Es 
 

Fysiotherapeut Wim Hulleman neemt na 
36 jaar werkzaam geweest te zijn in de 
Hasseler Es afscheid en gaat genieten van 
zijn pensioen.  
Tijdens zijn militaire dienst waar hij sportin-
structeur was, kwam Wim in aanraking met 
fysiotherapie. Na zijn diensttijd is hij be-
gonnen met de opleiding in Enschede. Als 
fysiotherapeut is hij in 1977 begonnen in 
het Gerardus Majella Ziekenhuis en in 

1979 overgestapt naar de Praktijk van Ben van Olffen en Ben Hilve-
rink in de Hengelose Es.In 1981 begon Wim in de Hasseler Es aan 
de Aaltje Noordewierstraat in de noodgebouwen en in 1982 verhuis-
de de praktijk definitief naar het Gezondheidscentrum aan de Wil-
lem van Otterloostraat.  
Naast zijn werk is hij jaren actief geweest in het bestuur van Arke 
Pollux, voorzitter intercollegiaal overleg Fysiotherapie, sportverslag-
gever radio Oldenzaal en vrijwilliger bij de carnavalsvereniging in 
Oldenzaal.  
Wim is weliswaar gespecialiseerd in Manuele Therapie en Senso-
motoriek maar is in de eerste plaats algemeen fysiothera-
peut.“Fysiotherapie is een heerlijk vak, alleen jammer dat de zorg-
verzekeraars zo’n grote invloed en macht hebben”, aldus Wim.  
De afscheidsreceptie van Wim Hulleman wordt gehouden op vrijdag 28 
april 2017 van 16.30 uur tot 18.30 uur in de praktijk voor Fysiotherapie en 
Manuele therapie Hasseler Es aan de Willem van Otterloostraat 42. 
Tevens is er gelegenheid om kennis te maken met zijn opvolgsters. 
Graag even uw komst aanmelden aan Marianne Hoekstra of Marlijn 
Blokhuis tel. 2771210 of via info@fysiotherapiehasseleres.nl.  

Leerlingen basisschool De 
Schothorst verwennen ou-
deren tijdens Pannenkoe-
kendag  
 
Op vrijdag 24 maart hebben leerlingen 
uit groep 8 van Basisschool De Scho-
thorst de bewoners van Carintregge-
land Huis ’t Gerbrand in Hengelo in 
het zonnetje gezet tijdens de Nationa-

le Pannenkoekdag. De leerlingen gingen enthousiast aan de bak 
om zelf pannenkoeken te bakken en deze werden als lunch geser-
veerd.   
“Ik vond het heel erg leuk om de mensen hier eens lekker te ver-
wennen”, vertelt Britt. “De mensen vonden het ook erg leuk dat we 
er waren. Sommige mensen wilden graag pannenkoeken met spek, 
anderen met suiker en soms wilden de ze pannenkoeken zonder 
iets erop. "et was één groot smulfestijn". En dat is zoals de Nationa-
le Pannenkoekdag bedoeld is: een feestje voor jong en oud met 
zelfgebakken pannenkoeken in de hoofdrol.  

Frisse opknapbeurt b.s. ‘t Eimink dankzij 
‘Sikkens Kleurinitiatief NL’ 
 
Onder de naam ‘Sikkens Kleurinitiatief NL’ sponsoren medewerkers 
van AkzoNobel basisscholen in hun omgeving met een schilder-
beurt. In de Hasseler Es werd b.s. ‘t Eimink voorgedragen, omdat 
Dennis Koppelman bij Sikkens werkt en zijn twee dochters op ’t 
Eimink naar school gaan.  Sikkens regelt de verf, geeft kleuradvies 
en coördineert de volledige uitvoering. Het schilderwerk wordt ge-
daan door leerlingen van de schildersvakschool in Hengelo. Op 

deze manier krijgt de 
school een opfrisbeurt en 
komen de leerlingen in 
aanraking met jonge men-
sen die enthousiast zijn 
over hun vak. Daarnaast 
leren de kinderen van 
alles over kleur door mid-
del van een educatiepak-
ket.  



Henry Woodstraat 62 

7558 CP Hengelo 

telefoon 074 278 01 81 

info@kulturhushasselo.nl 

www.kulturhushasselo.nl 

Kulturhus 
Hasselo 

Culturele agenda 

 
 
Maandag 3 april 19.30 uur. Lezing 

Boeiende lezing over ‘het 
hart van de Renaissance’ 
door kunsthistorica Miranda 
Nieuwenhuis. Zij is verbon-
den aan Rijksmuseum Twen-
te alwaar momenteel een 
bijzondere tentoonstelling is 

te bezichtigen over de Renaissance met werk 
van o.a. Raphaël. Entree 5 euro. 
 
 
Maandag 10 april 19.30 uur. Lezing 

Musicus, dirigent en pianist 
Hans Visschedijk 
geeft een lezing over Bach 
en zijn Matthäus Passion. 
Hans kan boeiend en amu-
sant vertellen. De lezing is 

gelardeerd met leuke weetjes en voorzien 
van veel beeldmateriaal en muziekpassages. 
Entree 5 euro. 
 
 
Vrijdag 28 april 16.00 en 19.00 u.  Film 

De indrukwekkende 
documentaire  ‘De 
bezetting en bevrij-
ding van Hengelo 
en omstreken’.  
Begeleid door Mari-
nus van Rooyen.  
Entree 2,50 euro. 
 

 
Vrijdag 12 mei 19.30 uur Schotland in 3D  

Een schitterende reis door 
Schotland met prachtige 
3D-beelden unieke Schot-
se tuinen, landschap-
pen, kastelen en abdijen.  
Entree 7,50 euro  

 
 

Vrijdag 2 juni 19.30 uur Film 
Charlie’s country. Abori-
ginal Charlie probeert zijn 
oorspronkelijke Australi-
sche levenswijze voort te 
zetten in een stad midden 
in Arnhemland tussen de 
blanke ‘indringers’. Dat 

levert veel en (vaak komische) problemen op. 
De film is met veel prijzen bekroond en is een 
mooi vervolg op ‘Down to Earth’. Entree 5 
euro met koffie en drankje na afloop. 
 

Vrijdag 30 juni 19.30 uur Film 
Een man die Ove heet, 
komisch drama. 
In elke wijk vind je ze wel, 
van die ‘boze mannen’. 
Ove, de schrik van de 
buurt, verandert in deze 
komedie van een zure 

mopperende beroepschagrijn in een milde 
zachtaardige man. Deze met drie prijzen 
bekroonde film is tot op heden de best be-
zochte Zweedse film sinds 2013.  Entree 5 
euro incl. koffie en drankje na de film. 
 
Ga voor  reserveren naar www.kulturhushasselo.nl.  
Stuur een mailtje naar kultuur@kulturhushasselo.nl voor 

de uitgebreide nieuwsbrief. 

Kinderinstuif 
voortaan op vrij-

dagmiddag! 
 

Door verandering van de lestijden op diverse 
basisscholen in de Hasseler Es is de kinderin-
stuif van woensdagmiddag verplaatst naar vrij-
dagmiddag 15.00 - 17.00 uur. Bij ons kunnen de 
kinderen weer lekker creatief bezig zijn. 
Leuke cadeautjes maken voor jezelf of jouw fa-
milie, knutselen, of jouw fantasiewereld schilde-
ren, of spelletjes doen. Ben je tussen 7 en 12 
jaar oud, dan ben jij van harte welkom. 
De kosten per keer zijn slechts één euro incl. 
limonade en alle materialen. 

 
 

 
Doe (weer) mee met de 

wijkraad fotowedstrijd!  Het 
thema is deze keer ‘Het weer in 

de wijk’. Maak mooie foto’s van het weer of 
de gevolgen ervan in de Hasseler Es en e-
mail uw foto’s naar: fotowed-
strijd@wijkraadhasseleres.nl   
Afdrukken doen wij. U mag twee foto's instu-
ren, staand of liggend. De ingezonden foto 
moet minimaal 1 mB groot zijn i.v.m. een 
goede afdruk. Vermeld duidelijk uw naam en 
telefoonnummer bij de inzending. Er zijn 
prijzen beschikbaar van 50, 30 en 20 euro 
aan Hasselo waardebonnen. De eersteprijs-
winnaar ontvangt tevens de zilveren camera 
als wisseltrofee. Alle inzendingen worden 
geëxposeerd in het kulturhus en op de websi-
te van de wijkraad. Alle foto's worden gebun-
deld in een leuk boekje als aandenken aan 
de wedstrijd. Tot 1 januari 2018 mogen de 
foto's worden ingestuurd. Succes!  

Jeugdschaakvereniging Minerva 

geeft open trainingen 
 

Vind je schaken 
leuk? Heb je op 
school al een 

beetje leren scha-
ken en zou je best 
wel eens vaker 
een partijtje willen 

spelen? Schaak-
vereniging Minerva 
geeft elke donderdagavond van 18.30 tot 19.45 

uur een open training voor iedereen tussen 6 en 
16 jaar. Deze avond hebben we ook andere spel-
letjes die iets met schaken te maken hebben. Zo 

leer je op een leuke manier steeds beter scha-
ken. Voor meer informatie kun je contact opne-
men met Regobert Eijkelkamp, e-mail: 

regobert@amnis.nl. 

Nieuw: Kookworkshops in het kulturhus!  

 
Kulturhus Hasselo, Catering Service Twente en Studio Vital Voedings- en leefstijlad 
vies hebben hun krachten gebundeld. 
Op verschillende dinsdagavonden verspreid over het jaar zullen kookworkshops worden 
gegeven waarbij steeds een ander thema wordt belicht. Van koken zonder pakjes en zakjes, 
het maken van gezonde hapjes, tot het bereiden van asperges, het komt allemaal aan bod. 
Het accent ligt hierbij op een gezonde bereiding van eten. Zonder kant-en-klaar gerechten, 
kruidenmixen en allerhande toevoegingen, maar met pure en onbewerkte producten.  
We willen best gezond koken, maar hoe doe je dat?  
Op 14 en 21 maart a.s laten Studio Vital en Catering Service Twente tijdens een demonstra-
tie zien hoe je de heerlijkste gerechten zelf maakt, op basis van pure en onbewerkte produc-
ten. Makkelijk en gezond.  
De demonstratie wordt gegeven in de professionele keuken van Catering Service Twente 
aan de Robert Stolzstraat 71 in Hengelo.  
Op dinsdag 11, 18 en 25 april trapt Catering Service 
Twente af met de workshop:  
KOKEN MET ASPERGES. 
Veel mensen vinden asperges heerlijk, maar weten 
vaak niet hoe ze bereid moeten worden. Samen maak 
je een aantal heerlijke aspergegerechten die je geza-
menlijk  opeet. 
Er is plaats voor 8 personen per avond, dus geef je 
snel op via: info@cateringservicetwente.nl of bel naar: 06-14778878 
(De avonden vinden alleen doorgang bij deelname van ten minste 8 personen) 
Tip: Het is ook mogelijk om een avond alleen met vrienden, vriendinnen en/of collega’s te 
komen.  

Tot de zomervakantie exposeert Johannes 
Zomervijver in het kulturhus met als thema: 
‘Wonen in het paradijs’. 


