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Henk en Arjen allebei een Nijverbij 
 
De verrassing was groot voor Henk Schutten 
en Arjen Hoogervorst bij de opening van de 
Wijkdag Hasseler Es op zaterdag 7 juli. Wet-
houder Gerard Gerrits nodigde beide vrijwilli-
gers uit op het podium te komen voor de ope-
ningsact. Maar dat pakte anders uit. Henk en 
Arjen waren nietsvermoedend druk in de weer 
met het organiseren van de Wijkdag en de 
Hasseloop, een prestatie-hardloopwedstrijd. 
Arjen en Henk werden letterlijk en figuurlijk 
door de wethouder in het zonnetje gezet en 
ontvingen beiden een mooie zilveren Nijverbij 
van de gemeente Hengelo. Dit als waardering 
voor al het werk en alle activiteiten die ze or-
ganiseren voor de wijk waarin ze wonen. De 
staat van dienst van beide vrijwilligers is dan 
ook onnoemelijk groot. Arjen is onder meer 
actief als organisator bij de Culturele Commis-
sie, het Filmhuis, redacteur/fotograaf/opmaker 
van de wijkkrant Hasseler Post, organiseert 
de fotowedstrijd en exposities. Hij regelde ook 
de hardloopwedstrijd tijdens de Wijkdag. Bijna 
elke vrijdagavond  is Arjen in Kulturhus Has-

selo te vinden voor filmvertoningen of het re-
gelen van lezingen en muziekuitvoeringen, 
samen met de andere leden van de commis-
sie. Daarnaast loopt hij maandelijks met jon-
geren door de wijk om zwerfvuil te verzame-
len. 
Henk Schutten functioneert al meer dan 20 
jaar als penningmeester van de Wijkraad Has-
seler Es. Daarnaast heeft hij tal van andere 
taken op zijn nek genomen. Hij is acquisiteur 
voor de advertenties van de wijkkrant, mede-
organisator van tal van activiteiten die in de 
wijk worden gehouden, zoals de Wijkdag, 
Lego- en treinenbeurs, Zorgmarkt en Veilig-
heidsmarkt, de Kerstmarkt en de jaarlijkse 
Sinterklaasintocht. Regelmatig is Henk in het 
gemeentehuis te vinden voor overleg met 
ambtenaren over allerlei wijkaangelegenhe-
den. Hij was de grote motor achter de plaat-
sing van de fontein in de Buziauvijver. Dat 
werd speciaal nog door wethouder Gerrits bij 
de uitreiking genoemd. Zonder de inzet van 
beide heren zou de Hasseler Es erg saai zijn 
en niet zo mooi. 

Henk Schutten en Arjen Hoogervorst gehuldigd met Nijverbij-onderscheiding. 

Henk Schutten(L) en Arjen Hoogervorst werden-
gehuldigd met de Nijverbij-onderscheiding. 

Informatieavond in kulturhus over VEILIGHEID  
 
Op dinsdag 9 oktober bent u van harte welkom in Kultur-
hus Hasselo op de informatieavond  over VEILIGHEID. Er 
wordt informatie gegeven over veiligheid in brede zin, 
zoals hoe veilig is uw woning. De avond wordt gehouden 
in samenwerking met de gemeente Hengelo/Openbare 
Orde en Veiligheid. De informatieavond begint om 19.30 
uur en is gratis toegankelijk.  
 
Uitgebreide informatie over deze avond op pagina 7. 

Historische kunstroute met te-
keningen van wijlen Jo Niks 
 
Binnen afzienbare tijd wordt een bijzondere 
kunstroute in de wijk gerealiseerd.  Zoals 
gemeld in de Hasseler Post van februari 
2018 is de wijkraad bezig de wijkkasten van 
KPN en Enexis te voorzien van een fraaie 
afbeelding. Op de vraag wat daar dan wel op 
moet komen staan, kwamen meerdere goed 
te gebruiken ideeën bij de wijkraad  binnen. 
Gekozen is voor een voor de hand liggend 
idee. De tekeningen van de boerderijen die 
in de Marke Hasselo hebben gestaan en die 
voor de Hasseler Es moesten verdwijnen. 
Kunsthistoricus en tekenaar Dhr. J. Niks 
(vorig jaar op de hoge leeftijd van 101 jaar 
overleden) heeft deze boerderijen voor de 
sloop getekend en de historie van deze er-
ven opgezocht. Een werkgroep van de 
wijkraad is momenteel druk bezig met de 
aanvragen bij KPN en Enexis. Vooraf is toe-

stemming aan de zoon van Dhr. Niks ge-
vraagd om de tekeningen voor dit doel te 
gebruiken en hij ging enthousiast akkoord. 
Kunstenares/AKI Celine Hoogervorst is be-
reid de tekeningen passend te maken voor 
elke kast en om er wat kleur in aan te bren-
gen zodat de kast de omgeving opfleurt. Het 
is de bedoeling om elk jaar een aantal kas-
ten van een afbeelding van een boerderij te 
voorzien. Zodra voldoende wijkkasten zijn 
voorzien, wordt een kunstroute uitgezet, 
zodat de boeiende historie van onze wijk 
bewaard blijft.  

Expositie met tekenin-
gen van wijlen Jo Niks 
 
Gelijk met de onthulling van de 
kasten met de gerestylde teke-
ningen van Jo Niks, wordt een 
expositie gehouden in het kulturhus met de 
originele tekeningen die Jo maakte van de 
boerderijen in Hasselo. Jo Niks’ zoon Arie 
Niks was bereid de tekeningen in bruikleen te 
geven voor de expositie. Tevens zijn er teke-
ningen te koop. 

Op deze kast aan de Louis Bouwmeester-
straat komt een fraaibewerkte tekening van 
historicus Jo Niks. 

                                 Hieronder een originele tekening die 
modern zal worden vormgegeven en afgedukt.  
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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 tel. 074-2773686 

 

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 
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Intussen in de Hasseler Es: 
 ‘Was ik nou maar naar Speckzeevers gegaan…!’   



           Column     

   Bob zeurt!   
 
Bob Gevers is journalist en 
columnist geweest bij De 
Twentsche Courant Tuban-
tia en is met pensioen.  
 

Tegels en stenen 
 
Het wordt steeds gekker met het weer, waar-
schuwen klimaatdeskundigen: óf hartstikke 
heet, óf enorme regenbuien. Daar hebben we 
inmiddels al wat van gezien. Kunnen we ons 
daartegen een beetje beschermen? Jazeker. 
Bijvoorbeeld: houd het groen. Groen voortuin-
tje, groene achtertuin. Struikjes, bloemetjes,  
boompjes, gras. Dan houd je het een beetje 
koel in de brandende zon en het water zakt 
wat handiger weg bij extreme regenval. Hoe 
simpel kan het zijn?  
Toch moet er weer eens op worden gewezen. 
Want wie door de wijk fietst, ziet het overal: 
de verstening. Of noem het de vergrijzing: 
complete tuinen zijn geplaveid met grijze sier-
stenen, tegels, marmer en grind. Neem de 
proef op de som, kijk eens uit het raam: overal 
fantasieloze grijze vlaktes. Soms met een 
schuldbewust bloembakje erop, ter compen-
satie.  
In mijn eigen straat valt het gelukkig best mee 
met die verstening. Nou was ik trouwens toch 
al niet van plan om daar kritiek op te leveren, 
want daar word je natuurlijk niet populair mee. 
Maar daar is ook geen aanleiding toe: in onze 
straat zie je alleen maar mooie tuinen met 
veel groen en er wonen bovendien alleen 
maar leuke en verstandige mensen. Ik gun 
iedereen zo’n fijne straat. 
Maar dat terzijde, we fietsen nu even de wijk 
in. En wat zien we: stenen en tegels in alle 
soorten en maten, afgewisseld met grind in 
alle grijstonen. Hier en daar is een voortuin 
zelfs voorzien van marmeren platen. Ik dacht 
eerst nog: een begraafplaats! Er zijn veel 
meer van zulke tuinen, die je er vooral in het 
herfstseizoen aan doen herinneren dat het 
leven absoluut eindig is. Nog een paar kras-
sende kraaien erbij en de troosteloze sfeer is 
compleet. Een tip voor de culturele commissie 
van de wijkraad: organiseer eens een foto-
wedstrijd. Wie heeft de treurigste tuin van de 
Hasseler Es? Kandidaten genoeg. 
Je moet je  bij de inrichting van je tuin ook niet 
laten adviseren door een tegelhandelaar. Ge-
woon, pak de schop, plant wat struiken, leg 
een gazonnetje aan – geen kunstgras! - en 
graaf er desnoods een vijvertje bij.  En niet 
vergeten: twee boompjes, waar een hangmat 
tussen past. Daar is de zomerse hitte namelijk 
een stuk beter uit te houden dan op een plein-
tje met grindtegels. Maar dat hoef ik inmiddels 
niet meer uit te leggen.  

Een voorbeeld van ‘Het stenen tuinperk’.  
Water kan niet wegzakken in de bodem en zoekt 
de laagstgelegen plek op.  

Schade door omgevallen bomen 
of afgewaaide takken. 
 
Naar aanleiding van een voorval in onze wijk 
waarbij een bewoner schade heeft geleden 
door een omgevallen boom, heeft de wijkraad 
de gemeente gevraagd om duidelijk informatie 
hierover. Onderstaand volgt de informatie van 
de gemeente Hengelo: 
 
“Aansprakelijkheid gemeente Hengelo bij scha-
de door bomen. 
 
Om een stad leefbaar te maken is het onder 
andere van belang dat er groen aanwezig is in 
de vorm van bijvoorbeeld parken, grasvelden, 
groenstroken en bomen. De wijk Hasseler Es is 
één van de meest groene wijken binnen de ge-
meente Hengelo. Er staan veel bomen in deze 
zogenaamde lommerrijke wijk. Die vele bomen 
kunnen natuurlijk worden getroffen door storm 
en onweer.  
Daarbij kan schade ontstaan aan gemeentelijk 
of particulier bezit als gevolg van vallende tak-
ken of zelfs omvallende ontwortelde bomen. 
Dan kunnen er natuurlijk allerlei vragen rijzen 
zoals: Wie is er dan verantwoordelijk? Op wie 
kan de schade verhaald worden als een boom 
omvalt? 
 
Graag willen wij u hierover wat meer informatie 
geven. 
 
In beginsel draagt in Nederland ‘ieder zijn eigen 
schade’.  Wij raden iedereen aan om de door 
storm geleden schade te melden bij uw verze-
kering. Zij kunnen u waarschijnlijk ook begelei-
den in het verdere traject, bijvoorbeeld als u de 
gemeente Hengelo aansprakelijk acht voor de 
geleden schade en de schade op de gemeente 
Hengelo wilt verhalen. 
Allereerst moet bij schade door een boom uitge-
zocht worden wie de eigenaar van de boom is. 
De eigenaar van de boom is namelijk degene 
die aansprakelijk is voor de geleden schade. Op 
dit uitgangspunt gelden echter enkele belangrij-
ke uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval dat 
de gemeente de eigenaar van de boom is.  
Stel dat gemeente Hengelo eigenaar van de 
boom is. 
Voorop gesteld moet worden dat nooit kan wor-
den uitgesloten dat bomen omwaaien of dat er 
takken afwaaien en daardoor schade veroorza-

ken. Op de gemeente rust als eigenaar van 
bomen een zorgplicht om dat risico zoveel mo-
gelijk te beperken. De gemeente doet dat onder 
andere door bomen te onderhouden en te in-
specteren. Dit gebeurt aan de hand van landelij-
ke richtlijnen. Het komt voor dat een boom vol-
doende onderhouden is, maar toch omwaait en 
schade veroorzaakt.  Dat kan bijvoorbeeld ge-
beuren als van buitenaf niet zichtbaar is dat de 
boom wat mankeert.  
In dat geval is de gemeente als eigenaar van de 
boom in de regel niet aansprakelijk voor de 
schade. Kan bewezen worden dat gemeente 
Hengelo haar zorgplicht ten aanzien van een 
boom niet is nagekomen, dan kan er wel een 
grond voor aansprakelijkheid zijn. Of de ge-
meente wel of niet voor de schade aansprakelijk 
is, hangt echter altijd af van de concrete om-
standigheden van het voorval. Al deze concrete 
omstandigheden worden meegenomen in de 
schadebehandeling om tot een zorgvuldige 
beoordeling te komen.” 
 
Mocht u twijfelen of u uw woning/opstal en 
tuin voldoende heeft verzekerd, neem dan 
contact op met uw verzekering. Staat in de 
buurt van uw tuin een (grote) boom, informeer 
dan eens naar een “TUINVERZEKERING”. 
Dan zijn uw vrijstaande schuurtjes en/of tuin-
huisjes en kostbare planten en struiken in 
ieder geval verzekerd tegen schade. 
 
Op dinsdag  4 september deed ’Rijdende rech-
ter’ mr. John Reid een duidelijke uispraak over 
de schade, veroorzaakt door een omgewaaide 
boom. Geen vergoeding eigen risico. Pech voor 
de woningbezitter. 

In juli 2010 werd ook de Hasseler Es getroffen 
door een windhoos die Twente teisterde. Op de 
foto  het gebouwtje van ‘de Samenloop’ aan het 
Bartelinkslaantje dat werd vernield door een reus-
achtige omgewaaide beuk.  

Het heeft even geduurd, maar nu staat het 
sprookjesbeeld er toch. Op een mooie plek 
op het talud bij de Buziauvijver. Het beeld 
was weliswaar afgelopen winter al klaar, 
maar de bevestiging op het fundament liet 
even op zich wachten. Dat was niet eenvou-
dig; er moesten tijdens het plaatsen nog 
verschillende werkzaamheden worden ver-
richt. 
Met het nieuwe sprookjesbeeld komt de 
wijkraad tegemoet aan de wensen van ba-
sisschool ’t Eimink. De juffen van de kleuter-
klassen vonden het erg jammer dat het Tiki-
beeld, dat op de hoek stond bij de brug, was 
verdwenen. Zij wilden graag een beeld terug 
als aanknopingspunt voor spannende verha-
len en sprookjes voor de kleuters van de 
school. Een buurtbon, aangevraagd door 
een ouder van de school, bracht het proces 
in stroomversnelling. 

Aan de finan-
ciering van 
het houten 
beeld hebben 
naast de 
buurtbon, de 
wijkraad en de 
firma Janssen 
de Jong Bouw 
Hengelo B.V. 
bijgedragen. 
De firma 
Janssen de 
Jong Bouw 
had ter gele-
genheid van 
de opening van het tweede bedrijfsverza-
melgebouw op het industrieterrein het Oos-
terveld een bedrag geschonken van  
€ 250,00 te besteden in de wijk.  

Nieuw houten sprookjesbeeld in de wijk 



Geopend 
donderdag   8.30 - 18.00 uur 
vrijdag          8.30 - 18.00 uur 
         

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

Van de wijkagent 
 

Internetoplichting 
Elke maand verkopen mil-
joenen mensen hun soms 
kostbare spullen via internet aan andere particu-
lieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevreden-
heid van alle partijen. Helaas zullen er altijd men-
sen zijn die de boel moedwillig oplichten. U be-
taalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u 
wordt overgehaald om alvast uw product op te 
sturen, maar ontvangt nooit een betaling. In bei-
de gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht. Poli-
tie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en 
internetserviceproviders werken samen aan het 
terugdringen van internetoplichting. Zij vinden het 
belangrijk dat het vertrouwen in de handel via 
internet wordt beschermd, zodat mensen op een 
plezierige manier en in goed vertrouwen zaken 
met elkaar kunnen blijven doen. 
 
Wat verstaat de politie onder internetoplichting? 
Internetoplichting is heel breed, maar gaat in elk 
geval over al die gevallen waarin gebruikers van 
een online handelsplaats advertenties plaatsen of 
een product te koop aanbieden, vervolgens geld 
ontvangen van een koper, maar daarna de pro-
ducten niet leveren, nepproducten of kapotte 
producten leveren. Onder online handelsplaatsen 
verstaan we bijvoorbeeld Marktplaats, eBay en 
Speurders, maar advertenties kunnen ook op 
social media zoals Facebook of Instagram ge-
plaatst worden. Internetoplichting richt zich ook 
op die gevallen waarin sprake is van een fraudu-
leuze webwinkel, de zogenaamde nepshop. 
 
Hoe doe ik aangifte van internetoplichting? 
Als u van mening bent dat u slachtoffer bent ge-
worden van internetoplichting, dan kunt u op 
meerdere manieren aangifte doen: via internet 
(www.politie.nl), telefonisch (via 0900-8844) op 
een politiebureau of via uw wijkagent. 
We raden u aan om via internet aangifte te doen. 
Het neemt minder tijd in beslag en de aangiftes 
komen direct bij de juiste afdeling terecht. Er is in 
bij de politie namelijk één centraal punt ingericht 
waar aangiftes over internetoplichting worden 
beoordeeld en onderzoeken worden voorbe-
reid. Als u aangifte wilt doen via internet moet u 
wel beschikken over DigiD. Bron: www.politie.nl/
themas/internetoplichting.html 
 
Door wijkagenten Marc & Marc. 

Op zaterdag 8 december 2018 wordt in de 
Hasseler Es de traditionele jaarlijkse kerst-
markt gehouden. De marktkramen komen te 
staan op het plein voor Kulturhus Hasselo. 
De kerstmarkt wordt gehouden van 12.00 
tot 17.00 uur. 
Belangstellenden die specifieke kerstartike-
len kunnen aanbieden zijn van harte wel-
kom op deze sfeervolle markt. De aan te 
bieden artikelen moeten kerstspullen zijn, 
zoals kerstballen of slingers om in de kerst-
boom te hangen, maar ook kerstkransen, 
kersttakken, kerststukjes, kerstcadeaus  of 
zelf gemaakte kerstkaarten. Dus alles wat 
met kerst te maken heeft. De organisatie 
zorgt dat de kerstman present is om te be-
zoekers hartelijk welkom te heten. Ook ko-
men er leuke activiteiten voor kinderen en 

sfeervolle kerstmuziek. Een kraam wordt 
gratis ter beschikking gesteld. Als u wilt 
deelnemen aan de kerstmarkt kunt u zich 
aanmelden via e-mailadres: 
activiteitenhasseleres@hotmail.nl 

Aanmelden voor deelname aan Kerstmarkt 2018 

Vanaf eind september baggert Waterschap 
Vechtstromen de Hesbeek en een aantal 
vijvers. Het baggerwerk neemt ongeveer vijf 
weken in beslag. Na de Hesbeek worden de 
vijvers aan de Aaltje Noordewierstraat en de 
Willem Royaardstraat onder handen geno-
men. Vervolgens de vijver aan de Robert 
Stolzstraat. Later dit jaar wordt ook de vijver 
aan de Lou Bandystraat schoongemaakt. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door 
aannemer Gerwers. Het Waterschap pro-
beert de overlast die hierdoor kan ontstaan 
zoveel mogelijk te beperken. Voor volgend 
jaar staan de vijvers gelegen aan de Kor 
Kuilerstraat  en de Willem Kesstraat op de 
agenda. 

Baggeren 
Op de bodem van delen van de Hesbeek en 
in de vijvers ligt slib. Dit slib is door de jaren 
heen is ontstaan uit plantenresten, bodem-
materiaal en zand. Met het weghalen van de 
bagger,wordt niet alleen de bodem schoon-
gemaakt, maar worden de Hesbeek en de 
vijvers ook weer wat dieper. Daardoor 
stroomt het water beter door, remt de algen-
groei en verbetert de waterkwaliteit. Hier 
heeft het leven in het water voordeel van. 
Meer weten? 
 
Op onze website www.vechtstromen.nl/
baggerenindebuurt vertellen we u meer over 
het hoe en waarom van baggeren. U vindt 

hier een korte animatie.  
 
Voor meer informatie over de 
werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met toezichthouder 
Jan Vaandering telefoon 06-
51606936 of per e-mail 
j.vaandering@vechtstromen.nl. 
 
 

Baggeren Hesbeek  en vijvers in najaar 2018 

Vorig jaar juli werden de Buziauvij-
ver en de vijver aan de Klaas de 
Rookstraat gebaggerd.  



Scan & Win 
10 september t/m 7 oktober  

 
Tijdens de actieperiode krijg je in 
de winkels van winkelcentrum Has-
selo bij iedere aankoop een flyer 
waarop een unieke barcode is ver-
meld. Deze barcode kan direct 
worden gescand bij de zuil in de 
passage van het winkelcentrum.  
Je ziet meteen of je een van de 
23.000 prijzen hebt gewonnen. 

Van Scouting Cunera Marcellinus 
 
We zijn nog aan het nagenieten van ons zonovergoten kampweek-
end: Het was een fantastisch 85-jarig verjaardagsfeest! Tijdens ons 
kampweekend is onze kampvuurkuil officieel geopend door locobur-
gemeester Mariska ten Heuw van de gemeente Hengelo. Iedereen 
heeft een kijkje kunnen ne-
men op ons terrein tijdens de 
open dag. Ook is de uitslag 
van de loterij bekend ge-
maakt. Een aantal prijzen is 
nog niet opgehaald! De uit-
slag vind je op onze website: 
www.cunmar.nl 
 
Kijk voor een impressie van 
de nieuwe kampvuurkuil op: 
www.kampvuurkuil.nl 

Uitslag fotowedstrijd  ’Weer in de wijk’ 
 
Jaarlijks organiseren de Wijkraad Hasseler Es, de Hasseler Post en 
de Culturele Commissie Hasselo een fotowedstrijd voor wijkbewo-
ners van de Hasseler Es. Elk jaar is het thema anders. Deze keer 
was dat ‘Weer in de wijk’.  Een jaar lang konden foto’s worden inge-
stuurd over het weer en de gevolgen ervan.  
In totaal werden 26 foto’s ingestuurd waaronder zich weer juweeltjes 
bevonden die zó als poster aan de muur zouden kunnen. Zoals ge-
woonlijk was de jury het unaniem óneens, maar uiteindelijk wees de 
puntentelling onverbiddelijk de beste foto aan. Zaterdag 14 juli j.l. 
werden tijdens een gezellige bijeenkomst van de deelnemers in het 
kulturhus de winnaars bekendgemaakt.  
De eerste prijs was voor Annemiek Engele  met haar foto van een 
afgeknapte berk als gevolg van de orkaan die de Hasseler Es trof. Zij 
mocht de ‘Zilveren Camera’ en een 50 euro Hasselo waardebon  
mee naar huis nemen. De tweede prijs, een 30 euro waardebon, was 
voor Marian Sotthewes met een foto van een zichtontnemende hoos-

bui op de hoofden van enkele jeu des boules-spelers. De derde prijs 
was voor Hugo Groen met een fraaie close-up  van berijpte gras-
sprieten. Een eervolle vermelding was voor Jan van der Heijden met 
een dramatische  zwart-witfoto van een eenzame Otto in de stortre-
gen. Alle deelnemers ontvingen een boekje met de ingezonden foto’s 
afgedrukt. De foto’s zijn te zien op de website  wijkraadhasseleres.nl  

 

Prijswinnaars Marian 

Sotthewes (L) en Anne-

miek Engele.  Dhr. Groen 

was helaas  afwezig. 

 

Nieuwe fotowedstrijd van start 
doe weer mee met de wijkraad-fotowedstrijd! 

 
Het thema is deze keer ‘Hout in de wijk’.  
Het is een mooi breed thema dat volop mogelijkheden 
biedt om fraaie foto’s te maken in de Hasseler Es. Hout 
is overal om ons heen. Alles is geoorloofd, zolang het 
ongeverfd hout is en de foto niet gefotoshopt is. U hebt 

een jaar de tijd om in te sturen.  
Zend maximaal twee foto’s digitaal in 
naar het e-mailadres: 
fotowedstrijd@wijkraadhasseleres.nl   
De foto’s dienen elk minimaal 500 kB 
groot te zijn i.v.m. de afdrukkwaliteit. 
Voor de winnaars zijn prijzen beschik-
baar van 50, 30 en 20 euro. De winnaar  
van de eerste prijd ontvangt tevens de 
‘Zilveren camera’ als wisseltrofee.  
 
De ingezonden foto’s worden alle geëx-
poseerd in het kulturhus, als album op de 
website gezet en gebundeld in een boek-
je als aandenken. Succes! 

Gezocht: Wie kent, of weet waar…. 
 

Monique Lankhaar is op zoek naar Steve en Elaine Ait-
ken uit Schotland. In 1990 verhuisden zij met hun dochtertje van drie 
vanuit het Hengelose Es naar de Hasseler Es. Monique is zelf ver-
huisd naar het midden van het land en is hen uit het oog verloren. Zij 
zou graag weer met de familie Aitken in contact komen. Indien u 
weet waar de familie Aitken thans woont, of heeft u een telefoon-
nummer/e-mailadres, dan graag per e-mail contact opnemen met de 
redactie  via hasselerpost@wijkraadhasseleres.nl  

Hart voor hout 

Eerste Hasseloop liep gesmeerd 
en wordt voortgezet. 
 
De Hasseloop is voor het eerst gelopen op 
zaterdag 7 juli j.l. tijdens de Wijkdag Hasseler 
Es in het kader van Sport Spel en Bewegen. Elke deelnemer die 
finishte, ontving een mooie medaille als aandenken en een zakje 
met fruit, een fruitreep en een flesje water van Jumbo Leferink Hen-
gelo.  De reacties waren zó enthousiast dat de loop in 2019 weer 
wordt gehouden, maar dan over 1 km en 5 km. Het wordt dan voor 
de 5 km een echte wedstrijdloop met prijzen, startnummers en tijd-
waarnemeing. Vooraf online aanmelden is dan ook mogelijk. Deel-

name blijft gratis als het even 
kan. De organisatie heeft, naast 
Jumbo, ook de hardloopwinkel 
‘Non stop runnning’ bereid 
gevonden de loop te sponsoren. 
De datum van de loop staat nog 
niet helemaal vast, maar zal 
waarschijnlijk de zondag na de 
wijkdag plaatsvinden in de eer-
ste week van juli.  
 
Deze enthousiaste lopers liepen de 3 km 
route twee keer op 7 juli. vlnr: Metin 
Yelkenci, Sverre Yelkenci, Cindy de Jong, 
Semra Yelkenci en Noah Yelkenci.  



De winnaars van de vorige puzzel 
zijn Louise Diaz ( Rob Portier ver-
vangt haar op de foto), Ans Schol-
ten en Steffen Klok (rechts). Zij ont-
vangen van Arjen Hoogervorst 
(links), redacteur/opmaker van de 
Hasseler Post, elk een waardebon 
van 15 euro.  
De oplossing luidde: Volop bewe-
gen met de wijkraad.  
 

De nieuwe puzzel: Op 9 oktober kunt u deelnemen aan een informatie-
avond over veiligheid in het kulturhus. Veiligheid is het nieuwe thema van 
de puzzel. Alle woorden in deze puzzel hebben daar betrekking op. Zoek de 
woorden uit de woordenlijst kris-kras op in het diagram. Als dat gelukt is, 
blijft er een aantal letters over die de oplossing vormt. Onder de  inzenders 
uit onze wijk met de juiste oplossing verloten we weer drie Hasselo-
waardebonnen van 15 euro. Inzenden kan tot  10 november a.s. Uw oplos-
sing kunt u insturen via puzzel@wijkraadhasseleres.nl of afleveren bij de 
Vrijetijdshop in het winkelcentrum. Altijd uw naam, adres, én telefoon-
nummer vermelden. De winnaars worden gebeld.   

WIJKRAAD  prijspuzzel 

BAARD 
BABBELTRUC 
BEROVING 
BEWAKING 
BRAAK 
BREEKIJZER 
BUIT 
BUURTPREVENTIE 
CAMERA 
CONTANTEN 
DIEVENKLAUW 
FLIPPEREN 
GELD 
GOUD 
GROEPSAPP 

HELING 
HENGELEN 
INBREKEN 
INBREKER 
INTERNET 
JUWELEN 
KEURMERK 
KLIMMEN 
KOEVOET 
KOSTBAARHEDEN 
KOZIJN 
KRAAK 
LADDER 
LIPS 
NACHTSLOT 

OPLICHTEN 
POET 
POLITIE 
RAAM 
SLEUTEL 
SLUITING 
SPANJOLET 
VEILIGHEID 
VERDACHT 
VERDUISTEREN 
VOORKOMEN 
WAAKZAAM 
WACHTWOORD 
ZILVER 

               Praktijk voor Dry Needling, fysiotherapie, 
                    arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie 

 
 
 
 
 
                        

                  Noordelijke Esweg 30a, 7558 ME Hengelo 
                 074 2780504 

Op dinsdag 9 oktober bent u van harte 
welkom in Kulturhus Hasselo op de in-
formatieavond  over VEILIGHEID. Er 
wordt informatie gegeven over veiligheid 
in brede zin, zoals hoe veilig is uw wo-
ning. Een adviseur Politie Keurmerk 
Veilig Wonen van Noaberbouw laat zien 
hoe inbrekers te werk gaan en welke 
maatregelen u hiertegen kunt onderne-
men. De Brandweer presenteert een 
brandveilige woning. Voorkomen van 
brand is belangrijk en er worden zeer 
bruikbare tips gegeven. Lang Zult U 
Wonen laat zien met welke aanpassin-
gen u zo lang mogelijk zelfstandig in uw 

huis kunt blijven wonen. De politie wordt 
vertegenwoordigd door de wijkagenten 
van de Hasseler Es. Zij brengen in hun 
presentatie onveilige situaties onder de 
aandacht. Ook geven zij tips om alert te 
zijn op babbeltrucs en dat je moet oplet-
ten niet opgelicht te worden bij het za-
ken doen op Marktplaats. 
De avond wordt gehouden in samen-
werking met de gemeente Hengelo/
Openbare Orde en Veiligheid. De infor-
matieavond begint om 19.30 uur en is 
gratis toegankelijk. 

Informatieavond over VEILIGHEID in kulturhus 

Sinterklaas en zijn pieten komen zater-
dag 17 november aan in de Hasseler 
Es. Om 14.30 uur arriveert de sint met 
zijn gezelschap op het grote plein voor 
Kulturhus Hasselo. 
Daar staat een podium klaar zodat 
iedereen de goedheiligman goed kan 
zien. Na de begroeting door wijkraads-
voorzitter Ron Wesseling en een warme 
ontvangst door de aanwezige kinderen 
maken de sint en zijn pieten een wande-
ling door het winkelcentrum. 
Aansluitend begeven Sinterklaas en de 
pieten zich naar Kulturhus Hasselo voor 
het grote gezellige sinterklaasfeest voor 
kinderen uit de wijk. Dit feestelijke eve-

nement wordt gehouden van 16.00 uur 
tot 17.00 uur. Sinterklaas geeft zijn aan-
dacht aan de kinderen, terwijl de pieten 
leuke optredens verzorgen. Elk kind 
ontvangt een cadeautje. Kaarten voor dit 
festijn zijn verkrijgbaar in het kulturhus . 

Sinterklaasintocht op zaterdag 17 november. 

Staat mijn huis er ook op? 
Tijdens een rond-
vlucht bovenTwente 
zijn verschillende 
luchtfoto’s gemaakt 
van de Hasseler Es. 
Het is altijd een 
leuke bezigheid om 
de eigen woning of 
andere herkennings-
punten op te zoeken 
op zo’n foto vol mini-
aturen. De foto’s zijn 
vrij beschikbaar via 
www.wijkraadhasse-
leres.nl  



SWB Groentuin Open Middag: 
veel vrolijke gezichten 
 
De Open Middag van SWB Groentuin is op 6 
september jl. druk bezocht. Bij verscheidene 
marktkramen gaven medewerkers uitleg over 
gewassen die in deze biologische groentuin 
worden verbouwd. Uiteraard waren er ook 
proeverijen, waarbij allerlei lekkernijen, ge-
wassen en gerechten klaar stonden voor de 
bezoekers. Zo kon het publiek gezond snac-
ken door bijvoorbeeld een tomaatje te proe-
ven, maar voor de liefhebber van zoetigheid 
waren er ook crêpes. Wie zin had in een ijsje, 
kon uit bijzondere smaken kiezen als pom-
poen- en gember-basilicumijs. Bezoekers die 
na een wandeling langs een kleurenzee van 
dahlia's en zonnebloemen op krachten wilden 
komen, konden in de 'arabische' loungetent 
plaatsnemen en een kop kruidenthee nutti-
gen. Verder was er een 'vitaliteitskraam' waar 
bezoekers informatie kregen over gezond 

leven en de rol van groente daarbij. Mede-
werkers van Kinderboerderij 't Weustag had-
den geiten en konijnen bij zich en gaven in-
formatie over hun organisatie die aan de Van 
Alphenstraat in Hengelo is gevestigd. In een 
verduisterde pagodetent draaide een informa-
tieve film over SWB Groentuin. Daarin werd 
uitgelegd dat deze biologische moestuin een 
werkleerbedrijf is van SWB Midden Twente. 
De kerntaak van SWB Groentuin als werk-
leerbedrijf is het ontwikkelen van mensen met 
een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Ook waren er stands van andere werk-
leerbedrijven, zoals SWB Schildersbedrijf en 
SWB Schoonmaakbedrijf. Bij andere kramen 
stonden organisaties als BTL, AOC Groeipunt 
en Gildebor. 
Tijdens de rondgang langs alle kassen en 
akkers werden bezoekers nu en dan verrast 
door wezens op hoge stelten. Deze steltenlo-
pers van Raaf Theater gingen interactie met 
het publiek beslist niet uit de weg! Wie de 

smaak te pakken had, kon zelf biologische 
producten aanschaffen tegen scherpe prijzen. 
Van koolrabi, bieten, prei en aardappelen tot 
snijbloemen en honing. Veel bezoekers ga-
ven tijdens de gemoedelijke middag aan dat 
ze hadden genoten van dit jaarlijkse evene-
ment en liepen daarom de poort uit met een 
lach op het gezicht. 

Ervaren volleyballers 
gezocht. 
 
Laat het weekend op de vrijdag-
avond beginnen door heerlijk de 
werkdruk van je af te slaan met een 
fanatiek potje volleybal.  
Training: elke vrijdag van 20.15 tot 
21.45 uur. Gymzaal Cruys Voor-
berghstraat. Recreantencompetitie 
optioneel op woensdag of donder-
dagavond, ongeveer 1x per maand. 
Kom langs of bel: Marion Kuipers 
0610613764 of Herman ter Wijlen 
0637609806.  
Recreatieve Volleybalvereniging 
Middelhoek. 

Bezoekers krijgen uitleg in een kas 

Blij(f) actief met welzijn 
ouderen Hengelo 

 
Een overzicht met 
sport- en bewegings-
activiteiten in Henge-
lo. Deze nieuwe bro-
chure is uitgegeven 
door Welzijn Ouderen 
Hengelo, onderdeel van Wijkracht. 
Ook in de Hasseler Es zijn veel mo-
gelijkheden om actief te blijven.  De 
brochure is o.a. af te halen bij Kultur-
hus Hasselo. Voor een digitaal over-
zicht verwijzen we naar: 
www.swohengelo.nl 

ROUWVERWERKING 

Het overlijden van een 
dierbare is één van de 
meest ingrijpende gebeur-
tenissen in ons leven. Voor 
u als nabestaande breekt 
er een moeilijke tijd aan 
waarin u zich alleen kunt 
voelen. Wijkracht biedt hulp  
met bijeenkomsten Rouw-
verwerking. Deze bijeen-

komsten zijn voor alle mensen die een dierbare 
verloren hebben; partner, kind, broer/zus, ouder 
of vriend waarbij het overlijden ongeveer 1 tot 6 
jaar geleden is. Tijdens de bijeenkomsten is er 
aandacht en (h)erkenning voor gevoelens, ge-
dachten en ervaringen. Door deze te delen met 
andere deelnemers zult u meer inzicht krijgen in 

uw eigen rouwproces. Er wordt gekeken naar 
wat u nodig hebt om verder te kunnen. Er wordt 
door middel van de methode “alle Sterren van 
de Hemel “ stilgestaan bij een aantal thema’s 
waaronder, aanvaarding van verlies, verwerking 
van pijn , aanpassing aan een leven zonder de 
overledene. De eerst volgende groep Rouwver-
werking start donderdag 15 november van 
14.00 tot 16.00 en is vervolgens om de 14 da-
gen in Kulturhus Hasselo. De groep bestaat 
minimaal uit vijf en maximaal uit tien deelne-
mers en wordt begeleid door een of twee maat-
schappelijk werker(s) van Wijkracht. Er zijn zes 
tot acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee 
uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt 
zich persoonlijk aanmelden of informatie vragen 
bij Lia ter Brake, telefoon 06 34 35 34 21 of 
mailen naar l.terbrake@wijkracht.nl  

Help Jasmijn Heikens sparen 
voor haar reis naar de World 
Scout Jamboree in de VS 

Mijn naam is Jasmijn Heikens en ik ben 
14 jaar. Ik ben lid van scoutingvereniging 
Cunera-St. Marcellinus.  In de zomer van 
2019 (22 juli t/m 2 augustus) ga ik naar 
de World Scout Jamboree in de Verenig-
de Staten. De WSJ is een scoutingeve-
nement dat elke 4 jaar wordt gehouden 
in steeds een ander land. Er komen on-
geveer 30.000 scouts van over de hele 
wereld naar dit evenement. Ik ben voor 
deze reis aan het sparen en bak hiervoor 
o.a. appeltaarten. Inmiddels heb ik al 
145 appeltaarten gebakken en verkocht. 

Vorig jaar heb ik ook feestdagenkaarten 
verkocht en dat ben ik dit jaar ook weer 
van plan.  Ook werk ik iedere zaterdag in 
de milieuwerkgroep van de Hasseler Es. 
De appeltaarten kosten € 8,50 per stuk 
en worden gebakken in een vorm van 24 
cm in diameter. De appels zijn vers uit 
eigen tuin en die van mijn oma, zolang 
de voorraad strekt. Hebt u ook trek in 
een lekkere appeltaart en zou u mij wil-
len sponsoren? U kunt mij bereiken op 
jasmijnheikens@gmail.com of via mijn 
facebookpagina Jasmijns Jamboree.  

Biggeruggen verwijderd 
 
Na lang aandringen door de wijkraad zijn de 
gevaarlijke gele biggeruggen bij de over-
steek Deurningerstraat /Middenhoekpad 
eindelijk verwijderd.  



Culturele agenda  
 
Zaterdag 13 oktober 13.00 tot 16.00 uur. 

Korendag met optreden door 
de vijf koren:  AmaZing Hen-
gelo, Everpop, Amusing, thea-
terkoor LUNA en Arte Vocale. 
Vrij entree. 

 
 
Zaterdag 13 oktober 19.30 uur. 

Optreden van popgroep The 
Shadolds met muziek uit 60
-er jaren van Cliff Richard en 
tijdgenoten. Vrij entree. 

 
 
 

Vrijdag 26 oktober 19.30 uur. 
Oktober wijnmaand!
Wijnproeverij. 
Maak een wijnreis door 
Europa van noord naar zuid 
met wijnkenner Jasper 

Brinkman. Hij laat u proeven van 12 wijnen uit tien 
verschillende landen, waaronder Nederland! Een 
leuke avond met veel interessante informatie en 
beelden. Kosten 17,50 euro. Alleen reserveren via 
www.kulturhushasselo.nl  

 
Maandag 29 oktober 19.30 uur. 

De Hardlooprevolutie. 
De bekende auteur en hardlo-
per Koen de Jong (schrijver 
van o.a. De Marathonrevolu-
tie) komt weer naar Hengelo 
met een nieuw opzienbarend 
boek. Koen leert je direct ‘op 

vet te lopen’ Het boek is tevens entree en is onli-
ne te bestellen bij Non Stop Running in Hengelo. 
 

Vrijdag 2 november 19.30 uur. 
Film over de Regge. 
Filmer Jan van der Geest 
vertoont, na de Dinkel, 
deze keer zijn prachtige 
film over de Regge.  
Entree 5 euro incl.koffie en 
drankje. 
 

Zaterdag 10 november 19.30 uur. 
DANSEN! Met entertainer Al-
fons van de Kemp. Een heerlijk 
avondje uit met de voetjes van 
de vloer. Tijdens deze avond 
kun je ook meedoen met een 
gratis workshop door dans-
school Rouwhorst uit Oldenzaal. 
Vrij entree. 
 

 
Vrijdag 16 november 19.30 uur. 

Film ‘The First Grader’  Waar-
gebeurd verhaal. Een 84-jarige 
man gaat voor het eerst naar 
de lagere school na invoering 
schoolwet. Oscarwinnaar! 
Entree 5 euro incl. koffie en 
drankje. 

 
 

Vrijdag 30 november 19.30 uur. 
Schrijver Frank Krake vertelt op 
zijn boeiende wijze over de tot-
standkoming van zijn zeer suc-
cesvolle biografisch boek  
‘De Laatste Getuige’  
Entree 5 euro incl. koffie en 
drankje. 

Reserveringen op www.kulturhushasselo.nl Houd 
voor meer informatie de agenda in de gaten op 
www.kulturhushasselo.nl. Wilt u de nieuwsbrief ont-
vangen? Mailtje naar: kultuur@kulturhushasselo.nl  

Op zaterdag 9 december kerstmarkt!  

Op zaterdag 9 december 
vindt de jaarlijkse kerstmarkt 
plaats van 12.00 tot 17.00 
uur. Een gezellige markt met 
kerstspulletjes, verlichting en 
kerstsfeer. Uiteraard ontbre-
ken de vuurkorven niet en 
warme dranken en hapjes. 
Vanzelfsprekend staat ook 

Eric er weer met zijn verse 
kerstbomen en Nordmannen. 
Aanmelden voor deelname 

kan via e-mail activiteiten-
hasseleres@hotmail.nl 
‘s Middags om 14.00 uur 
wordt een geweldig leuke 
familie-kerstfilm vertoond. 
Haal alvast kaartjes!  

Zingende ladies gezocht voor 
popkoor! 

 
AmaZing Hengelo - Ladies Choir is een pop-
koor in Hengelo voor ladies van alle leeftij-
den. 
Sinds de oprichting in januari van dit jaar 
repeteert het koor enthousiast elke week op 
dinsdagavond in Kulturhus Hasselo. Het le-
denaantal is al verdubbeld sinds de start, 
maar dit vrolijke koor wil nóg groter groeien. 
Het koor zingt moderne popmuziek. Adèle, 
Guns’N Roses, Krezip, Bløf, Kensington, The 
weather girls en Nick & Simon staan op het 
repertoire. Dirigent is Albert van Eldik. Inloop 

vanaf 19.45 uur, repetitie van 20 tot 22 uur. 
Welkom ladies, kom een keer meedoen of 
kijken!  Meer info: 06-44996615 (Inge), via 
Facebook: AmaZing Hengelo of op  
www.amazinghengelo.nl  

Instuif voor kinderen 
 
Op vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 
uur  kunnen kinderen in de basisschoolleef-
tijd naar de instuif in het kulturhus.  Lekker 
knutselen, tekenen, spelen onder begelei-
ding. Entree één euro.   

Kulturhus Hasselo 
Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo 

telefoon 074 278 01 81  info@kulturhushasselo.nl 
www.kulturhushasselo.nl 

Openingstijden : 
Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 22.00 uuur. Vrijdag 
van 8.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.  
De bibliotheek is ma t/m do tot 18.00 uur open. Vrijdag tot 
17.00 uur. Van 8.30 tot 13.00 uur is er geen beheer . 

Magda van de Hart exposeert vanaf zater-
dag 20 oktober nieuw werk in het kulturhus  
met als thema  ’Transitie’. Magda is AKI-
opgeleid en geeft cursussen en workshops in 
onder meer intuïtief en therapeutisch schilde-
ren. Ze is bereikbaar op 074-2778785 

Wekelijks weer brievenhulp in 
Kulturhus Hasselo 
 
Veel mensen vinden het lastig om de inhoud 
van brieven of e-mails te begrijpen. Bijvoor-
beeld brieven van de gemeente, de belas-
tingdienst of een verzekeringsmaatschappij. 
Ook het invullen van formulieren is dan 
moeilijk. De Brievenhulp biedt hierbij een 
helpende hand. Vrijwilligers van de Brieven-
hulp helpen bij het lezen en begrijpen van 
brieven en het invullen van formulieren.  
Op woensdagen van 10.00 - 12.00 uur kunt 
u terecht bij de Brievenhulp Hasseler Es in 
het sportcafé van Kulturhus Hasselo. 
Een afspraak maken met de Brievenhulp is 
niet nodig, mensen kunnen gewoon binnen-
lopen. De Brievenhulp is een initiatief van 
Hulpdienst Hengelo (onderdeel van Wij-
kracht). Voor meer informatie over Brieven-
hulp: Zorgloket gemeente Hengelo, tel: 074-
245 91 31 

Geslaagde proef met filmver-
toning in buitenlucht 
Op donderdagavond 20 september j.l. werd 
op het plein voor Kulturhus Hasselo een 
proef gehouden met de vertoning van een 
film in de buitenlucht. Tijdens deze uitzon-
derlijk zachte nazomerse avond genoot het 
publiek volop van de spektakelfilm The 
Blues Brothers. Het beheer van het kultur-
hus had een popcornmachine geregeld en 
na aanvang van de film werden zakken met 
gratis popcorn rondgedeeld. De stemming 
zat er goed in, want er werd regelmatig 
meegezongen met bekende liedjes. De 
vertoning buiten kon als zeer geslaagd wor-
den beschouwd en zal zeker worden her-
haald in de toekomst.    

Foto: Felix Hoedemakers 


