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Informatiemarkt over Zorg, Veiligheid en Duurzaamheid. 

Schrijf alvast in uw agenda: Op zaterdag 6 
april a.s. houdt de Wijkraad Hasseler Es in 
samenwerking met de gemeente Hengelo een 
grote informatiemarkt in Kulturhus Hasselo. 
De informatiemarkt is gratis toegankelijk en te 
bezoeken van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Wijkbewoners die meer willen weten over 
zorg, ondersteuning, veiligheid en activiteiten 
kunnen hier te rade gaan en meer aan de 
weet komen. Wijkracht Hengelo is aanwezig 
en 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 infor-
matie over zorg aan huis. Voor vragen over 
wooncomfort, energiebesparing en 
levensloopbestendig wonen  kan men ook op 
deze informatiemarkt terecht.  
 
De brandweer geeft tips over het beveiligen 
van woningen om brand te voorkomen. De 
politie is aanwezig en Zonnebloem Regio 
Hengelo geeft informatie over haar ac-
tiviteiten. De organisatie is momenteel druk 
bezig om een zo groot mogelijk aanbod aan 
belangrijke instanties en organisaties naar de 
informatiemarkt te krijgen.  
In de volgende Hasseler Post die begin april 

uitkomt, volgt een uitgebreid overzicht met 
alle aanwezige instanties en instellingen. 

Een medewerker van ‘Noaberbouw’ geeft uitleg over 
veilig hang– en sluitwerk tijdens de vorige zorgmarkt. 

40 jaar wijkraad Hasseler Es! 
 
Een aantal lezers kan het zich nog wel herin-
neren. De eerste woningen in de Hasseler Es 
zijn rond 1975 gebouwd aan de Gerrit Peu-
scherstraat en de August Vördingstraat. Kort 
daarna volgde woningbouw op verschillende 
andere plekken in de wijk. Niet veel later 
kwam ook de eerste winkel in een noodge-
bouw ongeveer op de plek waar nu de Tha-
borkerk staat. Er was sprake van een wijk in 
opbouw.  
De laatste grootschalige woningbouw is gere-
aliseerd in 1987. Sinds die tijd ziet de wijk er 
uit zoals wij die nu kennen. Ruimtelijk, veel 
groen en goede voorzieningen. Oftewel een 
wijk waar het prettig wonen en recreëren is. 
De Hasseler Es is vanaf het begin een wijk 
met actieve bewoners. Dit heeft ertoe geleid 
dat een aantal bewoners zich in 1979 verenigd 
heeft. Op 22 maart 1979 was de Wijkraad Has-
seler Es een feit. In de afgelopen 40 jaar heeft 
de Wijkraad zich met tal van zaken bezig ge-
houden om het leefklimaat op pijl te houden 
of te verbeteren. En dat zullen we blijven 
doen! Wijkraadvoorzitter Ron Wesseling 

Vorig jaar berichtte de Hasseler Post over een voor-
val in onze wijk dat een bewoner schade heeft gele-
den door een omgevallen boom. Deze boom stond 
achter zijn tuin in het openbaar groen. De schade 
aan zijn tuin, aan bomen, struiken en vijver werden 
niet vergoed vanuit zijn woonhuisverzekering omdat 
er geen “TUINVERZEKERING” was afgesloten. Bij 
oude maar ook wel nieuwe woonhuisverzekeringen 
is dit risico vaak niet opgenomen. De boom viel om 
tijdens de januaristorm van 2018. De boom was 
zwaar verrot bij de wortels, hoewel dit niet duidelijk 
zichtbaar was vanaf de buitenkant. Een verzoek om 
schadevergoeding bij de gemeente Hengelo, eige-
naar van de boom, werden afgewezen en de bewo-
ner bleef met de schade zitten.   

Om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorko-
men, volgt nogmaals de reactie van de gemeente 
Hengelo in verkorte versie:  
 
“Aansprakelijkheid gemeente Hengelo bij schade 
door bomen.  
De wijk Hasseler Es is één van de meest groene 
wijken binnen de gemeente Hengelo. Er staan veel 
bomen. Die vele bomen kunnen natuurlijk worden 
getroffen door storm en onweer. Daarbij kan schade 
ontstaan aan gemeentelijk of particulier bezit als 
gevolg van vallende takken of zelfs omvallende ont-
wortelde 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 ge-

ven. In beginsel draagt in Nederland ‘ieder zijn eigen 
schade’. Wij raden iedereen aan om de door storm 
geleden schade te melden bij uw verzekering. Zij 
kunnen u waarschijnlijk ook begeleiden in het verde-
re 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 uitgezocht 
worden wie de eigenaar van de boom is. De eige-
naar van de boom is namelijk degene die aansprake-
lijk is voor de geleden schade. Op dit uitgangspunt 
gelden echter enkele belangrijke uitzonderingen, 
bijvoorbeeld in het geval dat de gemeente de eige-
naar van de boom is.  
Stel dat gemeente Hengelo eigenaar van de boom 
is. Op de gemeente rust als eigenaar van bomen 
een zorgplicht om bomen te onderhouden en te 
inspecteren. Dit gebeurt aan de hand van landelijke 
richtlijnen. Het komt voor dat een boom voldoende 
onderhouden is, maar toch omwaait en schade ver-
oorzaakt.  Dat kan bijvoorbeeld gebeuren 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 scha-
de. Kan bewezen worden dat gemeente Hengelo 
haar zorgplicht ten aanzien van een boom niet is 
nagekomen, dan kan er wel een grond voor aanspra-
kelijkheid zijn. Of de gemeente wel of niet voor de 
schade aansprakelijk is, hangt echter altijd af van de 
concrete omstandigheden van het voorval. Al deze 
concrete omstandigheden worden meegenomen in 
de schadebehandeling om tot een zorgvuldige be-
oordeling te komen.” 
 
Mocht u twijfelen of u uw woning/opstal en tuin wel 
voldoende heeft verzekerd, neem dan contact op 
met uw verzekering. Staat in de buurt van uw tuin 
een (grote) boom, informeer dan naar een 
“TUINVERZEKERING”. Dan zijn uw vrijstaande 
schuurtjes en/of tuinhuisjes en kostbare planten en 
struiken in ieder geval verzekerd tegen schade. 

Pas op met schade door omgevallen bomen of afgewaaide takken. 

De betreffende omgewaaide boom  
aan de Deurningerstraat 



 

 

Ron Wesseling Voorzitter              
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Stichting Wijkraad Hasseler Es 
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  Meldingen Wijkbeheer acuut gevaar 074 - 2459459 
  Meldingen online www.hengelo.nl → meldingen     
  Openbare ruimte → meldingenformulier.   
  Twente Milieu:                   0900 - 8520111 
  Wijkagent                           0900 - 8844 
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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 
Care for Women specialiste 

Big-geregistreerd verpleegkundige 

DE VRIES 
Steen– en tegelhandel 
 
Sierbestrating 
Sierpleister 
Wand– en vloertegels 
Plavuizen 
 
Torenlaan 38   Hengelo    074 -  277 60 79 

info@dewonderboot.nl 
www.dewonderboot.nl   
    /KinderdagverblijfDeWonderboot 

Oldenzaalsestraat 603 
7558 PX Hengelo 
074 - 85 26 539 

 Praktijk voor fysiotherapie, arbeidsfysio- 
 therapie, dry needling en echografie 

     
 
 
 
 
 
                    
                   

                   Weijinksweg 25 7558 PL Hengelo 
                 074 2780504 



           Column     

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

Eksters 
Misschien stelde ik me wel aan, daarom heb ik 
het eens aan andere wijkbewoners gevraagd: 
vergis ik me nou of  zien jullie ook overal ek-
sters? En ja hoor, iedereen bevestigt het.  
Tijdens vogeltellingen mogen hier dan veel  
kool- en pimpelmezen worden genoteerd, maar 
ik zie vooral van die zwartwitte krengen. Heer-
serig hippend in plantsoenen en tuinen, loerend 
in boomtakken en struiken. Het zijn ook grote 
herrieschoppers, met hun schorre gekrijs. Gék 
word je ervan. 
In het buitengebied hebben ze tegenwoordig 
weinig meer te zoeken, daarom trekken ze de 
buitenwijken in en de Hasseler Es blijkt een 
voortreffelijk woongebied.  Als je op ze gaat 
letten, worden ze steeds irritanter. Doe je ’s 
morgens de gordijnen open: het eerste wat je 
ziet zijn eksters. Eksters, eksters, eksters. Je 
moet echt je best doen wil je nog eens een mus 
of een spreeuw zien. 
Maar volgens de vogelbescherming moeten we 
er blij mee zijn. ‘Eksters zijn intelligente vogels 
met een fascinerende levenswijze.’ Zo lust ik er 
nog wel een paar. Ratten zijn ook pienter en 
hebben eveneens een boeiende levensloop. Dat 
eksters ook hun nuttige kant hebben, valt overi-
gens niet te ontkennen. Ze eten alles, ze  zijn 
vooral gek op patat en brood. Opgeruimd staat 
netjes. Het zijn ook aaseters en ze hakken graag 
in rondslingerende vuilniszakken.  
Maar nou komt het: het broedseizoen staat 
weer voor de deur. En  wanneer eksters zelf 
jongen hebben, vullen ze hun menu aan met 
eitjes van andere vogels. Ze zijn trouwens ook 
niet vies van jonge mereltjes en musjes. Kortom, 
het zijn grote nestplunderaars. Blijf ze dan maar 
eens sympathiek vinden. En vijanden hebben 
die etterbakken nauwelijks. Ja,  haviken en bos-
uilen zijn er gek op. Maar heeft u die types wel 
eens in de wijk gezien?   
Toch meent de vogelbescherming ons te moe-
ten wijzen op de romantische kant van het ek-
sterleven: “Als je in het voorjaar heel stilletjes 
een eksterpaartje in de gaten houdt, hoort u dat 
ze ook een liedje hebben. Een zacht, borrelend, 
babbelend liedje. Onverwacht lief. Het zijn dan 
ook zangvogels.” Nou, veel plezier ermee.  
Ik denk ondertussen na over een doeltreffende 
eksterverschrikker. Er schijnt een goeie te zijn:  
een nepwolf op een stok. Verjaagt ook ganzen, 
eenden en duiven. Weg ermee. 

 
De ekster behoort tot de orde van de zangvogels.  
Wellicht vanwege het verschijnsel ‘eksteroog’ waarbij 
de patient de pijn moet ‘uitzingen’.  

De Hasseloop werd vorig jaar voor het eerst 
gehouden, gelijk met de Wijkdag Hasseler 
Es die in het teken stond van Sport, Spel en 
Bewegen. De loop was meteen al groot een 
succes met vele enthousiaste deelnemers. 
 
De Hasseloop 
wordt dit jaar ge-
houden op zon-
dag 7 juli en be-
staat uit twee 
lopen: een 1 km 
loop en een 5 km 
loop. 
De 5 km loop is een wedstrijd geworden. De 
start is om 10.25 en 10.30 uur op het grote 
plein voor Kulturhus Hasselo. Het parcours 
vind je op de website van de wijkraad en het 
kulturhus. 
De 5 km loop is een wedstrijdloop met start-
nummers, tijdwaarneming en prijzen. Deel-
name vanaf 12 jaar. De 1 km loop is een 
recreatieve loop voor iedereen. De deelna-
me aan beide lopen is gratis en elke deelne-
mer ontvangt een medaille. 
De Hasseloop wordt ondersteund door de 
Wijkraad Hasseler Es en wordt gesponsord 

door hardloopspeciaalzaak Non Stop Run-
ning Hengelo en Jumbo. 
Het kulturhus is geopend op deze zon-
dagochtend! 
Voor meer informatie, het parcours en in-
schrijven voor de Hasseloop ga naar 
www.kulturhushasselo.nl klik op ‘Hasseloop.  
Volg ons ook op www.facebook.com/
hasselorun. 
 
Hardloopschool Fit met Passies van trainer 
Henk Passies biedt een looptraining aan 
voor beginners, speciaal gericht op de 5 km 
wedstrijdoop. Kijk op www.fitmetpassie.nl   

Schrijf je gratis in voor de HASSELOOP op zondag 7 juli 

Parcours Hasseloop 

Beginnen met hardlopen? 
Meld je aan bij ‘Fit met Passie’ 
 
Speciale training voor de 5 km Hasse-
loop op zondag 7 juli.  
Begin april start professioneel trainer Henk 
Passies weer een beginnersgroep met hard-
lopen op de maandagavond. Henk weet zijn 
enthousiasme over te brengen op de lopers 
die wekelijks met veel plezier aan zijn trai-
ningen deelnemen.  De trainingen zijn zeer 
gevarieerd, waardoor het plezier om te trai-
nen niet afzwakt.  
Na 13 weken trainen kun je 5 km achter 
elkaar hardlopen en bent klaar voor de 5 

km Hasseloop op 7 juli. De kosten voor 
deze 13 weken training zijn 50 euro. Dat is 
inclusief een functioneel loopshirt. De trai-
ning start elke maandag om 19.15 uur bij 
Wijkcentrum Slangenbeek en duurt 1.5 uur. 
Voor meer informatie: www.fitmetpassie.nl 
of bel met Henk Passiesop 06-8396 5445   

De loopgroep bij StepOne-loop in Borne 

De aanmeldingen voor kunst-
markt Hasselo beginnen bin-
nen te stromen. Er is veel be-

langstelling van (amateur)kunstenaars voor 
een kraam op het plein voor het kulturhus, 
op zaterdag 11 mei. Ze zijn er blij mee dat 
het evenement weer op de agenda staat, na 
er een jaartje tussenuit te zijn geweest. 
Bezoekers én kraamhouders lieten eerder al 
weten dat ze de gezellige en sfeervolle 
kunstmarkt misten. Dat was aanleiding voor 
een werkgroep van de Culturele Commisie 
van het kulturhus om de organisatie weer op 
te pakken. En dat blijkt een goede greep, 
gezien de positieve reacties. 
De teller stond medio januari al op 35 aan-
meldingen. In totaal is er ruimte voor 64 kra-
men van vier meter, een metertje meer dan 
de ‘oude’ kunstmarkt. Er is dus nog ruimte 
om een mooie, grote kraam te huren. Het is 
de bedoeling om weer een gevarieerd aan-
bod te presenteren. Daarom zijn vooral 
schilderijen, fotografie, keramiek, hout- en 
beeldhouwwerk welkom. 
Wie een kraam wil huren, kan zich tot uiter-
lijk woensdag 20 maart aanmelden. Een 
commissie is inmiddels bezig met het beoor-

delen van de aanmeldingen voor een afwis-
selende samenstelling, waarna iedereen 
bericht krijgt. 
Dringend advies voor bezoekers: schrijf za-
terdag 11 mei alvast in de agenda! Er is voor 
die datum vroeg in het seizoen gekozen, 
want er is dan nog geen concurrentie van 
andere evenementen en iedereen heeft er 
dan zin in! De werkgroep zorgt natuurlijk 
weer voor vrolijke muzikale randactiviteiten 
en er wordt vanzelfsprekend ook aan de 
jonge bezoekers gedacht. De kunstmarkt 
duurt van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
Aanmelden en meer informatie via de websi-

te www.kulturhushasselo.nl  

Aanmeldingen Kunstmarkt Hasselo stromen binnen 



www.oldekalterhengelo.nl  074 - 2435548 

Hennepkwekerijen 
 
In 2018 zijn in de Hasseler Es twaalf mel-
dingen van hennepkwekerijen geweest.Ten 
opzichte van 2017 een toename van 8%. 
Ook in 2019 kan de politie niet zonder uw 
hulp in deze opsporing!  
 
Hennepkwekerijen daar zit altijd een 
luchtje aan.  
Hasj en marihuana zijn niet onschuldig. Van 
hasj en marihuana (ook wel weed of wiet 
genoemd) wordt iemand ‘high’. Het roken 
van hasj en marihuana (blowen) is slecht 
voor de gezondheid. Het produceert bijvoor-
beeld zes keer zoveel teer als een gewone 
sigaret. Het kan waanbeelden veroorzaken 
en tast het concentratievermogen aan. Voor 
de productie van hasj en marihuana is de 
hennepplant nodig. Het verbouwen van 
hennepplanten is verboden op grond van de 
Opiumwet. Gelukkig weet de politie een 
heleboel hennepkwekerijen te traceren door 
meldingen van bezorgde bewoners. Die 
bezorgdheid is terecht, want hennepkwe-
kers brengen vaak buurtbewoners in ge-
vaar.  

Hennepkwekerij: gevaar voor omwonen-
den en hulpverleners 
Politie, brandweer en het energiebedrijf 
komen dikwijls levensgevaarlijke construc-
ties tegen die hennepkwekers op een on-
deskundige manier hebben aangebracht om 
illegaal stroom af te tappen. Een hennep-
kwekerij wordt vaak ontdekt na een brand. 
Deze ontstaat vaak door kortsluiting in de 
meterkast of in de kwekerij. Brand kan ook 
ontstaan door oververhitting van groeilam-
pen. Regelmatig treft de politie een hennep-
kwekerij aan nadat er meldingen van water-
overlast uit de naaste omgeving komen. In 
combinatie met de in elkaar geknutselde 
elektriciteitsconstructies zorgt dit voor le-
vensgevaarlijke situaties.  
 
Onderverhuur 
Soms heeft een eigenaar van een pand het 
onderverhuurd aan een andere partij, die 
deze ruimte ingericht heeft als hennepplan-

tage in plaats van een opslagplaats. De 
verhuurder heeft ook een probleem. Een 
strafproces en wellicht een forse schuldvor-
dering. In de meeste gevallen zal een ver-
zekeringsmaatschappij de brand- en water-
schade als gevolg van een illegale hennep-
kwekerij niet vergoeden. Een woningbouw-
vereniging neemt veelal neemt het besluit 
de huurder uit het huis te zetten. 
 
Uitkeringsfraude 
Met de wietteelt wordt soms veel geld ver-
diend. Sommige mensen leven op grote 
voet, dankzij niet eerlijk verdiend geld en 
ontvangen daarnaast niet zelden een uitke-
ring van de Sociale Dienst. Dat kan tot 
spanning en jaloezie leiden tussen wijkbe-
woners onderling.  
De politie vermoedt dat in veel gevallen de 
georganiseerde criminaliteit achter de huis-
teelt zit. De mensen ‘achter de schermen’ 
verdienen grof geld aan de wietteelt, terwijl 
zij andere het risico laten lopen om gepakt 
te worden. Wiettelers riskeren niet alleen 
hoge boetes, inbeslagname van alle appa-
ratuur maar ook hoge rekeningen van het 
energiebedrijf voor het plaatsen van een 
nieuwe meter. Achteraf kan nog een belas-
tingaanslag volgen aan de hand van de 
geschatte eerdere opbrengstwaarde of justi-
tie legt beslag op met de opbrengst gekoch-
te goederen zoals auto’s of boten. 
 
Niet alleen in de stad 
Steeds vaker treft de politie buiten de stad 
hennepkwekerijen aan. Het is niet altijd een-
voudig om een hennepkwekerij op te spo-
ren. Soms is het de geur, soms een opval-
lende bedrijvigheid rond een pand. Of bij 
een bepaalde woning zijn de ramen op een 
bovenverdieping continu geblindeerd en 
afgesloten.  Toch dringt de politie erop aan 
om te melden als u een sterk vermoeden 
heeft dat in uw buurt een hennepkwekerij is. 
U kunt contact opnemen met uw wijkagent 
of de politie bellen via 0900-8844. Ook kunt 
u een melding anoniem doen via 0800-
7000. 
 
Marc Roelofsen 
Marc Kokkelink 

 

Nieuws van de wijkagent  

Een operationele hennepkwkerij wordt ontmanteld. 

Een goed ge-
sprek, maar 
met wie? 
Welzijn Ouderen Hengelo 
is gestart met ‘Gespreksmaatje’. U wilt graag 
praten met iemand over belevenissen in uw 
dagelijks leven, uw hobby, uw vroegere werk, 
reizen die u gemaakt heeft, het kunnen allerlei 
onderwerpen zijn die u interesseren. Maar u 
heeft niemand (meer) in uw eigen omgeving of 
u heeft moeite om een geschikte gesprekpart-
ner te vinden. Gespreksmaatje kan dan wellicht 
iets voor u betekenen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Als u zich aangemeld heeft voor Gespreks-
maatje neemt een vrijwilliger contact met u op. 
Is een geschikte gesprekspartner gevonden, 
dan volgt een kennismakingsgesprek tussen u 
en uw nieuwe gespreksmaatje. Hierna bepaalt 
u zelf waar en hoe vaak u elkaar wilt treffen. 
Na drie maanden neemt de vrijwilliger weer 
contact op om te horen of het contact naar 
wens verloopt. 
U kunt zich aanmelden voor Gespreksmaatje 
door te bellen met Wijkracht (088) 945 57 22 of 
een e-mail te sturen naar: 
gespreksmaatje@wijkracht.nl 

   Wijkraad Fotowedstrijd 

Het thema is deze keer: 
‘Hout in de  wijk’.  
Het is een mooi breed the-
ma dat volop mogelijkhe-
den 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. Zend maximaal twee foto’s (wisselen 
mag) digitaal in naar e-mailadres: 
fotocompetitie@wijkraadhasseleres.nl  
De foto’s dienen elk minimaal 500 kB groot 
te zijn. Voor de winnaars zijn prijzen be-
schikbaar van 50, 30 en 20 euro. De win-
naar  van de eerste prijs ontvangt tevens de 
‘Zilveren camera’ als 
wisseltrofee.  
De ingezonden foto’s 
worden geëxposeerd in 
het kulturhus en gebun-
deld in een boekje als 
aandenken. Succes! 



Een groot aantal activiteiten kon vorig jaar 
worden gehouden met behulp van een 
buurtbon. 
 
De wijkraad die advies uitbrengt aan de ge-
meente over de buurtbonaanvragen, heeft als 
voorwaarde gesteld dat alle activiteiten moe-
ten plaatshebben op openbaar terrein en voor 
alle wijkbewoners vrij toegankelijk, zoals bij-
voorbeeld in Kulturhus Hasselo. 
 
Palmpaasoptocht 

De eerste activiteit die vorig 
voorjaar plaatsvond was de 
Palmpaasoptocht door de 
wijk. Het bedrag van de buurt-
bon is besteed aan de kosten 
van de drumband die aan de 
stoet met kinderen met hun 
palmpaas voorafgaat. 
 

Wijkdag 
Afgelopen zomer heeft de 
Activiteitencommissie Hasse-
ler Es met een groot aantal 
vrijwilligers voor een sportieve 
Wijkdag gezorgd. De meeste 
kosten van deze Wijkdag 
Sport- Spel en Bewegen zijn 
betaald met de buurtbon. 

 
Culturele Commissie 

Een andere club vrijwilligers 
die op cultureel gebied veel 
activiteiten verzorgt, is de 
Culturele Commissie. Zo 
worden filmavonden aange-

boden, lezingen en muziekavonden, koor-
zang en nog veel meer. Elke week is er wel 
wat te zien of te doen in Kulturhus Hasselo. 
De buurtbon die door deze organisatie is aan-
gevraagd, is ten dele toegekend.  
 
Whatsapp-buurtpreventieborden 

Het aantal whatsappgroe-
pen in de wijk groeit. Er zijn 
nog drie groepen bijgeko-
men die voor hun gebied 
een whatsapp-preventie-

bord hebben aangevraagd. Het plaatsen van 
de borden gaat in overleg met de gemeente. 
Om een oerwoud aan borden te voorkomen, 
heeft de gemeente bepaald dat deze borden 
alleen bij de in- en uitgangstraten van wijken 
en buurten (hoeken genaamd in onze wijk) 
mogen worden geplaatst. Nieuw op te richten 

whatsappgroepen kunnen zodoende meepro-
fiteren van reeds geplaatste borden. Alle 
nieuwe groepen worden bij de gemeente en 
bij de wijkagenten aangemeld. 
 
Sinterklaasintocht en Kerstmarkt 

Door de toegekende buurt-
bon konden de vrijwilligers 
Sinterklaas en zijn Zwarte 
Pieten hartelijk welkom 
heten in de Hasseler Es. 
Erg fijn voor de mama’s en 

papa’s dat ze met hun kroost in de wijk kon-
den blijven. 
De kerstmarkt die vanwege de slechte weers-
omstandigheden in Kulturhus Hasselo is ge-
houden, werd goed bezocht. Dankzij de goe-
de samenwerking van de medewerkers van 
Kulturhus Hasselo kon zelfs op het aller-
laatste moment worden uitgeweken naar de 
ruimten in het kulturhus. De standhouders 
van de kerstmarkt waren erg te spreken over 
de uitstekende organisatie en verzorging. 
 
Verfraaien van wijk-verdeelkasten. 

Na het nieuws over het 
bestickeren van de KPN-
kast bij het winkelcentrum 
kwamen vanuit de wijk erg 
leuke reacties van meerde-

re bewoners. Zij wilden graag een afbeelding 
van de boerderij van hun voorouders op een 
verdeelkast in de buurt waar de boerderij 
heeft gestaan. De rest van het buurtbonbud-
get Hasseler Es 2018 is voor het verfraaien 
van vier grote wijk-verdeelkasten toegekend. 
 
Afgewezen zijn twee buurtbonaanvragen. Er 
worden geen buurt-
bonnen aan straat- of 
buurtfeestjes toege-
kend volgens de aan-
vullende voorwaarden 
van de wijkraad. De 
algemene buurtbon-
aanvraag “Muziek bij 
de Buren” is even-
eens volgens deze 
criteria afgewezen. Na 
1 februari kunnen 
weer buurtbonnen 
worden aangevraagd. 
De formulieren zijn af 
te halen in Kulturhus 
Hasselo. 

Vanwege de winterse temperaturen kun-
nen momenteel de geplande wijk-
verdeelkasten niet worden bestickerd met 
een historische tekening door Jo Niks. De 
medewerkers van de firma Holland Signs, 
die de werkzaamheden uitvoeren, meldden 
dat zij pas weer bij een minimumtempera-
tuur van 15 graden C. aan de slag kunnen 
gaan.  
De volgende kasten staan op de wachtlijst: 
op de hoek Noordelijke Esweg/Charlotte 
Kohlerstraat, op de hoek Noordelijke Es-
weg/Willem Royaardstraat/Louis Saalborn-
straat,  aan het begin Paul Pellastraat en 
midden in de Klaas de Rookstraat. 

Bestickeren van wijk-verdeelkasten tijdelijk in de koelkast wegens kou 

De rode stippen markeren de kasten die als eerste aan de beurt zijn. 

Overlast knobbelgans 
Sinds enige 
tijd verblijft 
een koppel 
Zuid-Afri-
kaanse knob-
belzwanen 
rond de Buzi-
auvijver. Een 
ervan is vrij 
brutaal en 
agressief. Die 
gans is weg-
gevangen.   

De gans op de foto maant wijkagent Marc 
Kokkelink om op te treden tegen zijn agres-
sieve soortgenoot lijkt het. 

Geopend 
donderdag   8.30 - 18.00 uur 
vrijdag          8.30 - 18.00 uur 

Willem Kesstraat 1 - 074 277 32 30 

Veel goede initiatieven beloond met een buurtbon in 2018. 

Sneeuw!  
Dinsdag 22 januari begon het ‘s avonds flink 
te sneeuwen. Ook in de Hasseler Es viel 
een flink pak. De dagen erop bleef het vrie-
zen en dat leverde mooie plaatjes op zoals 
hier langs de Hasselerbeek. 

 

Reeds beplakt 



40 jaar Wijkraad Hasseler Es — Jubileum Puzzelspecial 

ACTIVITEITEN 
AVOCKRUISING 
BESTEMMINGSPLANNEN 
BIBLIOTHEEK 
BRES 
EPOXYLAAG 
FIETSENREKKEN 
FLUISTERASFALT 
FUCHSIA 
GEMEENTE 
INFRA 
INSECTENKASTEN 
INZET 
KERSTMARKT 
KORENDAG 
KUNSTMARKT 
LEGOBEURS 

MILIEU 
MONUMENTENLIJST 
MUZIEKAVONDEN 
OVERSTEEKPLAATSEN 
ROMMELMARKT 
SAMENWERKING 
SINTERKLAASINTOCHT 
SPEELTUIN 
SPROOKJESBEELD 
STRAATVERLICHTING 
THYLIALANTAARNPALEN 
VRIJWILLIGERSWERK 
WIJKONDERHOUD 
WIJKRAADS-VERGADERING 
WIJKVERDEELKASTEN 
ZENDMAST 

De winnaars van de vorige puzzel zijn M. Smeenge, Tygo Heidemans 
en Mimi Lamers (rechts). Zij ontvangen van Hasseler Post-redacteur/
opmaker Arjen Hoogervorst (links)  elk een waardebon van 15 euro.  
Gefeliciteerd met de prijs!  
De oplossing luidde: ‘Sinterklaas en de pieten bezorgen gezelligheid 
om van te genieten.’ 
 
In dit nummer verschijnen twee puzzels. De bekende populaire woord-
zoeker, maar ook een leuke ‘Zoek de tien verschillen’-puzzel voor de 
jongere wijkbewoners, hoewel ouderen ook gerust mee mogen doen. 
Deze puzzel dient uitgeknipt te worden en, voorzien van naam en tele-
foonnummer, te worden afgeleverd bij de Vrijetijdsshop naast Jumbo. 
Tevens mag de tekening worden ingekleurd. De winnaar ontvangt een 
Hasselo-waardebon van 5 euro.  
Wie dit jaar vier woordzoekers heeft ingestuurd, maakt in december 
kans op een extra jubileumprijs van een 40 euro Hasselo-waardebon. 

De nieuwe grote jubileumpuzzel gaat over wat de wijkraad doet, be-
reikt, of voorkomen heeft voor het welzijn van de wijkbewoners. Zoek 
de woorden uit de woordenlijst kris-kras op in het diagram. Als dat ge-
lukt is, blijft er een aantal letters over die de oplossing vormen.  
Onder de inzenders uit onze wijk met de juiste oplossing verloten we 
weer drie Hasselo-waardebonnen van 15 euro. Uw oplossing kunt u tot 
11 maart a.s. e-mailen naar puzzel@wijkraadhasseleres.nl of afleveren 
bij de Vrijetijdshop in het winkelcentrum.  Belangrijk: Altijd uw naam, 
adres, én telefoonnummer vermelden, ook in de e-mail.  
De winnaars worden gebeld door de redactie. 

Zoek de tien verschillen                      Tekening: Efteling 

Speeltuin Fantasiadorp krijgt supermooie nieuwe toestellen. 

De oude speeltuin Fantasiadorp bij Kul-
turhus Hasselo gaat helemaal op de 
schop. 
 
In de loop der jaren zijn veel speeltoestellen 
weggehaald. Een aantal toestellen was 
kapot gemaakt. Deze toestellen waren niet 
vandalismeproof, zoals de speciale wipwap 
en de loopbrug. Van het oude speeltuinont-
werp van 2005 was al lang niets meer over 
tot grote teleurstelling van veel kinderen die 
daar graag spelen. Leerlingen van naastge-
legen Basisschool De Bron hebben de ge-
meente ook al eerder om nieuwe speeltoe-
stellen gevraagd. Het toeval wilde dat door 

de herinrichting van de Enschedesestraat in 
de binnenstad een prachtig groot speeltoe-
stel beschikbaar is gekomen. De toestel-
combinatie die voorheen op de hoek En-
schedestraat/Brinkstraat stond, krijgt nu 
een plek bij speeltuin Fantasiadorp. Van 
hetzelfde degelijke materiaal worden nog 
een paar speeltoestellen bijgeplaatst, waar-
onder een heel mooie veerwip in de vorm 
van een libel en twee spinners. Dat is een 
speeltoestel waarop kinderen kunnen rond-
draaien. De asfaltpaden blijven wel gehand-
haafd maar de huidige zachte kunstgras  
“vloerbedekking” wordt vervangen door 
nieuw kunstgras. Bij de speelplek wordt een 
wintergroene boom geplant voor meer sfeer 
en de nodige schaduw in hete zomers. Bij 
de speeltoestellen komen betonnen zitele-
menten zodat ouders en grootouders de 
spelende kinderen goed in de gaten kunnen 
houden. De buitenruimte aan de zijkant van 
Kulturhus Hasselo wordt eveneens aange-
pakt. Het speelplein van de voormalige 
peuterspeelzaal wordt een rechthoekig ter-
ras met groenblijvende taxushagen aan 
weerskanten.  De werkzaamheden voor de 
nieuwe speeltuin zullen in de loop van het 
voorjaar worden uitgevoerd. 

Dit speeltoestel stond tot voor kort aan de Enschede-
sestraat en krijgt binnenkort een plek in het vernieuwde 
Fantasiadorp naast het kulturhus.   



Overzicht bestedingen Activiteiten-
subsidie 2018 
 
De Wijkraad Hasseler Es ontvangt jaarlijks subsidie 
van de gemeente Hengelo voor het organiseren van 
activiteiten of van het uitvoeren van projecten. Vorig 
jaar kon uit dit budget een groot aantal leuke activitei-
ten worden gehouden. Bij het organiseren van deze 
activiteiten kreeg de wijkraad hulp van vrijwilligers uit 
de wijk. 
 
Grote LEGO- en treinenbeurs 

Een enorme klapper was de super-
grote LEGO- en treinenbeurs in 
april 2018. In alle zalen, vergader-
ruimten en de ontmoetingsruimte 
van Kulturhus Hasselo zag men 

alleen maar LEGO en nog eens LEGO. Daarnaast 
een mooie presententatie van modelbouwtreinen. 
Het aantal bezoekers liep in de duizenden. Een enor-
me opsteker voor de organisatie die veel tijd in de 
voorbereiding van dit evenement heeft gestoken. 
Deze geweldige beurs kon worden gehouden met de 
hulp en inzet van de medewerkers en vrijwilligers van 
Kulturhus Hasselo. De kosten van deze beurs wer-
den betaald uit het budget Activiteitensubsidie. 
 
Wijkdag 2018 

De jaarlijkse Wijkdag stond in 2018 
in het teken van Sport Spel en 
Bewegen. Een geheel nieuw idee 
van de organisatie. Om langer fit 
en lichamelijk, maar ook geestelijk, 
gezond te blijven is het belangrijk 
om te bewegen en daaraan wilde 
de wijkraad een steentje bijdragen. 

Er waren presentaties en demonstraties van meerde-
re sport- en gymnastiekverenigingen. Kinderen kon-
den zich actief vermaken op avontuurlijke springkus-
sens, kratten stapelen, bungeejumpen en klimmen in 
palmbomen. Samen met de buurtbon die door de 
Activiteitencommissie was aangevraagd, konden 
deze en andere leuke attracties worden bekostigd uit 
de Activiteitensubsidie. 
 
Prestatie hardloopwedstrijd HASSELOOP 

Voorafgaand aan de officiële 
opening van de Wijkdag is op 7 
juli 2018 de Hasseloop gehou-
den. Een nieuw sportief evene-
ment over 1 en 3 kilometer. De 

routes waren uitgezet over voet- en fietspaden in de 
wijk. De organisatie kan terugkijken op een groot 
succes. De wedstrijd was mede mogelijk met de hulp 
van veel vrijwilligers die op drukke verkeerspunten 
werden ingezet. Alle deelnemers aan de wedstrijd 
ontvingen een herinneringsmedaille. 
 
HP-woordzoekerpuzzel 

Er komen steeds meer inzendin-
gen op de woordzoekerpuzzel in 
de wijkkrant Hasseler Post. Puzze-
len blijft favoriet. Bij elke editie 
worden uit de goede oplossingen 
drie winnaars getrokken die elk 

een waardebon van € 15,00 ontvangen. De thema’s 
van de woordzoekerpuzzel sluiten steeds aan bij de 
actualiteit. Knap werk van de redacteur die steeds 
weer leuke en toepasselijke woorden weet te beden-
ken. 
 
Wijkraad-fotowedstrijd 

Veel creatieve foto’s zijn afgelopen 
jaar ingestuurd door de deelne-
mers aan de Wijkraad-
fotowedstrijd. Op het thema “Weer 
in de Wijk” werden erg mooie, 

ludieke, creatieve en grappige foto’s ingestuurd. De 
eersteprijs winnaar kreeg naast de gewonnen waar-
debon de zilveren camera als wisselprijs mee naar 
huis. Alle prijzen, naast de eerste ook de tweede en 
derde prijs en het boekje waarin alle foto’s zijn afge-
drukt, worden uit de Activiteitensubsidie bekostigd. 
 
Milieu Werkgroep Hasselo 

Deze werkgroep, meer dan dertig 
jaar actief met het schoonhouden 
van de wijk, ontving in 2018 de 
jaarlijkse bijdrage die uitgekeerd 
wordt aan de jongeren die het 

rondslingerend zwerfvuil wekelijks opruimen. De 
jongeren worden begeleid door volwassenen die dit 
werk op vrijwillige basis verrichten. 
 
Intocht Sinterklaas 

Mede door het goede weer kwa-
men heel veel ouders met hun 
kinderen naar de sinterklaasintocht 
op 17 november op het plein bij 
Kulturhus Hasselo. De Zwarte 
Pieten die Sinterklaas vergezelden 

zorgden weer voor het nodige vermaak en hilariteit. 
Dit jaarlijkse gezellige kinderevenement wordt mede 
gefinancierd uit de pot Activiteitensubsidie van de 
wijkraad, een bijdrage van de winkeliersvereniging 
Hasselo en een door vrijwilligers aangevraagde 
buurtbon. 
 
Dansavond met Alfons van de Kemp. 

In november werd een gratis dans-
avond gehouden in de grote zaal 
van het kulturhus. De belangstel-
ling was enorm Het enthousiaste 
publiek kon genieten van de goede 
dansmuziek, een mooie dansde-

monstratie en een workshop.  
 
Kerstconcert Oostvaarders 

Op zaterdag 15 december gaf 
shantykoor De Oostvaarders een 
concert met een uitgebreid kerstre-
pertoire voor jong en oud. Het 
massaal toegestroomde publiek 

had een geweldige middag met dit uitstekende koor.  
 
Houten sprookjesbeeld bij Buziauvijver. 

Het nieuwe houten sprookjesbeeld dat 
verrezen is op het talud bij de Buziau-
vijver is deels bekostigd uit de Activi-
teitensubsidie. De rest van het bedrag 
kwam van een buurtbon en een bijdra-
ge van de firma Janssen de Jong 

Bouw ter gelegenheid van de opening van het twee-
de bedrijfsverzamelgebouw op industrieterrein Het 
Oosterveld. 
 
Bestickeren wijkkasten Ziggo, Enexis en KPN. 
Dit jaar is de wijkraad een nieuw project gestart na-

melijk het bestickeren van de be-
kladde wijk-verdeel kasten in 
de wijk. Gekozen is voor 
afbeeldingen van boerderijen 
die vroeger stonden in het 

gebied van onze wijk en die voor de huidige 
woningen moesten verdwijnen. Deze boerderij-
en zijn getekend door dhr. J. Niks. De eerste 
kast met een mooie afbeeldingen van Het 
Hasseler Schooltje staat te pronken bij de in-
gang van winkelcentrum Hasselo. De kosten 
van het beplakken kon worden betaald uit de 
Activiteitensubsidie. 
 
De wijkraad heeft tevens financieel bijgedragen 
aan muziekavonden in Kulturhus Hasselo geor-
ganiseerd door de Culturele Commissie.  

Eikenprocessierups te lijf 
 
Scouting Cunera St. Marcellinus bindt de 
strijd aan met de eikenprocessierups 
 
Scouting Cunera 
St. Marcellinus is 
vastbesloten om 
de hinderlijke ei-
kenprocessierups 
aan het Bartelink-
slaantje een halt 
toe te roepen. De 
vereniging heeft 
daarom 50 vogel-
huisjes gemaakt 
die kool- en pim-
pelmezen moeten verleiden om op het scou-
tingterrein te komen broeden. De rupsen 
dienen dan als voedsel voor de jongen van 
de vogels.  
De vereniging heeft ook een ludieke Funda-
mezenpagina www.cunmar.nl/funda aange-
maakt. 
 
In het afgelopen voorjaar bleek dat de eiken-
processierups ook de eiken op het kampter-
rein van Cunera St. Marcellinus heeft uitge-
kozen als leefgebied. Algemeen bekend is 
dat de haren van de rups vervelende jeuk en 
pijn kunnen veroorzaken na aanraking met 
de huid. Op een terrein waar veel kinderen 
buiten rondlopen en spelen, is dat een onge-
wenste situatie.  
 
De vereniging heeft contact gezocht met de 
Vogelbescherming Nederland en zich laten 
adviseren over de beste aanpak. Op basis 
van die informatie is een 50-tal vogelhuisjes 
gefabriceerd met hulp van John Schothuis. 
Hij is een deskundige op dit gebied en lid van 
de scoutingvereniging. De vogelhuisjes zijn 
opgehangen met de opening in de goede 
windrichting (N-NO-O) op voldoende afstand 
van elkaar. Dat gebeurde al in het afgelopen 
najaar zodat de verkennende vogels alvast 
hun nestkastje voor het voorjaar kunnen uit-
zoeken. De vereniging hoopt op deze manier 
in een paar jaar van de eikenprocessierups 
verlost te zijn.   

Een van de 50 kastjes die zijn opgehangen 



Culturele agenda  
 
Vrijdag 22 februari 19.30 uur 
Muziekcafé met band ‘Trapped’  

Lekkere rock-, blues– en  
latinmuziek met deze band uit 
Enschede. Als de naam 
‘Creedence Clearwater Rivi-
val je iets zegt, moet je zeker 
komen. Vrij entree! 
 

Vrijdag 8 maart 19.30 uur. 
Documentaire ‘Ademloos’ 

Deze documentaire laat zien 
hoe Eternit nog steeds as-
bestslachtoffers maakt over 
de hele wereld. Aangeboden 
door Ned. Vereniging van 

asbestslachtoffers en Remko Meddeler.  
Gratis kaarten bestellen via de website.  
 
Zaterdag 9 maart 14.00 uur. 
Optreden koor de Schellevissen. 

Optreden van 
het bekende 
vissersvrouwen-
koor ‘De Schel-
levissen’ uit 
Almelo. Lekkere 
meezingliedjes 
die met havens, 

zeilen, water en schepen te maken hebben. Kaar-
ten à 2 euro vooraf afhalen aanbevolen.  
 

Vrijdag 15 maart 19.30 uur. 
Whiskypoefavond met film. 

Whisky-proefavond met 
Aaldrik Vos en de verma-
kelijke film ‘Whisky Ga-
lore 2’ met whisky in de 
hoofdrol. Nog een be-

perkt aantal plaatsen beschikbaar. Let op: Deze 
avond is in wijkcentrum De Sterrentuin. Reserve-
ren noodzakelijk. Entree 19,50 euro 
 

Vrijdag 22 maart 19.30 uur. 
Film ‘Amsterdam Wildlife’  

Een film over het verbor-
gen dierenleven in Amster-
dam. Over hoe wonderijk 
slim dieren zich hebben 
aangepast aan het leven in 
een stad.  

 
Donderdag 4 april 19.30 uur. 
Lezing over Hengelo in WO2 

Marinus van Rooij ver-
zorgt een lezing met fot-
o’s over Hengelo voor en 
tijdens de bezetting, de 
bevrijding en de eerste 
periode na de bezetting 
door de Nazi’s. 
 
 

Zaterdag 6 april. 
Zorgmarkt over zorg, veilig wonen, welzijn en 
duurzaamheid.  Zie voorpagina.  
 

Vrijdag 12 april 19.30 uur. 
Film ‘Bankier van het Verzet’ 

Spannende film over 
waargebeurd verhaal 
waarin d.m.v. enorme 
bankfraude miljoenen 
van De Ned. bank 
onder ogen van de 

bezetter worden buitgemaakt voor de finan-
ciering van het verzet.  

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 vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 
uur kunnen kinderen in de basisschoolleef-
tijd wekelijks naar de instuif in het kulturhus.  
Lekker knutselen, tekenen, spelen onder 
begeleiding. 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 . 

Wij zoeken vrijwilligers die het 
leuk vinden om te helpen en 
begeleiden van kinderen die 
graag willen leren koken. Nadat 
de gerechten klaar zijn, wordt 
het bereide eten gezamenlijk 
opgegeten. Er zijn jaarlijks drie 

series cursussen van elk 6 middagen.  
De les duurt van 13.00  tot 17.00 uur. 
Aanmelden bij beheerder Henk de Leeuw 
van het kulturhus via tel. 074-278 0181.  

Streetdance 
voor maar 8,75 
euro per maand 
 
Streetdance is een ver-
zamelnaam van verschillende dansen. Je 
leert veel verschillende dansstijlen van hip-
hop tot funk. De bewegingen zijn vaak geïn-
spireerd op de laatste muziekvideo’s waar-
door de stijl constant verandert en je steeds 
meer nieuwe dingen leert. Streetdance is 
net zo stoer als elke andere sport. Kom 
daarom snel een proefles volgen. 
 
Streetdance is op zaterdagochtenden in de 
spiegelzaal van het kulturhus: 
Groep 1: 9.30 tot 10.30 uur (6 t/m 10 jaar) 
Groep 2: 10.30 tot 11.30 uur (10 t/m 14 jaar) 
Groep 3: 11.30 tot 12.30 uur (14 t/m 18 jaar) 
Bovenstaande groepsindeling is indicatief.  
Voor meer informatie www.wrsh.nl 

 
Tot eind april worden in Kulturhus Hasselo 15 prachtige 
schilderijen geëxposeerd die zijn geschilderd in AtelierZ 
door cliënten van Avelijn, een zorginstelling voor mensen 
met een geestelijke beperking. Alle schilderijen hebben 
het landschap van Patagonië als onderwerp.  Vorig jaar 
deden de cliënten een workshop schilderen met als voor-
beeldonderwerp de foto’s van Patagonië die waren ge-
maakt door Laura Onderdijk en Bram Mieog tijdens een 
reis naar dit gebied. Laura Onderdijk is begeleidster in 
AtelierZ. Ook deze 33 schitterende foto’s worden tegelijk 
met de schilderijen tentoongesteld.   
Tijdens de opening van de tentoonstelling op zaterdag 26 

januari in het kulturhus werd ingegaan op het ontstaan van AtelierZ dat in jaren 80 werd 
opgericht door Edo Zupan uit Slovenië.  Een van de cliënten, Daniël Oostdam, gaf een hel-
dere uitleg over zijn schilderij en hoe hij het heeft geschilderd. “Normaal doe ik vooraf altijd 
Gesso op het doek. De verf pakt dan beter. Maar bij deze doeken hoefde dat niet. Er zat al 
Gesso op”, verduidelijkte een trotse Daniël voor het publiek.  

Daniël Oostdam 
geeft uitleg aan 
het publiek. 

Expositie schilderijen cliënten AtelierZ in kulturhus Hasselo 

Koersbal  
Bij de gezellige 
koersbalgroep die 
speelt op vrijdagmid-
dag van 13.30 uur tot 
16.00 uur is ruimte 
voor nieuwe spelers. 
Het is een leuke acti-
viteit die sociaal sa-

menzijn en sportiviteit combineert. Kom kij-
ken in de spiegelzaal van het kulturhus 

Bij speel-o-theek ‘De 
Wissel’ kunt u een 
knipkaart of een 
abonnement nemen. 
Openingstijden: 
woensdag van 9.30 
tot 11.30 uur en vrij-
dag van 14.30 tot 
16.30 uur. 

Op donderdagavond van 
18.30 uur tot 19.45 uur speelt 
Jeugdschaakvereniging Mi-
nerva in het kulturhus.  
Op een ‘gewone’ schaak-
avond krijgen de kinderen in 
groepen van maximaal acht kinderen een 
half uur les. De trainers helpen de kinderen 
bij het ontdekken van oplossingen. Kom 
eens vrijblijvend kijken en meespelen. Kun 
je niet schaken? Wij leren het je! 

Schaken is hartstikke leuk! 

Instuif voor kinderen 

Gezocht: vrijwilligers voor bege-
leiding van een kinderkookgroep 

Kom op donderdagmiddag gezellig tekenen 
en schilderen onder leiding van de ervaren 
Oyfo (Crea) docente Dorothé Verberne. 
Leef je creatief helemaal uit. Maak kennis 
met een veelheid aan technieken in de 
beeldende vorming. Je mag gerust een 
keer komen kijken en meedoen. De lessen 
zijn van 15.30 tot 17.00 uur. Informatie via 
info@oyfo.nl   

Tekenen en schilderen basis-
schoolleerlingen.  


