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Wel of geen woonwagenlocatie aan het Bartelinkslaantje? 
De politieke markt van 23 november bracht daarover nog 
geen duidelijkheid. Daarvoor leven er bij de raadsfracties nog 
te veel vragen. 
Hoofdgroenstuctuur. 
De omwonenden van de beide locaties in de Hasseler Es en 
de wijkraad willen niet dat de hoofdgroenstructuur van de wijk 
wordt aangetast door bebouwing met zeven woonwagenbun-
galows, parkeerplaatsen en een speciaal daarvoor aan te leg-
gen toegangsweg vanaf de Hasselerbaan. De geplande woon-
wagenlocaties liggen in de Hasseler Es veel dichter op de wo-
ningen dan bij andere zoeklocaties. De wijkraad zette vooral 
vraagtekens bij het aanwijzen van twee locaties aan het Bar-
telinkslaantje. (Op de foto hierboven is met donkere vlakken 
aangegeven over welke locaties wordt gesproken. Red.) 
Gebrek aan communicatie. 
Dat het plan geen schoonheidsprijs verdient was wel duidelijk. 
Het ontbreken aan communicatie vooraf met omwonenden of 
wijkraden, maar wel met de woonwagenbewoners, viel bij de 
Hengelose politiek, behalve bij de SP, in slechte aarde.  
Wethouder Bas van Wakeren (Pro Hengelo) wordt een gebrek 
aan communicatie en participatie verweten. Volgens de wet-
houder is het nog maar aan het begin van het traject. “De dis-
cussies gaan nu lopen”.  
Kosten niet doorgerekend. 
De algemene mening was dat het voorliggende plan te sum-
mier is en niet is doorgerekend. Er ontbreekt een planschade 

risico-analyse en mogelijke kosten voor geluidswerende maat-
regelen tegen de geluidsbelasting van de Rijksweg A1 en 
Hasselerbaan. Veel stemmen gingen op om nog eens naar de  
locatie aan de Dijksweg te kijken en naar uitbreiding van de 
locatie bij de Kasbah.  
Wethouder zet keuze door. 
Wethouder Van Wakeren neemt het raadsadvies niet terug.  
Ook is hij  niet van plan met groepjes bewoners van de Has-
seler Es  te overleggen. Hij zet de raad voor het blok om zelf 2 
woonwagenlocaties aan te geven. Anders moet de raad aan-
geven of de kaders voor de woonwagenlocaties moeten wor-
den heroverwogen. Deze criteria zijn: 1. binnenstedelijke loca-
ties, 2. ontwikkelen op gemeentegrond en 3. kleinschalige lo-
caties 5-7 woonwagens. De vraag is: heeft de raad het lef, ook 
wel vooruitschrijdend inzicht genoemd, om op de randvoor-
waarden terug te komen. 

Woonwagenlocaties aan het Bartelinkslaantje? 

De donkergekleurde vlakken geven de twee beoogde locaties aan. 
Foto: Willem Rozema. 

Weer geen kerstmarkt  
Voor de tweede achtereenvolgende keer geen kerstmarkt in 
de Hasseler Es. Het toenemende aantal coronabesmettingen 
en de daardoor aangescherpte coronamaatregelen hebben 
roet in het eten gegooid. Niet alleen geen kerstmarkt, maar 
de geplande leuke kinderattractie, de mini-exprestrein moest 
ook door de Activiteitencommissie worden afgezegd. Het is 
namelijk erg moeilijk de 1,5 meter afstand te garanderen. Nu 
alle activiteiten zijn geannuleerd, gaat ook de kerstbomenver-
koop bij  kerstbomenman Erik niet door. 
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Aanmelden creativiteitsmarkt 
Zodra de gelegenheid daarvoor ge-
schikt is en bij voldoende interesse, wil 
de Activiteitencommissie van de wijk-
raad een creativiteitsmarkt houden. Ie-
dereen die belangstelling heeft om op 
de markt te staan, kan zich alvast aan-
melden. Stuur een e-mail onder vermel-
ding van naam/adres/telefoonnummer 
aan: activiteitenhasseleres@hotmail.nl 
(Let op: geen .com) Wel graag vermel-
den welke soort creativiteit u wilt laten 
zien op de kraam.   

AUTOBELETTERING  
XL PRINTS - GEVELRECLAME 

SPANDOEKEN - VLAGGEN  
 

TORENLAAN 32 HENGELO 
WWW.HOLLANDSIGNS.NL 

Bloembollenmix geplant in 
berm Hasselerbaan 

 
 
Om de Hasseler Es een nog mooier 
aanzicht te geven, zijn begin november 
door bloembollenbedrijf Lubbe uit Lisse 
duizenden bloembollen geplant in de 
berm van de Hasselerbaan ter hoogte 
van de afslag naar de Groentuin van de 
SWB. Er zijn hier bloembollen geplant 
volgens een mengsel dat de groenspeci-
alisten van Gildebor hebben afgestemd 
op de toepasbaarheid in extensief be-
heerde kruidenbermen van Hengelo.  
Het bollenmengsel bestaat uit sneeuw-
klokjes, buishyacinten, blauwe druifjes, 
bostulpen, dichtersnarcis, Hollandse iris 
en wilde sierui. Deze soorten groeien 
goed mee met het gras in de berm. 
De bollen zijn machinaal geplant waarbij 
de graszode door een soort ploeg wordt 
opgetild. De bloembollen rollen naar be-
neden en verdwijnen onder de graszo-
de. Daarna wordt door dezelfde machine 
de graszode direct weer aangedrukt.  
De bloembollen leveren een bijdrage 
aan de biodiversiteit omdat ze erg in trek 
zijn bij bijen en insecten. Verder is het 
ook een mooi uithangbord voor zowel de 
Groentuin als de wijk Hasseler Es. 

De graszoden worden opgetild waarna de bollen-
mix eronder wordt gestrooid. Daarna worden de 
graszoden weer aangedrukt. 

Leuk bedrag voor de wijk-
raad bij de actie RaboClub-

bankrekening van de wijk-
raad bijgeschreven. Door 
deel te nemen aan de actie 
RaboclubSupport heeft de 

opgeleverd.  RaboClubSup-
port is een soort sponsoring 
voor clubs,  stichtingen en 
verenigingen.  In de editie 
van de Hasseler Post van 
afgelopen september heeft 
de wijkraad bewoners opge-



 

3 

De intocht van Sinterklaas en zijn pieten op zaterdag 14 no-
vember kon niet op de traditionele wijze plaatsvinden op het 
plein voor het kulturhus. Corona gooide opnieuw roet in het 
‘suikergoed en marsepeinfeest’ dit jaar. Een aubade aan de 
sint door het massaal aanwezige publiek zou te veel besmet-
tingsgevaar opleveren. Onderling afstand houden tussen de 
sinterklaassupporters was van essentieel belang. 
Maar corona maakt ook inventief. Het sinterklaascomité be-
sloot om het publiek niet naar Sinterklaas te laten komen, 
maar om Sint zijn volgelingen persoonlijk te trakteren op een 
feestelijke rondtoer door de wijk. En wat ligt er meer voor de 
hand om dat dan in een boot te doen. Een pakjesboot uiter-
aard. Die lag dan ook afgemeerd langs het kulturhus op zon-
dagochtend 14 november, klaar voor vertrek.  
Om iets over elven in de ochtend beklom de sint de kajuit en 

weldra vertrok hij in zijn bootje met zijn gevolg vanaf het kul-
turhus voor een ‘rondvaart’ door de Hasseler Es. Een flink 
aantal kinderen met ouders en grootouders stonden reeds  op 
gepaste afstand langs het parkoers om de sint welkom te 
zwaaien en te roepen. De stoet werd begeleid door een pie-
tenwagen, een groot aantal strooipieten en meehollende kin-
deren.  Voorop reed  een geluidswagen die met relevante mu-
ziek de straten vulde. Wie toen nog niet wakker was, was dat 
na het passeren van deze processie zeker wel. De hele rond-
vaart duurde ruim een uur en tegen half één meerde het boot-
je weer af bij het kulturhus waar Sint en zijn pieten even kon-
den bijkomen en zich warmen aan een kop koffie voordat de 
intocht werd voortgezet in de wijk Slangenbeek. 

Toch feestelijke ‘boottocht’ met Sinterklaas door Hasseler Es. 

Daar heb je het gedonder in de glazen. De JAPANSE DUI-
ZENDKNOOP woekert en rukt op dankzij de zogenaamde 
licht verontreinigde grond, waarmee een aantal jaren geleden 
de geluidswal langs de A1 opnieuw is opgetrokken. Zeer te-
gen de zin van de wijkraad. Het was toen al beklonken en de 
wijkraad kon het proces niet meer tegenhouden.  

Op de wal bloeiden afgelopen zomer 
ineens prachtige klaprozen. Dat was 
leuk, maar nu komt een totaal andere 
uitheemse plant, de Japanse duizend-
knoop, de geluidswallen van de Rijks-
weg A1 overwoekeren. De horrorplant 
steekt overal de kop op aan weerszijden 
van de geluidswal ter hoogte van de 

volkstuinen aan het Bartelinkslaantje. Deze invasieve exoot is 
een gevaar voor de wijk en mag de wijk niet inkomen. De wor-
tels wringen zich overal doorheen. Door bestrating, door as-
falt, maar nog erger, dwars door funderingen van woningen. 
In sommige landen kun je zelfs geen hypotheek op een huis 
krijgen als er in de buurt Japanse duizendknoop groeit. 

De wijkraad heeft na constatering onmiddellijk aan de bel ge-
trokken bij de gemeente en Gildebor. Arjen Hoogervorst, re-
dacteur/fotograaf van de Hasseler Post heeft foto’s gemaakt 
van de woekerstruiken op de geluidswal en deze zijn als be-
wijs naar de gemeente gestuurd. Coördinator wijkbeheer Eric 
Loonen van de gemeente heeft  Rijkswaterstaat gealarmeerd. 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer van de geluidswal en zal er wat aan moeten doen. 
Vooral omdat Rijkswaterstaat de verontreinigde grond heeft 
gebruikt als vervanging van grond van de oude geluidswallen.  

Japanse duizendknoop woekert op de geluidswallen van de Rijksweg A1 

Aan beide zijden 
van de geluidswal 
langs de A1 rukt de 
Japanse duizend-
knoop op. Aan de 
kant van de volks-
tuinen is deze de-
structieve woeke-
raar inmiddels al 
waargenomen. 
 
 
Foto:  
Willem Rozema 

De kracht van de natuur 
In het artikel bovenaan deze pagi-
na wordt gewaarschuwd voor op-
rukkende horrorplanten. Dat de 
natuur tot wonderbaarlijke daden 
in staat is, toont dit boompje dat 
zich ontwikkelt vanuit een smalle 
naad tussen twee betonbanden 
langs de Deurningerstraat.  
Navraag bij Walter van Dijk, groen-
specialist bij Gildebor, leerde dat 
het hier waarschijnlijk om een es 
(Fraxinus excelsior) gaat, familie 
van de olijfboom. Blijkbaar is er 
zo’n typisch ‘helikopterzaadje’ van 
de es in deze spleet terechtgeko-
men en is gaan kiemen.  

De sint in zijn kajuit met werkpet op, want de 
kajuitdak was te laag voor zijn mijter. 
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De nieuwe puzzel: 

Het is bijna winter met, kou, sneeuw en 
gezelligheid. Dat is het thema van deze 
puzzel. Ook de oplossing gaat over deze 
periode. 
Zoek de woorden uit de woordenlijst kris-
kras op in het diagram en streep ze door. 
Er blijven dan letters over die de oplos-
singszin vormen. Onder de inzenders uit 
onze wijk met de juiste oplossing verloten 
we weer drie Hasselo-waardebonnen van 
€15. 
De oplossingen kunt u tot 10 januari a.s. 
afgeven bij de Vrijetijdshop Hasselo of e-
mailen naar: 
puzzel@wijkraadhasseleres.nl 
Vermeld altijd uw naam, adres, én tele-
foonnummer, ook in de mail. 

De drie uitgelote winnaars van de vorige 
puzzel zijn v.l.n.r. Lourin Hassani, Bard 
Hoeksema en Willemien Dekrout. 
Zij wonnen de Hasselo waardebon van 15 
euro. Proficiat! De oplossing luidde: Wie 
niet zaait in de lente  zal niet oogsten in de 
herfst. 

 Fotowedstrijd  
   ‘Zoom in op de wijk’ 
 

Het nieuwe thema van de fotowedstrijd is 
’Zoom in op de wijk’. 
Maak foto’s van dichtbij van objecten die je 
mooi of bijzonder vindt in onze wijk. Bloemen, 
insecten, waterdruppels, patronen, ijskristal-
len, alles is goed. 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen en de 
zilveren camera als wisseltrofee. Je mag van 
foto wisselen. De laatst ingezonden foto is 
geldig. De foto moet minimaal 200 kb groot  
zijn i.v.m. de scherpte. De foto kun je insturen 
naar het e-mailadres: 
foto@wijkraadhasseleres.nl  
Vermeld altijd naam, adres en telefoonnum-
mer bij de inzending.  

 

Leuk bedrag voor de 
wijkraad bij de actie 
RaboClubSupport 

 
Binnenkort wordt een bedrag van 
€ 330,26 op de bankrekening van 
de wijkraad bijgeschreven.  
Door deel te nemen aan de actie 
RaboclubSupport heeft de wijk-
raad dit leuke bedrag opgeleverd.   
RaboClubSupport is een soort 
sponsoring voor clubs, stichtingen 
en verenigingen.  In de editie van 
de Hasseler Post van afgelopen 
september heeft de wijkraad be-
woners opgeroepen op haar doel 
’opknappen van trafohuisjes’ te 
stemmen. Daaraan is gehoor ge-
geven, want er zijn 47 stemmen 
op de wijkraad uitgebracht. Het 
aantal stemmen lijkt minder dan 
vorig jaar, maar dat komt omdat 
elk lid van de Rabobank dit jaar 
maar 1 stem op zijn of haar favo-
riete doel mocht uitbrengen in te-
genstelling tot vorig jaar toen men 
daarop 2 keer kon stemmen. 

Praktijk voor fysiotherapie, arbeidsfysio- 
 therapie, dry needling en echografie 
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Alle straatverlichting in de woonstraten 
van de Hasseler Es, de zogenaamde 
30-km-straten, wordt in de loop van 
deze winter vervangen. De oude ver-
lichting was na ruim 40 jaar afgeschre-
ven en rijp voor vervanging. Sommige 
lichtmasten waren, na getest te zijn, 
ook niet meer veilig. De gemeente heeft 
daarom een lichtontwerp gemaakt, spe-
cifiek voor de woonstraten. Dat houdt in 
dat in sommige straten de bestaande 
mast van 6 meter door een mast van 4 
meter wordt vervangen. De armaturen 
worden energiezuinig, dimbaar en ge-
makkelijk bedienbaar. Daarnaast heeft 
de gemeente gekozen voor een 
‘bewonersvriendelijke armatuur’.  
Wanneer een bewoner last heeft van 
het licht aan de zijde van zijn woning 
kan het armatuur ingesteld worden 
m.b.t. het lichtniveau en een tijdspad 
van dimming. Het licht van de armatuur 
kan per zijde worden gedimd. De nieu-
we verlichting is her en der in Hengelo 
getest en deze dimmogelijkheden wor-
den door aanwonenden erg gewaar-
deerd. Nieuw in het armatuur is een 
bewegingssensor. Deze wordt geacti-
veerd wanneer er licht nodig is. Als er 
geen verkeer is dimmen de lampen tot 
een bepaalde lichthoeveelheid. De 
nieuwe verlichting brandt al in de Scho-
thorsthoek en de Bartelinkshoek. In het 
voorjaar van 2022 is alle verlichting in 
de wijk vervangen. 
 

Nieuwe LED-Verlichting 
in de 30-km-straten 

Een nieuwe LED-lantaarn type ‘Anne’ aan de 
Kees van Baarenstraat 

 
 

 
Na een lange periode van meer dan 30 
jaar als vrijwilligsters te hebben meege-
holpen bij de Milieu Werkgroep Hasselo 
houden wijkbewoonsters Jo Timmerman 
en Sylvia de Boer het voor gezien. 
Jo Timmerman is medeoprichster van 
het eerste uur van deze unieke werk-
groep. In 1987 is zij gestart, samen met 
Gilla Vronik, om het zwerfvuil aan te 
pakken in de Hasseler Es. Onder hun 
begeleiding zijn een viertal jongens be-
gonnen met het zwerfvuil opruimen 
rondom het winkelcentrum. “Het zwerf-
vuil lag toen wel 10 cm dik in de strui- 
ken”, vertelt Jo “Gilla en ik vonden dat  

 
 
daar wat aan gebeuren moest”. En na-
dat de dames links en rechts wat geld 
hadden ingezameld (om de jongeren 
van een zakgeldvergoeding te voorzien)  
was de Milieu Werkgroep Hasselo een 
feit.  
Een aantal jaren later kwam Sylvia de 
Boer bij de werkgroep. Zij had een prijs 
gewonnen door het oplossen van een 
milieu-puzzel van de werkgroep. Deze 
puzzel stond afgedrukt in de toenmalige 
Hasseler Courant. Bij het in ontvangst 
nemen van haar prijs (fietstassen om op 
een milieuvriendelijke manier bood-
schappen te halen) meldde zij zich met-
een aan bij de werkgroep. Sylvia: “Ik 
vond het een goed initiatief en wilde wel 
meehelpen. In het begin werden de jon-
geren tijdens het werk nog wel eens raar 
aangekeken maar ik vond het flink dat 
ze zich er niets van aantrokken”.  
Beide dames vinden het erg dat het nog 
steeds nodig is op deze wijze het weg-
gegooide zwerfvuil  in te zamelen. 
“Weggewaaide kassabonnen is nog te 
begrijpen, maar weggegooide lege plas-
tic flesjes en blikjes niet”.  

Milieu Werkgroepleden Jo en Sylvia stoppen ermee 

Jo Timmermans (l) en Sylvia de Boer 

Begin november vond de wijkschouw 
plaats met de wijkraad en een viertal 
medewerkers van de gemeente en 
groenonderhoud Gildebor. De wijkraad 
had een lijst opgesteld met punten die 
ter plekke tijdens de fietstocht door de 
wijk werden bekeken. Een aantal ver-
keerskwesties, zoals het parkeren bij de 
scholen, wordt nog intern bij de gemeen-
te bestudeerd en in het overleg met de 
scholen besproken.  
In de Johan Buziaustraat bij BS ’t Eimink 
komt mogelijk in 2022 een ‘kiss and ride’ 
parkeerstrook en de wegversmalling 
wordt weggehaald.  
De aanvraag om een tegelstrook aan te 
leggen langs de jeu de boulesbaan moet 
ook binnen de stadhuismuren worden 
overlegd.  
Qua onderhoud gaat de oplossing wat 
sneller, want de fietsenrekken op het 
pleintje Willem van Otterloostraat wor-
den binnenkort vastgezet. Ook de gele 
buis die daar al een aantal jaren uit de 
grond steekt, wordt weggehaald. Het is 
een loze gasleiding. Verder worden de 
kolken rondom ’t Voskamp gecontro-
leerd en waar nodig schoongemaakt. 
Ook kunnen de kinderen binnenkort 

weer een goaltje maken, want de gaten 
en uitgesleten plekken in de sportvelden 
worden gedicht met zand. De heesters 
bij het bruggetje/hoek Carl Muckstraat, 
tegenover de jeu de boulesbaan, wor-
den deze winter gesnoeid. De Japanse 
sierkersen langs het fietspad bij de 
Buziauvijver zijn aan het einde van hun 
levensduur en zullen op niet al te lange 
termijn worden vervangen.  

Punten voor onderhoud in de wijk worden aangepakt. 

Deze Japanse sierkersen worden vervangen. 
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Wandel mee langs de ‘Jo Niks-
kastenroute’ in de wijk 
 
Op zaterdag 8 januari a.s. kunt u deelnemen 
aan een wandeling  langs de elektrakasten 
die zijn voorzien van een boerderijtekening 
gemaakt door Jo Niks.  
De start is om 09.30 uur bij Kulturhus Has-
selo. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en 
is gratis. Na afloop even koffie of thee drin-
ken in het kulturhus. 
Aanmelden kan tot 5 januari via e-mailadres 
jo@wijkraadhasseleres.nl  
Maximaal 15 deelnemers.   

 
Half oktober heeft burgemeester Schelberg op feestelijke 
wijze de kast onthuld met daarop informatie over wijlen Jo 
Niks. De wijkraad heeft als eerbetoon aan deze belangrijke 
tekenaar een kast laten bestickeren op het pleintje aan de 
Willem van Otterloostraat. Jo Niks heeft tot 1976 bijna alle 
boerderijen die in de Marke Hasselo stonden, vereeuwigd in 
tekeningen of aquarellen. Deze boerderijen moesten verdwij- 
nen voor de realisatie van de Hasseler Es. De wijkraad 
mocht van Jo Niks’ tekeningen gebruik maken voor het ver-
fraaien van een groot aantal nutskasten in de wijk. 
Deze nutskasten van de KPN, Enexis, of Ziggo waren vaak 
sterk vervuild, of beklad met graffiti. 

 
Onder grote belangstelling van de familie Niks en de wijk-
raad werd de kast over Jo Niks door de burgemeester ont-
huld. Frappant is dat de vader van burgemeester Schelberg 
burgemeester was van Weerselo waar het toenmalige buurt-
schap Hasselo toe behoorde. ‘De appel rolde terug naar de 
boom.’ 
Arie, de zoon van Jo Niks vond het een hele eer dat veel van 
het werk van zijn vader thans blijvend zichtbaar is, omdat het 
meeste werk van kunstenaars achter gevels verdwijnen.  
 
De onthulde kast is het startpunt van een wandeling langs 
alle 25  kasten die tot op heden van een fraaie tekening of 
aquarel zijn voorzien. De kast is voorzien van een QR-code 
waarmee de gedetailleerde wandelroute opgeroepen kan 
worden op een mobiele telefoon.  

Burgemeester Schelberg onthult de 
bestickerde Jo-Nikskast 

 

Burgemeester Schelberg en Arie Niks onthullen de kast over Jo Niks.  

Raadsel over verdwenen Boortorenweg 
opgelost 
Nog een stukje geschiedenis over Hasselo van ver vóór de 
bouw van de Hasseler Es.  
Bewoners in de buurt van de Hasselerbeek wendden zich tot 
de redactie met een brandende vraag over een inmiddels  
verdwenen weg. Op een oude kaart van Hengelo en omge-
ving wordt aan de noordrand van onze wijk, die toen nog 
grensde aan Deurningen, de Boortorenweg vermeld. De be-
woners kwamen er niet achter 
waar de naam Boortorenweg-
vandaan kwam. Zij vroegen de 
redactie of die licht kon wer-
pen op de oorsprong van die 
weg. Heeft daar dan ooit een 
boortoren gestaan? De naam 
‘Boortorenweg’ heeft nog lang 
bestaan. Het is nu een wan-
delpad langs de Hasselerbeek, 
geliefd bij hondenbezitters. Tot het verdwijnen van het bordje 
‘Boortorenweg’ reden vrachtwagenchauffeurs zich klem op 
het genoemde pad, omdat de navigatie hen naar deze plek 
leidde. Er is echter nóg een Boortorenweg in Hengelo bij de 
Akzo. Inmiddels is aan deze verwarring een eind gemaakt.  
De wijkraad is gaan speuren en kwam terecht bij Gerrit Aar-
ninkhof uit Deurningen. Gerrit liet weten:  
“In de 2e helft van de vijftiger jaren heeft aan de Hasselose 
Esweg in de voormalige gemeente Weerselo een boortoren 
gestaan van de NAM, op zoek naar aardgas. De juiste locatie 
van die toren aan die weg was gezien vanaf de Vliegveld-
straat voorbij de Hasselerbeek aan de linkerkant, de plek 
waar nu woningen staan. Op oude kaarten van Weerselo 
staat nog de naam Boortorenweg voor het weggetje aan de 
oostzijde van de beek tussen Hasseloseschoolweg en Has-
selose-Esweg. Nu in gebruik als wandelroute. 
Voor het zware transport van de NAM werd de Hasselose 
Esweg vanaf de Vliegveldstraat tot de boorlocatie verhard 
met asfalt. Voor zover ik weet was het resultaat van het on-
derzoek niet voldoende interessant voor winning. 
De grond was gehuurd van de familie Groot Rouwen die 
woonde in de naastgelegen boerderij aan de Bollenweg.”  
De redactie heeft contact opgenomen met Johan Groot Rou-
wen en hij beaamde het bovenstaande relaas. Johan bleek 
zelfs in het bezit te zijn van een foto van de boortoren die hij 
de redactie heeft toegestuurd.   

De boortoren van de 
NAM die aan de 
boortorenweg heeft 
gestaan van 1954 tot 
1955 op de grond van 
de familie Groot 
Rouwen. Er is twee 
jaar naar olie en gas 
geboord zonder dat 
het tot exploitatie zou 
komen.  
 
Foto: 
Johan Groot Rouwen 



 

7 

GeopendGeopendGeopendGeopend    
donderdag   8.30 donderdag   8.30 donderdag   8.30 donderdag   8.30 ----    18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur    
vrijdag          8.30 vrijdag          8.30 vrijdag          8.30 vrijdag          8.30 ----    18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur    
Willem Kesstraat 1 - 074 277 32 30 

            Wandelen vanuit de Hasseler Es 
 

Iedereen weet wel dat bewegen goed is voor je ge-
zondheid. Iedereen wil ook wel meer bewegen. Het 
begin is heel erg lastig. En volhouden is nog lasti-
ger. Wil je ook graag meer bewegen? Of moet je 
meer bewegen vanwege je gezondheid? Zoek je 
iemand om samen te wandelen? Kom dan wande-
len met de Wandelgroep Hasseler Es.  
Eke maandagochtend begeleidt wandeltrainer Henk 
Passies twee wandelgroepen vanaf Kulturhus Has-
selo. De eerste groep start om 9.00 uur en wandelt 
1,5 uur. De tweede groep start om 11.00 uur en 
wandelt 1 uur.  
Beginnen met wandelen 
Speciaal voor mensen die graag willen beginnen met wandelen wil Henk Passies 
(bij voldoende belangstelling) een nieuwe wandelgroep starten op maandagmiddag 
vanuit  Kulturhus Hasselo. Alle deelnemers volgen een schema om na 13 weken 
een uur te kunnen wandelen. Hierbij zal ook aandacht geschonken worden aan 
wandeltechniek, evenwichtsoefeningen en spierversterkende oefeningen. Deze 
cursus is ideaal voor mensen met een medische achtergrond (diabetes, obesitas, 
knie- of heupprotheses). De kosten bedragen 60 euro voor de gehele cursus. 
Beginnen met hardlopen 
Op donderdag 6 januari 2022 start Henk Passies een nieuwe beginnersgroep. De 
training start elke donderdagavond om 19.15 uur bij Wijkcentrum Slangenbeek. 
Meer informatie: info@fitmetpassie.nl of bel 06-8396 5445.  www.fitmetpassie.nl. 

Vanaf  maandag 13 december is het 
weer mogelijk de fraaie grote kerststal te 
bezoeken achter in de kerk op de plek 
van het koor. De kerk is open voor be-
zichtiging  elke maandag, woensdag en 
vrijdag.  
De geplande kerstmarkt op 11 december 
gaat niet door. Het afhalen van bestelde 
kerststukken en snert is wel mogelijk   
 

Kerstmarkt en kerststal in de Thaborkerk. 

Na een week van voorbereidingen is op 
vrijdagochtend 15 november de nieuwe 
brug over de Hesbeek op zijn plek ge-
hesen. De oude houten brug vertoonde 
steeds meer mankementen en werd 
gevaarlijk voor passanten. De planken 
van het loopgedeelte zakten steeds 
verder weg. Door de degelijke voorbe-
reidingen voor de nieuwe brug is dit 

gevaar geweken. Voor de nieuwe brug 
is in de bedding van de beek een stevi-
ge beschoeiing gemaakt van zwaar 
hardhout. Op de taluds onder de brug 
ligt een degelijk tapijt van beton.  
Er is nu weer een veilige en mooie ver-
binding tussen de Johan Buziaustraat 
en de Otto Klempererstraat tot stand 
gekomen.  

Nieuwe brug over Hesbeek geplaatst 

Medewerkers van de aannemer positioneren de brug precies op de juiste plek. 
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Reserveren is noodzakelijk en kan op 
www.kulturhushasselo.nl - Agenda 

Agenda onder voorbehoud i.v.m. corona! 

Zaterdag van 9.00 - 13.00 u. 

Zondag gesloten 

    Culturele Agenda  
       Kulturhus Hasselo 

Vrijdag 28 januari 19.30 uur. 
Film THE FATHER 

Anthony’s dochter, Anne, ziet hoe haar 
vader steeds vergeetachtiger wordt.  
Iedereen die het pad van de oude man 
kruist, raakt gefrustreerd. Toch staat hij 
erop dat hij voor zichzelf blijft zorgen. 
Anthony Hopkins schittert in deze rol. 

Vrijdag 25 februari 19.30 uur. 
Film  LEVENDE RIVIER 

Volg de rivier, de natuur, de man en zijn 
kano, op weg naar de zee. Ruben Smit  
kijkt, ziet en vertelt over de  prachtige 
riviernatuur. De betoverende filmbeelden 
nemen je mee dwars door de seizoenen 
heen over de grote rivieren, maar ook 
langs kleine stroompjes vol natuur, on-
dersteund door heerlijke muziek. 
Ruben Smit is bekend van de bekroonde 
film ‘De Nieuwe Wildernis’. 

Zondag 6 maart 11.30 uur. 
Koffieconcert EMMA FINKERS 

De getalenteerde harpiste Emma Finkers 
uit Hengelo speelt prachtige klassieke en 
moderne stukken tijdens dit koffieconcert. 
Tussen de stukken in vertelt zij over de 
muziek en haar instrument de harp. 
Na afloop koffie met krentenwegge.  

Vrijdag 7 januari 19.30 uur. 
Lezing Artemisia Gentileschi 

Kunsthistoricus Harry de Roij verzorgt 
een lezing over deze beroemde Italiaan-
se schilderes uit de 16e eeuw n.a.v. de 
tentoonstelling in Rijksmuseum Twenthe. 

Vrouwen  

en macht 

The FATHER 

Huiskamer Wijkracht in kulturhus 
 
Even buurten tussen 9.30-12.00 uur 

Op werkdagen is de huiska-
mer open met een open in-
loop tussen 9.30 en 12.00 
uur. Iedereen die zin heeft 
om even te buurten is van 

harte welkom. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig 
voor een praatje of een activiteit. Ook zijn er 
medewerkers van Wijkracht aanwezig voor vra-
gen of advies.  
 
Naast de inloopochtenden zijn er ook andere 
activiteiten.  
Lunch. Elke dinsdag wordt er een heerlijke 
lunch geserveerd. Vanaf 11.30 staat de tafel 
klaar tot ongeveer 12.45  Een lunch kost 3 euro. 
Meeëten? Meld u t/m maandag aan bij Jesper 
Nijhuis  tel. 0651873990. 
Creatieve huiskamer: Elke woensdagmiddag 
kunnen (aankomende) creatievelingen zich      

uitleven in de creatieve huiskamer. Kom gerust 
eens langs en doe mee. De kosten zijn € 2.00 
per keer. Opgeven kan bij Bastiaan Lammers tel. 
0647147097 
Kruisjassen: Op donderdagmiddag wordt er 
gekaart en er is nog plaats voor meer kaarters! 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan 
Wiedemeijer 074 2770257 
Bingo: Om de 2 weken is er bingo op de vrijdag-
avond. Er worden meerdere rondes gespeeld 
met leuke prijzen. De eerstvolgende bingo is op 
vrijdag 14 januari 2022. Voor informatie: Jesper 
Nijhuis  tel. 06 51873990 
Kerstperiode 
In de week tussen kerst en oud en nieuw is er 
een speciale inloopochtend op dinsdag 28 de-
cember. Deze staat in het teken van het nade-
rende eind van het jaar; tijd voor warmte, een 
terugblik en tijd voor elkaar. De overige dagen in 
deze laatste week van het jaar is de Huiskamer 
gesloten. 
 

Volleybal voor € 11,75 per maand. 
Onze heren- en damesgroep kan versterking 
gebruiken. Vind je het leuk om te volleybal-
len, maar ook dat er ruimte is voor gezellig-
heid? Kom dan langs en doe (3x gratis) mee! 
Iedereen kan meedoen. De lessen worden 
gegeven door ervaren trainers. Dames: donderdag 
19.00 – 20.30 uur. Heren: donderdag 20.30 – 22.00 uur 
Adres: Sporthal Hasseler Es, Henry Woodstraat 89. 
Meer info: www.wrsh.nl Bellen kan ook met onze trai-
ners Rene Mikkers, dames 074-2774327 en Jeroen 
Rohaan, heren 074-8514689. 

Alzheimer Café Hengelo in 
Huiskamer van Wijkracht. 
 
Het Alzheimer Café is een ontmoe-

tingsplaats voor mensen 
met dementie en hun 
naasten. Naast het uitwis-
selen van ervaringen en 
onderling contact wordt er 
ook altijd een thema be-
handeld. Het alzheimer 
café is er elke laatste dins-

dag van de maand. In december is er 
geen bijeenkomst.   
Op 25 januari 2022 is het thema Ver-
geetachtigheid of dementie. Wat is het 
verschil, hoe neem je dat waar? Een 
arts ouderengeneeskunde is de des-
kundige deze avond. 
 
Video: Vanaf oktober dit jaar wordt 
elke maand een video gemaakt van 
het informatieve deel van het Alzhei-
mer Café. Heel handig voor degenen 
die de caféavond niet kunnen bijwo-
nen. De video duurt ongeveer 20 minu-
ten. De video’s  ‘het brein’ en 
’mantelzorgers aan het woord’ vindt u 
op:  
www.alzheimer-nederland.nl/twente en 
het YouTube-kanaal van Wijkracht. 
 
Contact en aanmelden 
Het Alzheimer Café Hengelo wordt 
gehouden in de Huiskamer van 
Wijkracht in het kulturhus. 
Vanwege de coronabeperkingen is 
aanmelden noodzakelijk. Aanmeldin-
gen worden in volgorde van binnen-
komst behandeld en met voorrang 
voor mensen met dementie en hun 
naasten boven professionals en ande-
re belangstellenden. Aanmelden kan 
via  a.kleingebbink@wijkracht.nl en 06-
51467709. 
Het Alzheimer café is een samenwer-
kingsverband tussen lokale zorg- en 
welzijnsinstellingen. 

Hometrainer voor ouderen in  
Kulturhus Hasselo 

In de Wijkrachtruimte op de 
bovenverdieping van Kul-
turhus Hasselo is onlangs 
een hometrainer geplaatst 
die gebruikt kan worden 
door ouderen. Henk Schut-
ten van de wijkraad heeft 
zich hiervoor sterk ge-
maakt bij De Slinger Hen-
gelo. Door de contacten 
van bestuurslid Joris Hege-
man van De Slinger heeft 
de jubilerende Fitwinkel 

een hometrainer beschikbaar gesteld voor sportende 
ouderen in het kulturhus. Algemeen directeur Richard 
Boomkamp van de 20-jarige Fitwinkel is persoonlijk 
naar Kulturhus Hasselo gekomen om de hometrainer 
te over te dragen aan Wijkracht-medewerkers Ankie 
Klein Gebbink en Bastiaan Lammers die het sporten 
van ouderen organiseren. Richard Boomkamp ontving 
uit handen van Joris Hegeman het certificaat 
“Maatschappelijk Betrokken Ondernemer” van De Slin-
ger vanwege de maatschappelijk betrokkenheid van 
Fitwinkel bij de samenleving. Fitwinkel heeft in Hengelo 
een vestiging aan de Torenlaan 24. MatchMaker van 
De Slinger Frans Kattenpoel heeft de match verder tot 
stand gebracht. 
Wijkracht heeft gezondheid en bewegen hoog in het 
vaandel staan. Ook en vooral voor ouderen.  
Bastiaan Lammers ontwikkelt programma’s hiervoor en 
is onze contactpersoon. Email  b.lammers@wijkracht.nl   
tel. 06 47147097 

Van 27 tot en met 31 december 
is het kulturhus geopend van 

09.00 tot 12.00 uur.  


