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Fotowedstrijd ‘Vogels in de wijk’ gewonnen door Johan Meenhuis 
De fotowedstrijd ‘Vogels in de wijk’ 
was een groot succes met opmerke-
lijk veel inzendingen. Het thema 
sloeg blijkbaar goed aan. 
Op zaterdagmiddag 11 september 
zijn in Kulturhus Hasselo de win-
naars bekend gemaakt. Bijna alle 
inzenders waren alleen, of met part-
ners en kinderen naar het kulturhus 
gekomen om de feestelijke prijsuit-
reiking bij te wonen. De deelnemers 
en aanhang werden onthaald met 
koffie en krentenwegge. Na deze 
informele bijeenkomst brak in de 
grote zaal het officiële deel aan. Alle 
foto’s werden eerst op een groot 
scherm getoond en besproken. De 
fotowedstrijd, die werd georgani-
seerd door de Wijkraad Hasseler Es 
en de Culturele Commissie Hasselo, 
is gewonnen door Johan Meenhuis 
met zijn foto van een fraaie boom-
klever. De zoon van Johan, Roman 
Meenhuis, nam de prijs van 50 euro 
en de zilveren wisselcamera in ont-
vangst voor zijn vader die helaas 
was verhinderd. Hennie Pluygers, 
met een foto van een zilverreiger in 
de sneeuw, won de tweede prijs van 
30 euro aan Hasselo waardebon-
nen. De derde prijs, een waardebon 
van 20 euro, ging welverdiend naar 
Henk Wentink met een fraaie foto 
van een Vlaamse gaai.  De jury be-
stond uit sportfotograaf Harry Broe-
ze, de redactie, een lid van de wijk-
raad en een lid van de culturele 
commissie. Zij konden punten toe-

kennen voor vier criteria: Het con-
cept, de creativiteit, de techniek en 
persoonlijke voorkeur. De voorkeu-
ren liepen soms sterk uiteen, maar 
uiteindelijk konden de winnaars be-
paald worden.  
Alle deelnemers ontvingen als dank 
en als aandenken een mooi boekje 
waarin de ingezonden foto’s zijn 
afgedrukt.  De ingezonden foto’s 
worden tot eind deze maand ten-
toongesteld in de bovengalerij van 
het kulturhus. Tevens staan de fo-
to’s online op de website 
www.wijkraadhasseleres.nl van de 
wijkraad. Inmiddels is de nieuwe 
fotowedstrijd weer van start gegaan 
met als thema: ‘Zoom in op de wijk’. 
Op pagina 4 in deze krant vindt u de 
informatie over deze nieuwe foto-
wedstrijd.  

 
 
De Activiteitencommissie en de 
wijkraad hebben met pijn in het hart 
moeten besluiten de Pret- en Speel-
middag op 18 september niet te 
laten doorgaan. Alles was in de 
puntjes besproken met het beheer 
van het Kulturhus en de springkus-
sens, de attracties en treintje Bello 
waren al besteld bij de firma Augie 
in Dedemsvaart.  
Helaas gooiden de nieuwe corona-
maatregelen roet in het eten. Voor 
die tijd was het ellenlange aan-
vraagformulier voor de Evenemen-
tengunning al ingediend bij de afde-
ling Regulering en Toezicht van de 
gemeente.  
 

 
 
Ook de plattegrond van het terrein 
was ingetekend en opgestuurd 
evenals het Veiligheidsplan en de  
certificaten van de springkussens 
en de attracties. Maar toen een Co-
ronamaatregelenplan moest worden 
opgesteld, zag de organisatie,  ge-
zien de gestelde strenge eisen, 
geen mogelijkheid dat te realiseren. 
De format voor een Coronaplan op 
de site van de Veiligheidsregio 
Twente (VRT) was niet te vinden en 
daarbij kwam ook nog dat de rege-
ring steeds weer andere maatrege-
len afkondigde.  
En zo strandde de leuke spelmid-
dag voor de kinderen uit onze wijk. 

De zoon van de eersteprijs winnaar Johan Meenhuis, Roman 
Meenhuis, neemt de zilveren wisselcamera en de 50 euro 
aan Hasselo-waardebonnen in ontvangst van Hermine Banis, 
secretaris van de Wijkraad Hasseler Es. Rechtsboven  de 
winnende foto van een boomkruiper met een lekker hapje.   

Foto: Felix Hoedemakers 

Doe mee met de actie Rabo ClubSupport 
en stem voor het verfraaien van uw wijk. 
 

De Wijkraad 
Hasseler Es wil 
de wijk weer 
een beetje 
mooier maken 
en gaat daarom 
meedoen met 
de actie RABOBANK CLUBSUPPORT.  
Dit jaar stelt de RABOBANK € 120.000,-- be-
schikbaar voor stichtingen en verenigingen die 
bankieren bij Rabobank Centraal Twente. Rabo-
leden kunnen van 4 t/m 25 oktober hun stem 
uitbrengen op een mooi doel.  
Het doel dat de 
wijkraad voor 
ogen heeft is het 
decoreren met 
natuurlijke af-
beeldingen van 
trafohuisjes in de 
wijk waar nu tags 
en graffiti op ge-
spoten zijn.   
Hoe meer stem-
men op dit doel 
worden uitgebracht des te hoger het bedrag 
waarmee de graffiti kan worden aangepakt.  

Ga ook stemmen voor het  
doel van de wijkraad. 

Trafohuisje bij de Caro van Eyckstraat  

Pret– en Speelmiddag Hasseler Es afgelast  
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Colofon   

De Hasseler Post is een uitgave van 
 bewonersorganisatie  

Stichting Wijkraad Hasseler Es 
Secretariaat:  Postbus 8051 

7550 KB Hengelo,  tel. 074 -  277 36 86 
           e-mail: wijkraadhasseleres@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschijningsdatum en sluitingsdatum kopij onder voorbehoud. 
Het is de redactie toegestaan om kopij in te korten of niet te 
plaatsen zonder opgaaf van reden. 
Klachten over bezorging: 074- 2771783 tot 7 dagen na verschijning. 

 
 

  Belangrijke  telefoonnummers: 
  Meldingen Wijkbeheer acuut gevaar 074 - 2459459 
  Meldingen online www.hengelo.nl → meldingen     
  Openbare ruimte → meldingenformulier.   
 
  Twente Milieu:                   0900 - 8520111 
  Wijkagent                          0900 - 8844 

Ron Wesseling 
Hermine Banis 
Henk Schutten 
Gilla Vronik 
Johan Molthof                
Marian Grootelaar 
Swanèt Vink 

Voorzitter              
Secretaris               
Penningmeester        
Milieu werkgroep       
Milieu algemeen       
Verkeer                     
Notulist                     

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 

* Alleen op afspraak! Zie achterpagina 

Redactie en verslaggeving: 
Hermine Banis, Arjen Hoogervorst   
hasselerpost@wijkraadhasseleres.nl 
Opmaak en foto’s Arjen Hoogervorst 
Advertenties:  Henk Schutten, tel. 074-2771783. De 
Hasseler Post verschijnt  5 x per jaar.  
Oplage 5000 st. Verspreiding huis aan huis in de Hasseler 
Es door ‘Cycloon Twente’. Losse nummers in Kulturhus 
Hasselo. Online lezen op www.wijkraadhasseleres.nl 
De volgende editie verschijnt in week 49.    
Sluitingsdatum voor kopij is op 15 november a.s. 
 

Autobedrijf Bruins 
Torenlaan 8 
7559 PJ Hengelo 
Tel: 074-2777708 
 
www.autobruins.nl 
info@autobruins.nl 

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

Dode berk werpt vraagte-
kens op. Opzet? 

In de August Vördingstraat staan veel mooie 
berken. Allemaal vol in het blad momenteel 
en dus gezond zo te zien. Allemaal? Nee, 
één berk niet. Die is zo dood als een pier. 
Een kale stam zonder takken steekt als een 
paal in de lucht. Eigenaardig, één dode berk. 
Nadere inspectie van de stam leverde een 
nog veel eigenaardiger beeld op. 
Rondom in de voet van de stam is schuin 
naar beneden, een tiental diepe gaten ge-
boord met een doorsnede van ongeveer 2 
cm. Is daar een bijtend goedje ingegoten om 
de boom te vergiftigen door iemand die een 
hekel aan die boom heeft? Is er een andere 
verklaring voor de gaten? Voor onderzoek? 
Wie het weet mag het zeggen. 

Een tiental 
geboorde 
gaten rond-
om de voet 
van de 
stam roept 
vragen op. 

Ze zijn er weer, vliegenzwammen 
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Aanmelden voor creativiteitsmarkt 
Zodra de gelegenheid daarvoor geschikt is en 
bij voldoende interesse, wil de Activiteitencom-
missie van de wijkraad een creativiteitsmarkt 
houden. Iedereen die belangstelling heeft om op 
de markt te staan, kan zich alvast aanmelden. 
Stuur een e-mail onder vermelding van naam/
adres/telefoonnummer aan:  
activiteitenhasseleres@hotmail.nl (Let op: .nl) 
Wel graag vermelden welke soort creativiteit u 
wilt laten zien op de kraam.   

 
 
Toen uitgeverij Wegener stopte met het uitge-
ven van de Hasseler Courant is de wijkraad in 
oktober 2001 verder gegaan met het uitgeven 
van de Hasseler Post. Deze uitgave heeft de 
afgelopen 20 jaar al vele gedaantewisselingen 
ondergaan. Jarenlang verscheen de krant in 
zwart/wit gedrukt op geel papier, toen in 
duotoon met de wijkraadkleuren blauw en bruin 
met zwarte letters en sinds 2014 drukt Knoef in 
Borne de krant in full color.  
Dat de krant nog altijd goed wordt gelezen en 
wordt gewaardeerd door de bewoners van de 
Hasseler Es merkt de redactie aan de reacties. 
Zelfs Tubantia put wel eens uit een bericht in 
deze krant. En de puzzel is immer populair, ge-
let op het grote aantal inzendingen. De redactie 
maakt deze informatiekrant nog steeds met ple-
zier voor de bewoners en hoopt dit nog jaren 
doen. 

20 jaar Hasseler Post  

De eerste Hasseler 
Post verscheen in 
oktober 2001 

Dat het boek ‘De Geschiedenis van 
de Marke Hasselo’ nog eens over-
zee zou belanden was een grote 
verrassing voor zowel de wijkraad 
als Arie Niks, de zoon van tekenaar 
en schrijver Jo Niks.  
Eind augustus ontving de wijkraad 
een e-mail uit Monarch, Alberta/
Canada met de vraag om het boek 
van Jo Niks op te sturen. De mail 
was afkomstig van een nazaat van 
meerdere oude erven van de Marke 
Hasselo. Josephine Oude Reimerink 
gaf in haar mail aan dat haar over-
grootouders in de 18

e
 en de 19

e
 

eeuw in de Marke Hasselo woon-
den. Die voorouders woonden onder 
meer op erven Engberink ( red. Ei-

mink/Sogtoen),  
Egberink, Aar-
ninkhof, Hof-
stede, Wegink 
en Geerdink. 
Dat zijn toeval-
lig de meeste 
erven die op 
de nutskasten 
in de wijk zijn 
afgebeeld.  
De wijkraad 
heeft haar informatie over het Erve 
Scholten Reimer gemaild en Arie 
Niks heeft gezorgd dat boek in Ca-
nada is beland. 

Op pagina twee staat een artikeltje over gaten, 
geboord in een berk. Ook in de fietspaden door 
de hele wijk zijn grote aantallen gaten geboord. 
Deze gaten hebben een doorsnee van 10 cm. 
Om de paar honderd meter is een zwarte stip 
zichtbaar van asfalt om het gat te dichten.  
Navraag door de redactie bij de gemeente leer-
de dat de boorkernen worden gebruikt voor 
onderzoek naar de staat van de fietspaden. Er 
is onderhoud gepland en dit onderzoek helpt 
bij het samenstellen van het onderhoudsplan.  

Fietspaden in de gaten 

Zwarte stippen op van asfalt van 
fietspaden markeren de plek waar is 
geboord.   

Volgende maand gaat de wijkraad 
weer in overleg met de gemeente 
over het onderhoud van de wijk. 
Het laatste overleg is al weer een 
jaar geleden en door het coronavi-
rus waren de contacten door het 
jaar ook minder dan de voorgaande 
jaren.  
Punten die de wijkraad aan de orde 
stelt zijn onder meer het groenon-
derhoud en herbestrating van klin-

kerstraten hier 
en daar in de 
wijk. De Has-
seler Es is 
meer dan 40 
jaar oud en bij 
meerdere stra-
ten steken de 
riooldeksels van de kolken boven 
de bestrating uit. Het regenwater 
kan dan niet worden afgevoerd. 

Gemeente en wijkraad weer om de tafel 

Belangstelling van overzee voor boek van Jo Niks. 

Het boek is nog verkrijgbaar 
voor belangstellenden bij Rob 
de Lange tel. 0651717025 

Klok op hoek Westelijke Esweg en Hasselerbaan 
gereviseerd. 
 
Om weer helemaal bij de tijd te zijn, heeft 
de wijkraad de klok op de hoek Hasseler-
baan afgelopen zomer up-to-date laten 
maken. Deze klok dateert van 1993 en is 
destijds aan de wijk geschonken door de 
Werkgroep Verkeer van de wijkraad. Wij-
len Eef van Kuijk en Harry ten Vaanholt 
hebben in 1992 de eerste prijs, de RO-VO 
Verkeersprijs gewonnen en dat leverde 
hen een mooie geldprijs op van 5000,-- 
gulden. Met dit geld konden ze hun innige 
wens, een klok in de wijk, in vervulling la-
ten gaan. Na jaren trouwe dienst te heb-
ben gedaan, was het tijdstip aangebroken 
om de klok te moderniseren. Het uiterlijk is 
gelijk gebleven, maar binnenin draait een 
beter uurwerk en zijn de wijzers en de 
voorruiten door nieuwe exemplaren ver-
vangen.  En zo blijft de wijk(raad) bij de 
tijd. 
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De nieuwe puzzel: 

Het is herfst. Oogsten, vruchten, 
noten, mooie kleuren, storm en 
regen kenmerken de herfst. Dat is 
het thema van deze puzzel. Ook 
de oplossing gaat over de herfst. 
Zoek de woorden uit de woorden-
lijst kriskras op in het diagram en 
streep ze door. Er blijven dan 
letters over die de oplossingszin 
vormen. Onder de inzenders uit 
onze wijk met de juiste oplossing 
verloten we weer drie Hasselo-
waardebonnen van €15. 
De oplossingen kunt u tot 8 no-
vember a.s. afgeven bij de Vrije-
tijdshop Hasselo of e-mailen 
naar: 
puzzel@wijkraadhasseleres.nl 

De drie uitgelote winnaars van de vori-
ge puzzel zijn v.l.n.r. John Havers, 
Marja Visser en Geert Koopman. 
Zij wonnen de Hasselo waardebon 
van 15 euro. Proficiat! De oplossing 
luidde: Wat nooit verandert is dat het 
weer elke dag anders is. (velen spel-
den ´verandert´ met een ´d´ maar dat 
was helaas fout.) 

                                Fotowedstrijd  
                 ‘Zoom in op de wijk’ 
Het nieuwe thema van de fotowedstrijd is ’Zoom in op de wijk’. 
Het thema ‘vakantie in de wijk’ is vervallen wegens de privacyregels.  
Maak dichtbijfoto’s van objecten die je mooi of bijzonder vindt in onze wijk. 
Bloemen, insecten, waterdruppels, 
patronen, ijskristallen, alles is goed. 
Er zijn weer mooie prijzen te win-
nen en de zilveren camera als wis-
seltrofee. Je mag van foto wisse-
len. De laatst ingezonden foto is 
geldig. De foto moet minimaal 200 
kb groot te zijn i.v.m. de scherpte. 
De foto kun je insturen naar het 
e-mailadres: 
foto@wijkraadhasseleres.nl  
Vermeld naam, adres en telefoon-
nummer bij de inzending.  

De blije winnaars van de juniorpuzzel 
zijn v.l.n.r. Laura Landman, Lars en 
Milan Krol. Ook zij wonnen een Has-
selo waardebon van 15 euro. Linda 
Wijnsma won ook, maar zij staat niet 
op de foto. De oplossing luidde: Wie 
op vakantie gaat laat een leegte ach-
ter. (vakantie betekent  feitelijk ‘lege 
plek’) 

appelen 
beukennootjes 
bessen 
bladval 
bladverkleuring 
bronst 
bruin 
dwarrelen 
eekhoorn 
eikels 
hazelnoten 
herfstgeur 
herfstkleuren 
herfststorm 

herfsttafel 
herfsttinten 
herfsttooi 
herfstwandeling 
guur 
kastanjes 
kruisspin 
mast 
najaar 
nazomer 
oogst 
paddenstoelen 
peren 
plukken 

regenbuien 
sjaal 
spinnenwebben 
tegenwind 
tuinwerk 
vliegenzwam 
vruchten 
walnoot 
wind 
winterklaar 
wintertijd 
zaden 
zwam 

Op de stam van een 
wilg langs de Hesbeek 
aan de Louis Pissuis-
straat groeit een prach-
tige zwavelzwam.  
De zwavelzwam is een 
parasitaire zwam die 
onder andere op eiken 
en wilgen te vinden is. 
Deze heldergele en 
feloranje zwam groeit 
vooral op oude, be-
schadigde of verzwak-
te bomen. Het hout in 
de stam wordt lang-
zaam verteerd waar-
door de boom uiteinde-
lijk sterft. 
De zwam is niet giftig.  
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www.oldekalterhengelo.nl  074 - 2435548 

Goed nieuws voor de sportieve skaters en 
BMX’ers in onze wijk. Binnen afzienbare tijd 
wordt een nieuw skate– en BMX-toestel ge-
plaatst op de skatebaan aan de oude Olden-
zaalsestraat waar het afgekeurde toestel in het 
voorjaar is weggehaald. De gemeente heeft in 
de afgelopen vakantieperiode de opdracht ge-
geven aan een erkende leverancier. Het nieu-
we toestel wordt omschreven als halfpipe/
miniramp. De hoogte is 1,80 m., de breedte 5 
m. en de lengte is 10 meter.  
De kleur is grijs. 

Scatebaan Oude Oldenzaalsestraat 

Zwerfvuil rapen, maak er een sport van!  
 
Zaterdag 18 september was het ‘Wereld Zwerfvuil Opruim-
dag’. Behalve de twee vaste wekelijkse zwerfvuil-
opruimploegen van de wijkraad op zaterdag, waren ook el-
ders in de wijk scholieren bezig om zwerfvuil te verzamelen.  
Wist je dat er een leuke gratis app bestaat om je route en je 
vondsten te melden? HelemaalGroen heet deze app. 

Wat heerlijk is het om een mooie wandeling te maken. He-
laas kom je vaker dan je wilt ook zwerfvuil tegen. Plastic be-
kertjes, flessen, blikjes, etc. Wist je dat een plastic fles of 
zakje na 5-10 jaar niet zomaar verdwijnt, maar langzaam aan 
het afbrokkelen is? En een plastic sixpackhouder zelfs pas 
na 100 jaar?  Het plastic valt bij dat afbrokkelen in kleine 
stukjes uit elkaar en komt via de dieren die het opeten in hun 
maag terecht en daardoor ook in ons voedsel. Het zwerfvuil 
ligt voor het grijpen! Ga je een wandeling maken, neem dan 
eens een zak mee, een grijper of (tuin)handschoen. En na-
tuurlijk onze app!  
Met de app motiveren we elkaar, want de app van Helemaal-
Groen maakt op een kaart direct zichtbaar waar jij zwerfvuil 
hebt geraapt. Leuk! dat motiveert ook anderen die actief zijn 
in jouw gebied. 
Alleen kun je niet veel, maar samen lukt dat wel: Je omge-
ving HelemaalGroen kleuren en houden. De app van Hele-
maalGroen maakt alle acties zichtbaar van iedereen die zich 
inzet voor een schone omgeving, met een mooi en gezamen-
lijk resultaat.  
Laten we samen het verschil gaan maken. Er werd begon-
nen met zeven deelnemers in een klein dorp in de Achter-
hoek. Dat aantal groeide al snel verder tot  ruim 7.000  deel-
nemers in heel Nederland. Doe ook mee! 

Ieder dak een zonnedak! n 

 

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 
2023 ongewijzigd voortgezet. Het blijft hierdoor financieel 
aantrekkelijk voor huis-
houdens om te investe-
ren in zonnepanelen. 
De salderingsregeling 
houdt in dat de stroom 
die je met zonnepane-
len opwekt en terugle-
vert aan het net, wordt 
afgetrokken van je ei-
gen energieverbruik. 
Eigenaren van zonne-
panelen kunnen langer 
salderen dan was be-
dacht. Tot 1 januari 
2023 verandert er niets 
voor wie al zonnepanelen heeft.  
 
Gemeente Hengelo vindt het belangrijk om daken te gebrui-
ken voor zonnepanelen om duurzame elektriciteit op te wek-
ken. De daken van woningen dragen niet bij aan de opgave 
van duurzame elektriciteitsopwekking via zon. Wel draagt 
het bij dat het elektriciteitsverbruik omlaag gaat. Die energie 
hoeft dan niet opgewekt te worden via zonnevelden of wind-
turbines.  
 
Het college van B&W heeft op 7 september het voorlopig 
ontwerp omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld, 
samen met een stimuleringsplan ‘zon op dak, parkeerplaats 
en gevel’ en een uitvoeringsplan. De Hasseler Es was al 
afgevallen als zoekgebied voor een zonneveld. Wel willen 
wij graag in gesprek met inwoners of ze kunnen en willen 
bijdragen aan de opgave door zonnepanelen op hun dak te 
plaatsen. Tijdens de Karavaan van de Nieuwe Energie mel-
den zich mensen die zich hiervoor willen inzetten.  
De gemeente faciliteert initiatieven die vanuit de inwoners 
komen. Dus wij zijn graag bereid om samen met deze initia-
tiefnemers in de herfst een bijeenkomst te organiseren als 
daar voldoende belangstelling voor is. Heeft u interesse om 
hieraan deel te nemen? Laat dit dan weten via het email-
adres  duurzaam@hengelo.nl 
Wij komen dan graag langs om meer informatie te geven. En 
wie weet is het in de toekomst mogelijk om collectief zonne-
panelen in te kopen.  

Gevonden: 
 
Etui met drie 
sleutels gevon-
den op fietspad 
langs Tijerts-
beek. 
Reacties naar 
emailadres: 
hasselepost 
@wijkraadhasse 
leres.nl 



 

6 

Het is al weer dik een half jaar geleden dat de laatste nutskas-
ten zijn beplakt met afbeeldingen van Hasselo-boerderijen van 
tekenaar Jo Niks. Tussentijds stond wel een tweetal afbeeldin-
gen op de rol die moest worden uitgewerkt en bewerkt.  
 
Eerbetoon Jo Niks. 

Als eerbetoon aan dhr. Jo Niks,  die de 
geschiedenis van de oude boerderijen en 
haar bewoners in de wijk laat herleven, is 
een kast op het pleintje aan de Willem van 
Otterloostraat bestickerd met een afbeel-
ding van de tekenaar met een korte le-
vensloopbeschrijving. Op de kast is ook 
een QR-code naar de wandelroute ‘Van 
kast naar kast’ afgedrukt.  Het is aan Jo 
Niks te danken dat naast de tekeningen 
ook de geschiedschrijving van de oude 
boerderijen is vastgelegd en bewaard is 

gebleven. De   meeste boerderijen zijn in de ‘70er jaren afge-
broken voor de nieuwbouw in de Hasseler Es.  De bekendste 
en oudste boerderijen staan afgebeeld en beschreven in zijn 

boek ‘De Geschiedenis van de Marke Hasselo’. Op veler ver-
zoek is dat boek vorig jaar herdrukt en is niet alleen in de wijk 
en de wijde omgeving, maar zelfs in het buitenland (Canada) 
terecht gekomen. De wijkraad heeft dankbaar gebruik ge-
maakt van zijn boek voor het bestickeren van de nutskasten, 
maar ook van tekeningen van boerderijen die niet in zijn boek 
voorkomen. Op pagina drie meer informatie over het boek, 
 
Aanvulling wandelroute. 
Om de wandelroute ‘Van kast naar 
kast’ verder aan te vullen, is in het 
midden van de Laurenz Bogtman-
straat boerderij ’n Pallast afgebeeld. 
Deze boerderij was gelegen in de Mar-
ke Hasselo op de plek waar de mar-
ken Kleine Driene en Groot Driene 
samenkomen. Dat is in de buurt van 
de huidige Pallastweg, waar de fiets-
brug richting Lonnekermeer leidt. De 
boerderij stond tussen de Oldenzaalsestraat en de spoorlijn, 
maar moest verdwijnen voor de aanleg van de Rijksweg A1.  

Eerbetoon tekenaar Jo Niks en boerderij ’n Pallast 

Een uitsnede van de afbeel-
ding op de kast aan de Lau-
rens Bogtmanstraat 

Jo Niks 

Wandel mee langs de 
‘Jo Niks-kasten’.  
Op zaterdag 23 oktober kunt u 
deelnemen aan een wandeling 
van 7,7 km langs alle kasten 
die zijn voorzien van een boer-
derijtekening van Jo Niks.  
Start om 09.30 uur bij Kul-
turhus Hasselo. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur en is 
gratis. Aanmelden kan tot 20 
oktober via het e-mailadres 
jo@wijkraadhasseleres.nl  

                 Nieuws van de WRSH 
 
Sporten vanaf € 10,00 per maand. 

Vol enthousiasme zijn we op 1 september weer 
begonnen. Uiteraard zijn we daar erg gelukkig 
mee en we hopen dat het zo blijft en dat we het 
hele seizoen weer kunnen sporten. 
Vanaf 4 september zijn we met streetdance ge-

start met één groep op zaterdagochtend. Leidster Demi gaat 
ons verlaten i.v.m. haar nieuwe baan. We hebben als ver-
vangster in Etienne een enthousiaste nieuwe leidster gevon-
den. Etienne studeert aan de musicalacademie en wil haar 
professie graag met ons delen. Ben je 7 jaar of ouder kom 
dan naar de streetdancelessen om uit te proberen.  
Meer informatie: zie www.wrsh.nl  

 
 
Kulturhus Hasselo is een van de drie centra-
le plekken in Hengelo waar Wijkracht, samen 
met bewoners en verschillende partners, 
activiteiten aanbiedt. In het kulturhus zijn er 
vooral activiteiten voor ouderen uit de wijken 
in de buurt.  
 
Ondersteuning 
Voor inwoners die meer nodig hebben dan 
een activiteit, biedt Wijkracht passende on-
dersteuning. De sociaal werkers en vrijwil-
ligers signaleren thema’s als eenzaamheid, 
depressie of armoede eerder en bieden in-
formatie, advies en hulp. Wijkracht werkt 
intensief samen met inwoners, vrijwilligers en 
andere professionals. Hierdoor kan Wijkracht 
mensen snel de juiste ondersteuning te ge-
ven. 
 
Huiskamer 

Op de begane grond wordt 
een huiskamer ingericht. 
De huiskamer wordt de 
centrale plek om binnen te 
lopen voor een kop koffie, 
een vraag of een gesprek. 
Er zijn altijd mensen aan-

wezig. Zij nemen de tijd voor u en hebben 
aandacht voor de vragen, ideeën en verha-
len van de bezoekers.  

 
 
Het activiteitenprogramma stelt Wijkracht 
graag samen met de bewoners. Hieronder 
vindt u het voorlopige programma.  
Wijkracht wil ook graag programma’s aanbie-
den op basis van kunst, film, lezing, literatuur 
etc. Hiervoor zoeken we de samenwerking 
met bewoners én organisaties in de wijk en 
stad. Hebt u een zelf een suggestie of wilt u 
ons helpen, laat het weten! 

Wijkracht biedt gevarieerd activiteitenprogramma in Kulturhus Hasselo 
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                Wandelen vanuit de Hasseler Es 
 

Iedereen weet wel dat bewegen goed 
is voor je gezondheid. Iedereen wil ook 
wel meer bewegen. Beginnen is echter 
heel lastig. En volhouden is nog lasti-
ger. Wil je ook graag meer bewegen? Of moet je 
meer bewegen vanwege je gezondheid? Weet je 
niet goed hoe je begint? Zoek je een maatje om  
samen mee op pad te gaan? Kom dan wandelen 
met de Wandelgroep Hasseler Es. 
Eke maandagochtend begeleidt wandeltrainer 

Henk Passies twee wandelgroepen vanaf Kulturhus Hasselo. De eerste groep start 
om 9.00 uur en wandelt 1,5 uur. De tweede groep begint om 11.00 uur en wandelt 
1 uur. Aanmelden via info@fitmetpassie.nl of bel 06-8396 5445. Meer info: 
www.fitmetpassie.nl. 
 
Hardlopen in Slangenbeek en Hasseler Es 
Henk Passies geeft ook hardlooptrainingen op verschillende niveaus 
Echte beginners op donderdagavond, gevorderde beginners op maandagavond, 
gevorderden op dinsdagavond en vergevorderde lopers op woensdagavond. 
Alle trainingen beginnen om 19.15 uur vanaf het Wijkcentrum Slangenbeek. 
Aanmelden via info@fitmetpassie.nl of bel 06-8396 5445. Meer info: 
www.fitmetpassie.nl. 

 

Nieuws van de Thaborkerk. 
 

Help de Voedselbank! 
Helaas ontvangt de ‘Voedselbank Midden 
Twente’ vanwege verandering van voedselvei-
ligheidswetten (producten met uiterste ge-
bruiksdatum) en steeds meer afprijzing van 
producten in de supermarkten veel minder pro-
ducten dan voorheen. Er is een grote behoefte 
aan lang houdbare producten. 
 
Daarom heeft de Caritas van Parochie De 
Goede Herder Hengelo het initiatief genomen 
om een ‘Actie voor de Voedselbank’ te organiseren. Op zaterdag 16 oktober a.s. 
van 10.00 tot 12.00 uur kunt u de producten afgeven bij de Thaborkerk aan de 
Gerrit Peuscherstraat. Het gaat om rijst, spaghetti, macaroni, of om broodbeleg 
zoals als jam, stroop, pindakaas of hagelslag. 
Uw steun is hard nodig. Samen met u hopen wij zo de Voedselbank Midden Twen-
te te kunnen helpen.  

KIES training (Kinderen in een scheiding) KIES voor jullie kind! 
 
Van één (t)huis met twee ouders, naar twee huizen. Waar voel je je thuis? Als ou-
ders gaan scheiden, is het voor kinderen lastig om te begrijpen wat er gebeurt. 
Kinderen kunnen onzeker worden of juist opstandig. Soms voelen ze zich schuldig 
of zijn ze bang.  
 
Om kinderen te helpen bieden wij de KIES training. Speciaal voor kinderen van 7 
tot en met 12 jaar waarvan de ouders zijn gescheiden. Met deze training kies je 
als ouders voor het welzijn van je kind. Je kind krijgt een neutrale, veilige plek 
waar hij/zij zich kan uiten en samen met leeftijdsgenoten kan praten en spelen.  
 
In de KIES training komen verschillende onderwerpen aan bod; emoties, concen-
tratie en leren, gedrag, familie en nieuwe relaties. Dit doen we met allerlei spel-
vormen en activiteiten, passend bij het onderwerp en de leeftijd. We maken het 
leuk, begrijpelijk en vertrouwd.  
 
Op 28 oktober start er weer een KIES-training in Kulturhus Hasselo.   
Deelname aan de training is gratis.  
 
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen mag u contact op-
nemen met: 
Sidon Schapelhouman:  s.schapelhouman@wijkracht.nl of  
Maarten Roth:  m.roth@wijkracht.nl  Telefonisch zijn beiden  
bereikbaar via 088- 9455722. 
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Reserveren is noodzakelijk en kan per  
e-mail op kultuur@kulturhushasselo.nl 

Zaterdag van 9.00 - 13.00 u. 

Zondag gesloten 

Vrijdag 22 oktober 19.30 uur. 
Film ‘Departures’. Een ode aan het uitvaart-
vak. Mooie tradities, emotie en humor in deze 
Japanse tragikomedie. Een parel van een film 
met een Oscar bekroond. 
Entree € 7,50 incl. koffie en napraat-drankje 

Vrijdag 12 november 19.30 uur. 
Lezing door Frank Krake over zijn spraakma-
kende boek Hannelore, het meisje uit de sek-
te. Het boek is vertaald en wordt verfilmd. 
Entree € 7,50 incl. koffie en napraat-drankje 

Vrijdag 26 november 19.30 uur. 
Jan van der Geest vertoont zijn schitterende 
nieuwe film  over Twentse watermolens. 
Vanuit uw stoel genieten van prachtige beel-
den en muziek. 
Entree € 7,50 incl. koffie en napraat-drankje 

Zaterdag 18 december 14.00 uur 
Onder voorbehoud: Optreden dames vissers-
vrouwenkoor ‘De Schellevissen’ met speciaal 
kerstrepertoire. Dat wordt weer een feest! 
Entree € 2,00 incl. koffie. 

Kulturhus Hasselo zoekt vrijwilligers 
 
Met Kulturhus Hasselo heeft de Hasseler Es een wijkcentrum tot haar beschikking 
waar andere wijken in Hengelo terecht jaloers op kunnen zijn. 

Naast het multifunctionele karakter met 
betrekking tot de diverse ruimtes die het 
kulturhus herbergt, beschikt het kulturhus 
ook over een ruime en gezellige ontmoe-
tingsruimte. Iedereen is hier van harte wel-
kom voor een praatje, een kopje koffie, of 
het lezen van de krant of een tijdschrift. 
Voor deze ontmoetingsruimte zijn we op 
zoek naar barvrijwilligers. 
Bent u die gastvrije mevrouw of meneer 
die hier wel oren naar heeft, dan bent u 
van harte welkom om ons team van vrijwil-

ligers te komen versterken. Wilt u meer informatie over de tijden en werkzaamhe-
den, kom dan eens langs in het kulturhus of neem contact op met Jadi Leeftink, e-
mail:  j.leeftink@wijkcentranoord.nl of met Edo Wortelboer, e-mail: 
e.wortelboer@wijkcentranoord.nl  Bellen mag ook. Tel.nr. 074-2780181 

Speelotheek de Wissel bestaat 35 
jaar. Alle reden voor een feestje. 
Daarom verstoppen we in oktober 35 
Happy Stones in de Hasseler Es.  
Dit zijn vrolijk be-
schilderde stenen 
waarop onze 
website vermeld 
staat. Heb je een 
steen gevonden? 
Breng hem tij-
dens openingstij-
den naar Speel-O-Theek De Wissel in 
het Kulturhus en zie wat je prijs is. En 
vind je een van de drie gouden stenen 
dan mag je een jaar lang gratis ons 
geweldige speelgoed komen lenen!  
Kijk op www.speelotheekdewissel.nl 

    Culturele Agenda  
       Kulturhus Hasselo 

Leen ook Speelgoed bij de bibliotheek. 
Vieve heeft haar keus gemaakt!. 
Vieve geniet van de mogelijkheid om in 
de bibliotheek speelgoed te lenen.  
Met je biebpas een puzzel, een spel of 
speelgoed van Speel-o-theek de Wissel 
lenen als de bibliotheek open is. Er is 
natuurlijk een groter aanbod bij de speel-
o-theek zelf. Kijk maar eens op de websi-
te www.speelotheekdewissel.nl 

Speelotheek 35 jaar  Al 15 jaar zingen, dansen en 
acteren bij Theaterschool Luna 
 
Wil je zingen, dansen en acteren? 
Optredens op kleine en grote podia? 
Droom je er stiekem van om hiervan 
misschien wel je beroep te maken? 
Schrijf je dan nu in bij theaterschool 
Luna. 
Liever eerst een proefles? Ook dat kan. 
Theaterschool Luna biedt je alles op het 
gebied van zang, dans en acteren. 
Bij Theaterschool Luna krijg je al 15 jaar 
semiprofessioneel les waarbij spelple-
zier en je persoonlijke ontwikkeling 
voorop staan. We werken aan je sociale 
vaardigheden, je wordt weerbaarder en 
we maken korte metten met je faalangst 
op het podium of voor de camera. 
Ons programma stemmen we af op jou, 
zodat jij je doel bereikt. 

Natuurlijk sluiten we je lessen af met 
een spetterende musical, met prachtige 
decors en schitterende kostuums en 
uiteraard belichting en geluid. 
 
Doe je mee? Geef je dan op voor een 
gratis proefles op donderdag in Kul-
turhus Hasselo. 
www.theaterschoolluna.nl 
juliette_maarseveen@theaterschoolluna.nl  
Tel: 06-55583147 


