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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 
Marian Grootelaar 
Swanèt Vink 

Voorzitter              
Secretaris               
Penningmeester        
Milieu werkgroep       
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 

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 5500 st. Verspreiding huis aan huis in de Hasseler Es 
door Dommerholt reclameverspreiding. Losse nummers in 
Kulturhus Hasselo. Online op www.wijkraadhasseleres.nl 
De volgende editie verschijnt op 21 november. 
De sluitingsdatum voor insturen kopij is op 1 november. 
Bezorging is op dinsdag 6 december. 

Wandel mee langs de geschiedenis van Hasselo met de nieuwe 
‘Jo Niks-kastenroute’ in de wijk. 
Het aantal nutskasten met een afbeelding van een boerderij, getekend door 
Jo Niks, is uitgebreid naar 28. 
Op zaterdag 24 september a.s. kunt u 
weer deelnemen aan deel 1 van een 
wandeling langs de elektrakasten die 
zijn voorzien van een fraaie boerderij-
tekening. De wandeling voert ook 
langs andere markante plekken in de 
Hasseler Es.  
De route is thans 10 km lang en zal in 
twee aparte gedeeltes worden gewan-
deld. De start is om 09.30 uur op het 
pleintje bij kapsalon Treder aan de 
Willem van Otterloostraat. De wande-
ling duurt ongeveer 2 uur en is gratis. 
Na afloop even koffie of thee drinken 
in het kulturhus. Aanmelden kan tot 12 
september a.s. via emailadres:  
jo@wijkraadhasseleres.nl    
Maximaal 15 deelnemers.   
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Het lichtgroene vlak geeft het gebied aan dat de gemeente 
op het oog heeft voor het plaatsen van woonwagens. 
 

Twee coronajaren zijn voorbij gegaan zonder een Wijkdag 
Hasseler Es. Maar dit jaar zal deze gezellige dag voor alle 
wijkbewoners, jong en oud, toch doorgaan en wel op zaterdag 
10 september. Vanaf 11.00 uur zijn bezoekers van harte wel-
kom op het plein en sportveld bij Kulturhus Hasselo.   
Het wordt weer een ouderwetse Wijkdag met een gezellige 
creativiteits- resp. kunstmarkt, waar belangstellenden heerlijk 
kunnen rondneuzen om iets leuks op de kop te tikken. Er heb-
ben zich meerdere standhouders aangemeld die hun creatie-
ve werk graag laten zien en te koop aanbieden. 

 
 
 
Attracties voor kinderen. 
Voor de kinderen, klein en groot, komt een vijftal uitdagende 
spring- en klauterkussens zoals een draken jump stormbaan, 
een deinend piratenschip, een jungle active center en een 
brandweer springkussen. Behendige kinderen kunnen hun 
talenten laten zien bij het kratten stapelen.  

Deinend piratenschip 

 
Clown Peter komt voor de allerkleinste kinderen. Hij gaat van 
ballonnen de mooiste creaties maken die de kinderen mee 
naar huis mogen nemen.  
                                                                        Ballonnenclown Peter. 

Brandweerwagenspringkussen 

Ronduit spectaculair is het kratten stapelen. 

 
Voor een lekker kopje koffie, thee of fris kunt u terecht in Kul-
turhus Hasselo. Medewerkers van het kulturhus zorgen op de 
Wijkdag voor smakelijke broodjes.  

Meer trek in een lekkere wafel of een verkoelend schepijsje? 
Dat kan ook.Voor de echte Hasselose wafels op een stok bij 
de wafelwagen van mrs. Waffles en voor een heerlijk schepijs-
je bij Franky’s ijscokar.  

De Wijkdag wordt opgeluisterd met zang en livemuziek. 
De markt en alle attracties starten om 11.00 uur en eindigen 
om 16.00 uur. 

WIJKDAG HASSELER ES 2022 OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 

Op de kunst– en creatiefmarkt is van alles te zien en te koop.  
Glaswerk, aquarellen, schilderijen, kaarten, sieraden, kunstboe-
ken, leuke creatieve hebbedingetjes, etc.   
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Onze nieuwe puzzel: 

Deze extra grote zomerpuzzel gaat over vakantie, zomer 
en allerlei soorten vervoermiddelen. Zoek de woorden uit 
de woordenlijst kriskras op in het diagram en streep ze 
door. Er blijven dan letters over die de oplossingszin vor-
men. Onder de inzenders uit onze wijk met de juiste oplos-
sing verloten we weer drie Hasselo-waardebonnen van 
€15. De oplossingen kunt u tot 15 oktober a.s. afgeven bij 
de Vrijetijdshop Hasselo of e-mailen naar mailadres puz-
zel@wijkraadhasseleres.nl 
Vermeld altijd uw naam, adres, én telefoonnummer bij 
uw oplossing, ook in de e-mail. 

De drie uitgelote winnaars van 
de vorige puzzel zijn: M. Seve-
rien, M, Wienk en Lotte Zoon 
(foto). Zij wonnen de Hasselo 
waardebon van 15 euro. 
De oplossing luidt:  Een wereld 
zonder insecten is onleefbaar.  
 

Een blije Lotte Zoon met haar prijs. 

              Doe mee met de fotowedstrijd  
                   ‘ZOOM IN OP DE WIJK’ 

 
Maak foto’s van dichtbij van objecten 
die je mooi of bijzonder vindt in onze 
wijk. Bloemen, insecten, waterdrup-
pels, patronen, ijskristallen, alles is 
goed. Je mag een camera of een 
mobieltje gebruiken om de foto’s te 
maken.  
Er zijn weer mooie prijzen te winnen 
én de zilveren camera als wisseltro-
fee. Elke inzender ontvangt boven-
dien een boekje met de ingezonden 
foto’s.  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 per e-mail insturen tot 1 september 
a.s. naar foto@wijkraadhasseleres.nl  
Vermeld altijd naam, adres en telefoonnummer bij de inzending.  

Wandelen vanuit de Hasseler Es 
Iedereen weet wel dat bewe-
gen goed is voor je gezond-
heid. Iedereen wil ook wel 
meer bewegen. Wil je ook 
graag meer bewegen? Of 
moet je meer bewegen van-
wege je gezondheid? Weet je 
niet goed hoe je begint? Zoek 
je een maatje om mee samen 
te gaan? Kom dan wandelen 
met de Wandelgroep Hasse-

ler 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 twee-
de groep start om 11.00 uur en wandelt 1 uur. Aanmelden 
of meer informatie mail info@fitmetpassie.nl of bel 06-
8396 5445 www.fitmetpassie.nl 
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www.oldekalterhengelo.nl  074 - 2435548 

Informatiebijeenkomst woonwagen-
locatie Bartelinkslaantje 
Op woensdagavond 7 september a.s. wordt een informatie-
bijeenkomst gehouden voor buurtbewoners van de geplande 
woonwagenlocatie Bartelinkslaantje. 

Zowel van de locatie Bartelinkslaantje als van de locatie 
Grobbenweg (Woolder Es) heeft de gemeente Hengelo de 
omgevingsfactoren onderzocht. Op basis daarvan is een 
voorlopig stedenbouwkundige ontwerp gemaakt. Op de in-
formatieavond gaat het voornamelijk over de  invulling van 
de locatie bij het Bartelinkslaantje. Het voorlopig ontwerp 
wordt dan gepresenteerd en daarop kunnen op- en aanmer-
kingen worden gemaakt die, indien mogelijk, worden meege-
nomen in een definitief ontwerp. Verder wordt informatie 
verstrekt over de eerstvolgende raadsbehandeling, het colle-
gevoorstel en het vervolgproces. 
De bijeenkomst wordt gehouden op woensdagavond 7 sep-
tember van 19.00 tot 20.00 uur in het pand van woningcor-
poratie Welbions aan de Paul Krugerstraat 44. 

De beoogde locatie aan het Bartelinkslaantje  vanaf de Hasselerbaan.  
 
 

Het heeft een klein jaar geduurd. Maar dan heb je ook wat. 
Dat is onmiddellijk waar te nemen bij het zien van de spik-
splinternieuwe halfpipe die begin juni is geplaatst op de ou-
de Oldenzaalsestraat. 
Geen geluidoverlast veroorzakend blik, waaruit de oude 
ramp bestond en die wegens te scherpe randen vorig jaar 
moest worden gesloopt. Nee, zwaar en degelijk beton. Erg 
prettig voor de skateboarders die daar al volop gebruik van 
hebben gemaakt.  
De wijk heeft er een fijne nieuwe voorziening bij gekregen 
die inmiddels door de jeugd is voorzien van ‘decoraties’. 

Nieuwe degelijke halfpipe op speelter-
rein oude Oldenzaalsestraat 

Op de kersverse halfpipe aan de Oldenzaalsestraat heeft de 
jeugd zich al snel helemaal uitgeleefd.  

Jongeren ruimen wekelijks vrijwillig 
veel zwerfvuil op in de Hasseler Es 
Elke zaterdag trekken twee ploegen jongeren de wijk in 
om vrijwillig zwerfvuil te verzamelen dat om verschillende 
redenen op straat terecht is gekomen. 
‘s Ochtends maken drie jongeren onder begeleiding van 
een wijkraad-vrijwilliger sterk vervuilde plekken in de wijk 
schoon met hun grijpstokken. Elke week nemen zij een 
andere route. De middagploeg maakt het gebied rond win-
kelcentrum Hasselo schoon. Zoals reeds vermeld, doen 
deze jongeren dit nuttige werk vrijwillig, maar zij ontvangen 
wel een leuk zakcentje voor hun inspanningen. Er zijn 
trouwens meer mensen in de wijk die zwerfafval verzame-
len. Deze krant berichtte daar al eerder over.  
 
Sinds er statiegeld op kleine plastic petflesjes wordt gehe-
ven, worden die nog maar weinig aangetroffen. Deze 
maatregel werkt dus heel goed. Daarentegen ligt de focus 
nu op blikjes. Het afvalprobleem met zwerfvuil is verscho-
ven naar de blikjes. 80% van de verpakkingen op straat is 
thans blik. De rest bestaat uit drinkpakjes, glas, plastic 
zakken, sigarettendoosjes, bekers, bakjes en andere rom-
mel. Met regelmaat wordt een volle papieren zak met afval 
van McDonalds aangetroffen die uit de auto in de berm is 
gegooid. Het wordt hoog tijd dat ook op blikjes  statiegeld 
wordt geheven zoals over de grens al lang het geval is.  
Maar zelfs als het blik is verdwenen als zwerfafval, werk-
loos zullen de jongeren wel niet worden.  

Foto links: Zwerfvuil bestaat thans voor 80% uit blikjes. Plas-
tic flesjes worden nauwelijks meer aangetroffen.  

Mededeling door wijkgroenbeheer Gildebor. 
Er wordt met ingang van 2022 jaar een groot 
aantal gazons niet meer wekelijks gemaaid, 
maar slechts twee keer per jaar.  
Dit naar aanleiding van een Raadsbesluit 
voor meer ecologisch maaibeheer dat vorig 
jaar genomen is.  
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Praktijk voor fysiotherapie, arbeidsfysio- 
 therapie, dry needling en echografie 

 

Body Practice: 
Een uniek beweeg-, rust- en beter-eten 
programma voor vrouwen door vrouwen.  

 

Body Practice geeft om de gezondheid van 

vrouwen in Hengelo en omstreken. Er wor-
den diverse trainingen aangeboden va-
rierend van krachttraining tot ontspanning, 
van warming-up met muziek tot stilte en 
energiebeheersing. 
Nieuw bij Body Practice is: Hét beter-eten 
en beweegprogramma (BEB)  
Het drie maanden durende programma be-
staat uit: 90 minuten intake, drie opvolgge-
sprekken met een meet- en weegmoment, 
twee sportmomenten per week naar keuze, 
met persoonlijke begeleiding omdat jij uniek 
bent. Aansluitend kun je blijven sporten en/
of gebruik maken van losse consulten.  
Jannet en Irene, beiden gewichtsconsulen-
ten, zijn aangesloten bij de Beroepsvereni-
ging Gewichtsconsulenten Nederland.  
Een vergoeding via je zorgverzekeraar be-
hoort tot de mogelijkheden. 
Meld je nu aan voor BEB of voor een gratis 
proefles van een practice naar keuze via 
bodypractice1@gmail.com 

Meer informatie? www.bodypractice.fit 

Kijkt u ook tegen een lelijk beklad klein 
grijs nutskastje van Ziggo aan, of zelfs 
twee naast elkaar? Daar is nu iets aan te 
doen. De wijkraad is gestart met een 
nieuw project ‘decoratieve afbeeldingen’ 
op kleine nutskastjes van 60 x 40 cm.  
Wijkbewoners die ook graag 1 of 2 kast-
jes voor of bij hun woning willen decore-
ren, kunnen kiezen uit een aantal afbeel-
dingen van werken van Arjen Hooger-
vorst, kunstschilder in onze wijk. Van 
verschillende aquarellen zijn stickers 
gemaakt die op de voorkant van de kast-
jes geplakt kunnen worden. Alle werk-
zaamheden zoals het schoonmaken van 
de kastjes en het plakken, wordt door de 
aanvrager zelf verricht, evenals nader-

hand het schoon houden van de sticker. 
Verder is aan het meedoen aan dit pro-
ject één voorwaarde verbonden. Vooraf 
dient overleg te worden gepleegd met 
buren/aanwonenden die de decoratie 
ook kunnen zien of waar het kastje voor 
of bij de woning staat.  
 
Op de website van de wijkraad 
(www.wijkraadhasseleres.nl) zijn alle 
beschikbare decoraties te zien waaruit 
een keuze kan worden gemaakt. Een 
sticker aanvragen kan via e-mail: 
wijkraadhasseleres@hotmail.com  
 
Bij de aanvraag naam, adres en tele-
foonnummer vermelden.  

Nieuw project: decoraties op kleine Ziggo-nutskasten. 

Het Erve Wegink 1 is terug in de 
wijk. Het erf bestond vroeger uit 
meerdere boerderijen. Het Wegink 
1, 2 en 3. Aanvankelijk had dhr. J. 
Niks een aantal tekeningen ge-
maakt van de boerderij van het Erve 
Wegink 2. Hij wist destijds niet dat 
het Wegink 1 ook tot het hele Erve 
Wegink behoorde. Daarop attent 
gemaakt door de laatste bewoners, 
de familie Aarninkhof, heeft hij de 
schade ingehaald en de boerderij 
toch met een tekening vereeuwigd. 
Deze tekening staat nu op een KPN
- nutskast vooraan in de Cruys 
Voorberghstraat. Alle drie de boerderijen stonden dicht bij 
elkaar. Het Wegink 1 in de Louis Saalbornstraat, het Wegink 
2 in de Rob de Vriesstraat en het Wegink 3 op de plek van de 
bestickerde kast in de Cruys Voorberghstraat. Jammer dat de 
wijkraad geen tekening van het Wegink 3 had en daarom is 
besloten op de achterzijde van de kast een tekening van Het 
Wegink 2 te plaatsen. Op de nutskast staat naast de afbeel-
dingen van de boerderijen een korte samenvatting van hun 
geschiedenis. 

Het Schildkamp (ook wel Schiltkamp geschreven) 
Aan het begin van de Bollenweg 
staat nog steeds de woning van 
Schildkamp. Daarvan heeft Jo Niks 
ook een leuke tekening in sepia ge-
maakt en die is verschenen op een 
nutskast in de Rika Hopperstraat. 
Vanuit de plek van de kast staat, kun 
je verderop de woning Schildkamp 
zien. Op deze kast is een leuke anek-
dote over de laatste bewoners te le-
zen. 

 
Inmiddels is ook de boerderij ’n Klaphöwer op de kast aan 
het Bartelinkslaantje gereed gekomen. Deze kast bevindt zich 
dicht bij huisnummer 10.   
 
Terugkijkend op alle reeds bestickerde kasten met ruim 28 
boerderijen, kun je concluderen dat hier veel boerenleven is 
verdwenen voor huizen in de Hasseler Es. 
 
Alle kasten met afbeeldingen van boerderijen zijn te vinden 
langs een wandelroute die is te bekijken en te downloaden 
vanaf de website van de wijkraad www.wijkraadhasseleres.nl  

Voorbeeld van een decoratie  

Het Erve Wegink 1 terug in de wijk 
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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    
Telefoon      074 277 32 30Telefoon      074 277 32 30Telefoon      074 277 32 30Telefoon      074 277 32 30    
    
Vanaf MAART 2022 Vanaf MAART 2022 Vanaf MAART 2022 Vanaf MAART 2022     is dit ons nieuwe adres : is dit ons nieuwe adres : is dit ons nieuwe adres : is dit ons nieuwe adres : 
Max van der Stoelstraat 11Max van der Stoelstraat 11Max van der Stoelstraat 11Max van der Stoelstraat 11    

Alleen online via www.afspraken.medlon.nl 

Rijkswaterstaat pakt Japanse duizendknoop aan op geluidswal A1 
 
De Japanse duizendknoop op de geluidswal A1, ter hoog-
te van de volkstuinen, wordt door Rijkswaterstaat zelf aan-
gepakt. De wijkraad ontdekte vorig najaar de woekerplant 
op de geluidswal van de A1 en heeft eerst bij de gemeen-
te en daarna bij Rijkswaterstaat erop aangedrongen de 
plant te bestrijden. Afgelopen voorjaar heeft de wijkraad 
daarover met Rijkswaterstaat een positief gesprek ge-
voerd. Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor 

het onderhoud en beheer van de geluidswal en voert daarom zelf de bestrijding uit. 
Inmiddels zijn de snel oprukkende planten tot de grond toe afgemaaid. Het maaisel 
wordt vervolgens vernietigd zodat het snoeiafval niet op andere plekken voor nieu-
we planten zorgt. 
 
Verschillende methodes bestrijding Japanse duizendknoop. 
Terwijl Rijkswaterstaat door maaien en afvoeren de woekerplant bestrijdt, verwij-
dert Waterschap Vechtstromen de takken van de plant handmatig en maait hem 
niet af. Dit vernam de wijkraad onlangs na een melding over 
de horrorplant die ook in het talud van de Hesbeek groeit. 
De meest effectiefste methode tot nu toe wordt door Gildebor 
toegepast. Door het middel glyfosaat (Roundup) zorgvuldig op 
de bladeren aan te brengen, wordt de plant sneller uitgeban-
nen, aldus Walter van Dijk, groenspecialist bij Gildebor/
gemeente Hengelo. Het middel is voor de bestrijding van de 
Japanse duizendknoop nog steeds toegestaan. In de Hasse-
ler Es is de plant op meerdere plekken aangetroffen en in 
kaart gebracht en wordt zorgvuldig in de gaten gehouden. 

Scheuten van deze 
horrorplant groeien 
dwars door het wegdek. 

Ook dit jaar doet de Wijkraad Hasseler Es 
mee met de succesvolle actie Rabo ClubSup-
port. Met deze actie investeert de Rabobank 
in lokale clubs, verenigingen en stichtingen 
door een financiële bijdrage. Leden van de 
Rabobank kunnen stemmen op een doel 
naar keuze. Elk lid kan drie stemmen uitbren-
gen op verschillende clubs. De stemperiode 
loopt dit jaar van 5 september tot en met 27 
september.  
 
De wijkraad wil graag het project voortzetten 
om de wijk (nog) mooier te maken. Het doel 
is om nog een aantal nutskasten en trafohuis-
jes te voorzien van natuurlijke afbeeldingen. 
(zie artikel hieronder en op pag 6.) 
Hoe meer stemmen op dit doel worden uitge-

bracht des te hoger het bedrag waarmee de 
kasten en trafohuisjes kunnen worden opge-
knapt. Voor het stemmen op het doel van de 
wijkraad kiest u als de woonplaats Hengelo 
en de rubriek Samenleving. Doe mee met de 
actie Rabo ClubSupport en stem voor het 
verfraaien van uw wijk. 

Joris ten Vaarwerk, alias Mr. Graffiti, heeft onlangs weer zijn beste beentje voorge-
zet bij het decoreren van nog eens drie (trafo)huisjes in de wijk. Op verzoek van be-
woners in de Fien de la Marstraat is het trafohuis daar opgeknapt met prachtige na-
tuurlijke afbeeldingen van de Gelderse roos. Aan de ene zijde van het huisje staat 

de struik in bloei en aan de an-
dere kant toont de plant zijn hel-
derrode bessen. Zo echt, dat 
daar bijna vogels op af kunnen 
komen. 
Op het huisje op het grasveld bij 
de Cruys Voorberghstraat staan  
grimmige insecten, zoals de 
wesp die deze zomer overal in 
de wijk een ware terreur heeft 
uitgeoefend.  
Het derde huisje aan de Deur-
ningerstraat laat zien dat de 
bruine eekhoorn zich hier thuis 
voelt, dichtbij het bosje, waar hij 
graag vertoeft. Alle mooie af-
beeldingen konden worden uit-
gevoerd doordat bewoners hier-
voor een buurtbon hebben aan-
gevraagd.  

Graffitikunstenaar Joris ten Vaarwerk decoreert een trafohuis-
je langs het fietspad achter de Fien de la Marstraat met  een 
afbeelding van de Gelderse roos.  

Stem op het doel van de wijkraad bij de actie Rabo ClubSupport! 

Drie kunstobjecten erbij in de Hasseler Es 

Stem op ons vanaf 5 september. 



8 

8 

 
    
 
 
 
 

Volledige info en kaarten kopen via 
www.kulturhushasselo.nl - Programma 

Zaterdag van 9.00 - 13.00 u. 

Zondag gesloten 

    Culturele Agenda  
       Kulturhus Hasselo 

Vrijdag 29 september 19.30 uur. 
Film La famille Bélier  
Komische warme film over doofheid.   
Iedereen in het boerengezin Bélier is doof, 
behalve dochter Paula. Ze vormt de spil in het 
gezin. De Franse CODA. € 7,50 

Vrijdag 8 oktober 19.30 uur. 
Film: DRUNK! Film over onderwijs. 
Komisch drama over leraren die als test met 
alcohol in het bloed voor de klas gaan staan. 
Loopt nogal uit de hand.  € 7,50 

Zaterdag 29 oktober 19.30 uur. 
The BEGGARS CLAN! Ierse folkmusic 
Deze fantastische 6-koppige band maakt er 
weer een feest van tijdens hun ‘Roadtrip 
through Ireland’. Bestel alvast kaarten.  € 5,- 

Donderdag 8 sept 20.30 uur.  
Gratis BUITENFILM  vrije zit 
PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT 
Een geweldige roadmovie door de woestijn van  
Australië. Oscar voor de kleding.   

 
De Huiskamer van Wijkracht is een plaats voor 
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling voor 
senioren. Dagelijks zijn er activiteiten en elke 
ochtend is er een open inloop voor een kop 
koffie, een gesprek of een activiteit.  
 
Een greep uit de activiteiten. 
- Vier keer per week zijn er beweegactiviteiten: 
Tai Chi, gymnastiek , dans internationaal, zit-
dans en wandelen. Kom gerust eens langs voor 
een proefles! 
- Elke dinsdag een heerlijke lunch tussen 11.30 
en 13.15 uur. Gezellig en gezond. Aanmelden 
is nodig en kan tot 09.00 uur op dinsdag. De 
kosten zijn €3.00 per keer. 
- De Wereld aan Tafel: iedere donderdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur bespreken we de 
actualiteit onder leiding van Jaap Heerze. Wat 
speelt er in de wereld en in Hengelo? Wat bete-
kent dat en vind ik er iets van? 
- Kaarten op donderdagmiddag: Kruisjassen! 
- Bingo op vrijdagavond. Elke 2e en 4e vrijdag-
avond van de maand. Inloop vanaf 19 uur. 
- Hasselerzon, de ontmoetingsochtend op de 
vrijdagochtend gaat de hele zomer door. 
 
HET LEVENSBOEK.  
Nieuwe aanmeldingen zijn welkom. 
Een levensboek is een persoonlijk document 
van uw leven. Herinneringen ophalen. Vertellen 
over vroeger en nu. Vertellen over het leven, 
over uw drijfveren over moeilijke maar ook de 
fijne momenten. Mooie gesprekken die worden 
opgetekend. Wijkracht Ouderen Hengelo maakt 
Levensboeken voor senioren. 
Zelfstandig wonende ouderen in Hengelo kun-
nen een levensboek laten maken. De gesprek-
ken hiervoor worden gevoerd bij de oudere 
thuis door een vrijwilligster die op bezoek komt. 
Het levensboek maken levert veel aandacht op 
en het voldoet aan de behoefte om herinnerin-
gen op te halen en erover te vertellen. Een le-
vensboek kan ook een nalatenschap zijn voor 
kinderen of kleinkinderen. 
Informatie of aanmelden: 088-9455920 of 
a.kleingebbink@wijkracht.nl 

         Nieuws van  

De huiskamer 

 

Grote kunst-expositie ‘Dieren in en uit de kunst’ in het kulturhus 

Van 15 tot en met 26 augustus kun je weer 
meedoen met de vakantiespelen. Er is van alles 
te doen. Knutselen, voetballen, clowns, storm-
baan, pizza en koekjes bakken, huifkartocht, 
disco enz.  Kijk voor het hele programma op 

Facebook 
‘vakantiespelen hasselo’ 
of haal een programma 
op in het kulturhus.  
Deelname kost 1,50 euro 
per dagdeel.  

Van 12 september tot en met 23 december kunt 
u in Kulturhus Hasselo genieten van een groot 
aantal kunstwerken dat is vervaardigd door  de 
cliënten van Atelier Z, een creatieve dagbeste-
dingsinstelling van Aveleijn. Het thema van de 
tentoonstelling is ‘Dieren in en uit de kunst’. 
In alle galerijen, beneden en boven, hangen en 
staan de vele kunstwerken die zijn gemaakt van 
verschillende materialen.  
 

Het zijn kleurrijke schilderijen, tekeningen en 3 D 
werk van bijvoorbeeld  textiel, wol of raffia.  
 
De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens 
openingsuren van het kulturhus.  

Vrijdag 11 november 19.30 uur. 
Film: THE SILENCE OF THE TIDES.  € 7,50 
Filmische poëzie over de Wadden en getijden. 
Prachtige sfeerbeelden voeren de kijker mee 
door de prachtige natuur van de Waddenzee.   

Vrijdag 25 november 19.30 uur. 
Lezing door Frank Krake over boek: 
‘DE GROOTSTE BANKOVERVAL ALLER 
TIJDEN’ Frank vertelt op zijn boeiende wijze 
over de totstandkoming van dit boek met een  
op feiten gebaseerd verhaal.  

Zaterdag 17 december 14.00 uur. 
Optreden dames vissersvrouwenkoor ‘De 
Schellevissen’ met een speciaal kerstrepertoi-
re en liedjes uit vervlogen tijden. Dat wordt 
weer een groot feest!  Kaartje € 2,- incl koffie  

Ben je uitgespeeld 
met je speelgoed? 
Als lid van Speel-
O-theek De Wissel 

lever je het dan gewoon weer in en kies je iets 
nieuws! Dé manier om steeds weer nieuw 
speelgoed te ontdekken. Het is goedkoop, 
duurzaam en op deze manier leer je je kin-
deren het speelgoed met anderen te delen. 
Doe mee! Samen delen, lekker spelen! Wil je 
ook lid worden van onze speelotheek? Meer 
informatie iop: www.speelotheekdewissel.nl  

Vakantiespelen! 

Goedkoop en gezellig sporten doe 
je bij ons al meer dan 40 jaar!  
De Wijkrecreatie Sportvereniging 
Hasseler Es is beter bekend als de 
WRSH. Een sportvereniging voor 
iedereen en door professionele vrij-
willigers begeleid! Zoals de naam al aangeeft, 
biedt de vereniging verschillende zaalsporten 
voor jong en oud aan (aeronetics, badminton, 
basketbal, conditietraining, Fit50+, ouder- en 
kindgym, yoga, sportmix voor G-sporters, street-
dance, totalfit, volleybal) op een recreatieve 
manier. 
Iedereen die lid is van de WRSH kan aan alle 
sporten meedoen zonder daar extra voor te 
betalen. Het seizoen begint weer op 1 septem-
ber 2022. We zijn op zoek naar enthousiaste 
nieuwe leden! Kijk op de website naar het aan-
bod, kom dan langs en doe (3x gratis) mee! 
Locatie: Sporthal Hasseler Es en het kulturhus. 
Meer informatie: zie www.wrsh.nl  
Bellen kan ook met Jelte Meijer 074-2776561 


