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Op zaterdag 10 december a.s. wordt in Kulturhus Hasselo  
van 11.00 tot 16.00 uur een oergezellige kerstmarkt met 
prachtige kerstartikelen gehouden.  

Twee jaar lang kon 
er geen kerstmarkt 
plaatsvinden door 
corona. Maar nu is 
het weer mogelijk om 
te shoppen en rond 
te neuzen op de  
overdekte kerstmarkt 
in de Hasseler Es. 
De marktkramen 
staan opgesteld in 
de grote bovenzaal 
van Kulturhus Has-
selo. Er staan kra-
men met allerlei 
kerstartikelen zoals 
opgemaakte kerst-

bakjes, kerstkransen, kerststukken, houten kerstballen, zelfge-
maakte kerst- en wenskaarten.  

Kinderattracties: 
Voor de kinderen staan buiten 
spannende attracties opge-
steld die gratis toegankelijk 
zijn. De mini kerst-express-
trein komt voor de kleintjes. Zij 
kunnen met het treintje mee 
om een rit om de Buziauvijver 
te maken. Voor de oudere 
jeugd staat de bungee tram-
poline gereed en zij kunnen 
zich daarop lekker uitleven. 
 
Kerstbomen:  

Voor het aanschaffen van een mooie en 
verse kerstboom rechtstreeks van het 
Twentse land, kunt u terecht bij kerstbo-
menman Erik buiten op het plein. Hij 
heeft een uitgebreide selectie kerstbo-
men, zoals Nordman, fijnspar en blauw-
spar. De bomen zijn in pot of met kluit 
verkrijgbaar.  

Oergezellige Kerstmarkt in de grote zaal van Kulturhus Hasselo 

Grote belangstelling voor aankomst van Sinterklaas in Hasseler Es   
Eindelijk was het zover. Op de ijzig koude zaterdag van 19 november be-
klom Sinterklaas om twee uur het podium op het plein voor het kulturhus 
om het massaal toegestroomde publiek welkom te heten. Wijkraadvoorzit-
ter Ron Wesseling had vooraf met veel enthousiasme samen met het pu-
bliek sinterklaasliedjes gezongen. Strooipieten verspreidden intussen han-
denvol verpakte lekkernijen boven de omhooggestoken handjes en zak-
ken. Toen Sinterklaas eenmaal had plaatsgenomen in de enorme stoel op 
het podium mochten de kinderen die dat wilden even bij hem op schoot 
zitten voor een fotoshoot. Met drie of vier tegelijk bestormde het kroost het 
podium om een plek op schoot van de goedheiligman te bemachtigen.    
Om kwart voor vier had Sinterklaas zo’n beetje elk kind wel op schoot ge-
had en ging hij op weg naar de in spanning afwachtende kinderen in het 
kulturhus voor het grote sinterklaasfeest dat om vier uur zou beginnen.  
Foto’s zijn te bekijken op www.wijkraadhasseleres.nl  
 
 

Bezorging van de Hasseler Post. 
  
De Hasseler Post is een krant en geen folder. Daarom wordt 
deze krant bij elke woning in de Hasseler Es bezorgd. 
JA-sticker. 
De JA/NEE- en NEE/NEE-stickers gelden niet meer en is in 
Hengelo vervangen door de JA-sticker. Dit houdt in dat men 
alleen folders ontvangt als er een JA-sticker op de brieven-
bus zit. Kranten en huis-aan-huisbladen worden altijd be-
zorgd. Bewoners die om de een of andere reden per se 
geen Hasseler Post willen ontvangen, kunnen dit kenbaar 
maken door dit op de brievenbus aan te geven. Het is niet 

de bedoeling dat de be-
zorgers van Cycloon bij 
het bezorgen van de 
Hasseler Post hierover 
worden lastiggevallen. 

Foto links: Strooipieten voorzien het publiek van lekkers.  Foto onder: Geduldig wacht deze jongeman 
op zijn beurt om de felbegeerde plek op de schoot van Sinterklaas te kunnen overnemen.   
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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  4 x per jaar , bezorgd door Cycloon. 
Oplage 5500 st. Verspreiding huis aan huis in de Hasseler Es.  
Losse nummers in Kulturhus Hasselo.  
Online op www.wijkraadhasseleres.nl 
De volgende editie verschijnt op 6 maart 2023. 
De sluitingsdatum voor insturen kopij is op 8 februari 2023. 

Wandel nieuwe jaar in langs de geschiedenis van Hasselo met 
de ‘Jo Niks-boerderijen’ in de wijk. 
Het aantal nutskasten met een afbeelding van een boerderij, getekend door Jo Niks, 
is uitgebreid naar 29. 
Op zaterdag 7 januari a.s. kunt u weer deelnemen aan een wandeling langs de elektrakas-
ten die zijn voorzien van een fraaie boerde 
rijtekening getekend door wijlen Jo Niks. De 
informatie bij de tekeningen is ontleend aan 
het boek ’De geschiedenis van Marke Has-
selo’ Het boek is nog te koop bij Rob de 
Lange, telefoon:  0651711025 
 
De route is thans 10 km lang en zal in twee 
aparte gedeeltes worden gewandeld. Deze 
wandeling is deel 2, de zuidelijke route.  
De start is om 09.30 uur op het pleintje bij 
kapsalon Treder aan de Willem van Otterloo-
straat. De wandeling duurt ruim 2 uur en is 
gratis. Na afloop nog even koffie of thee drin-
ken in het kulturhus. Aanmelden kan tot 5 
januari via  joniks@wijkraadhasseleres.nl    
Maximaal 15 deelnemers.   
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Handtekeningen petitie woonwagenlocatie aan-
geboden aan gemeenteraad. 
 
Eind oktober overhandigde een afvaardiging van de Werk-
groep ‘Houd het Bartelinkslaantje GROEN’ de 1114 handte-
keningen aan burgemeester Sander Schelberg in aanwezig-
heid van de Hengelose raadsleden. Door de wisseling van 
het college en de raad na de gemeenteraadsverkiezingen 
kon de petitie die in het voorjaar was opgezet, niet eerder 
worden aangeboden. 

Bij het aanbieden van de petitie werd nog eens nadrukkelijk 
gewezen op de hoofdgroenstructuur van de geplande locatie. 
Een plek waar eerdere bouwplannen om die reden door de 
gemeente zijn geweigerd. 
Info-avond locatie Bartelinkslaantje. 
Eerder in september, tijdens een informatiebijeenkomst van 
de gemeente, zijn de omwonenden van de woonwagenloca-
tie erg geschrokken omdat het geplande woonwagenterrein 
vele keren groter zal worden dan de oorspronkelijk ingete-
kende driehoek. Dat wierp bij de bewoners veel vragen op, 
evenals de ontsluiting van het geplande woonwagenkamp via 
het Bartelinkslaantje. Het Bartelinkslaantje is een fiets- en 
voetpad en wordt veel door fietsers en wandelaars gebruikt. 
De gemeente gaat daar opnieuw onderzoek naar doen, 
evenals een geluidsonderzoek van de Rijksweg A1. De A1 
produceert de laatste tijd door toenemende verkeersdrukte 
veel meer geluid dan voorheen. 

Belanghebbenden overhandigen de petitie aan burgemeester Schelberg. 

Deelname aan RABO ClubSupport leverde de  
wijkraad geld op voor verfraaien nutskasten. 
 
Een mooi bedrag van 277,07 euro heeft de wijkraad onlangs 
ontvangen van de Rabobank door deel te nemen aan de actie 
Rabo ClubSupport. Alleen leden van de Rabobank konden 
hun stemmen uitbrengen op een doel naar hun keuze.  
 
Het doel van de wijk-
raad was het verfraaien 
van nutskasten in de 
wijk, een project dat 
duidelijk aanslaat bij de 
wijkbewoners, want er 
zijn namelijk veertig 
ledenstemmen op uit-
gebracht. Steeds meer 
verenigingen en clubs in Hengelo doen mee aan deze Rabo-
campagne. Dit jaar waren dat 90 verenigingen en stichtingen. 

Boerderij Erve Het Leusink herrezen. 
 
Boerderij Erve Het Leusink is op haar oude ‘geboorteplaats’ 
herrezen. Bewoners die nu op dit oude erf hun woning heb-
ben staan, vroegen de wijkraad om een afbeelding van een 
boerderij op de Enexiskast voor hun tuin. Het toeval wilde dat 
uitgerekend op die plek Erve Het Leusink heeft gestaan en 
dat de wijkraad beschikte over de tekening die Jo Niks van 
deze boerderij heeft gemaakt. Dat was dus een uitgemaakte 
zaak om die tekening op deze kast af te beelden. De teke-
ning, ingekleurd en op maat gemaakt door Arjen Hoogervorst, 
is al op de kast aangebracht en te bewonderen in de Louis 
Bouwmeesterstraat. Deze nieuwe kast is inmiddels ook opge-
nomen in de Jo Niks-wandelroute. (Zie de wijkraad website) 

Update Werkgroep Een Duurzaam Hasseler Es 
 

In de aprileditie van deze krant stond de eer-
ste oproep van onze werkgroep. Intussen heb-
ben we al veel kunnen doen. Zo hebben we 
een paar interessante en leuke social media 
accounts aangemaakt zodat je eenvoudig en 

snel met ons in contact kunt komen. Kijk daarvoor op Twitter 
(DzHasselerEs), Facebook (WgDzHasselerEs) of Instagram 
(WerkgroepDuurzaamHasselerEs) om de laatste ontwikkelin-
gen te volgen. 
Op zaterdag 8 oktober stonden we op de Duurzaamheids-
markt op het plein bij het gemeentehuis. De belangstelling 
was groot en we hebben veel leuke gesprekken gevoerd over 
verduurzamen. Dit enthousiasme hebben we ook ervaren 
tijdens de Wijkdag. We merken dat 
duurzaamheid enorm leeft bij onze 
wijkbewoners. We horen dan ook 
graag meer van jullie. Suggesties en 
tips zijn van harte welkom. Als je een 
keer mee wilt helpen horen we ook 
graag van je. Je kunt ons e-mailen op: 
duurzaamhasseleres@outlook.com.  
 
Werkgroep Een Duurzaam Hasseler Es 

Melding doen via de MijnGemeente-app 
 

Is er iets niet in orde in de open-
bare ruimte? Bijvoorbeeld iets 
stuk op een openbare speelplek 
of hebt u een opmerking over het 
groenonderhoud in uw straat? 
Ligt er een stoeptegel los of zijn 
er problemen met een putdek-
sel? Aarzel niet en geef dat door 
aan de gemeente. Uw melding is 
belangrijk. Met uw melding kan de 
gemeente ervoor zorgen dat Hen-
gelo leefbaar, schoon en veilig 
blijft en dat draagt bij aan ieders 
woonplezier 
 

Melden:  
Doe uw melding snel en eenvoudig via de MijnGemeente-app 
op uw smartphone. De MijnGemeente app kunt u downloaden 
in de App Store (Apple) en Google Play Store (Android). Ook 
kunt u melding doen via het digitale formulier ‘melding open-
bare ruimte’ op de website van de gemeente. Gaat het om 
een gevaarlijke situatie die met spoed verholpen moet wor-
den? Bel dan naar 14 074. 

De kast aan de L. Bouwmeesterstraat 
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Onze nieuwe puzzel: 

In de woordenlijst hiernaast staat 46 keer het 
woord ‘puzzel’! Zoek ze allemaal op in het dia-
gram 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 1 februari 
a.s. afgeven bij de Vrijetijdshop Hasselo of e-
mailen naar: puzzelen@wijkraadhasseleres.nl 
Vermeld altijd uw naam, adres én telefoonnum-
mer bij uw oplossing, ook in de e-mail. 

De drie uitgelote winnaars van de vorige puz-
zel zijn: Minie Ravenshorst (l), Willie Budde (r) 
en Huub Kamphuis. Zij wonnen de Hasselo 
waardebon van 15 euro. 
De oplossing luidde Thuis rust je het best uit 
van een verre vakantie.  

 
Winnaars fotowedstrijd ‘Zoom in op de wijk’ 
 
Op zaterdag 5 november heeft de jury de winnaars bekend gemaakt 
van de fotowedstrijd ‘Zoom in op de Wijk’ in Kulturhus Hasselo.  
Voor de bekendmaking werden alle inzendingen op een scherm 
getoond en van commentaar voorzien door een jurylid.  
De jury keek of de foto echt op de wijk betrekking had en voldeed 
aan de opdracht, naar de creativiteit en het concept en naar de tech-
nische kwaliteit. Daarnaast mochten de juryleden hun persoonlijke 
voorkeur laten gelden. De eerste prijs, een waardebon van 50 euro 
en de zilveren wisselcamera, is gewonnen door Jan van der Heijden 
(midden). Jan zoomde in op een PTT-kast met de afbeelding van het 
oude Hasselerschooltje met op de achtergrond de vervangende 
school ‘t Eimink. Een perfecte foto die voldeed aan alle criteria van 
de wedstrijd.  
De tweede prijs was voor Harry Garrelds (links) met een foto van 
het  verlichte kunstwerk van Evert Strobos aan de Hasselerbaan. 
De derde prijs was voor Hemmy Snijders met een foto van een 
bankje aan de Buziauvijver en voor Kees Boer met zijn foto van een 
paardenbloem tussen stoeptegels ingeklemd.  
Na afloop ontvingen alle deelnemers, als waardering voor hun deel-
name, een boekje waarin alle foto’s zijn afgedrukt.  
Alle ingezonden foto’s zijn te bekijken op www.wijkraadhasseleres.nl  
Op pagina 7 wordt de nieuwe fotowedstrijd bekend gemaakt.  

Deze foto, gemaakt door Jan van 
der Heijden, won de eerste prijs.  

Alle deelnemers aan de LEGO-bouwwedstrijd 
zijn winnaar geworden.  
 
Direct na de prijsuitreiking van de fotowedstrijd was het de beurt aan 
de kinderen die deelnamen aan de LEGO-bouwwedstrijd.  
De ingezonden bouwwerken werden op een groot scherm getoond 
aan de aanwezigen. De jonge bouwers mochten iets vertellen over 
hun LEGO-werkstuk dat werd getoond.  
Het aantal inzendingen was wat minder dan de vorige keren waar-
door de keuze enigszins beperkt bleef voor de jury. Uiteindelijk heeft 
de jury besloten alle inzendingen met een prijs te belonen voor de 
geleverde prestatie. Er ging dus niemand met lege handen naar 
huis. De prijs bestond uit een Hasselo-waardebon van 15 euro en 
een mooie LEGOO-sleutelhanger.  
De namen van de winnaars op de foto zijn vlnr: Jurre Geerdinck, 
Brianna Geerdinck, Liz Heerink, Elina Geerdinck, Jolien en Thijs van 
den Berg. Aimée van Tongeren kon helaas niet aanwezig zijn. 
 
In maart wordt in het kulturhus een grote LEGO-beurs gehou-
den en wordt een nieuwe LEGO-bouwwedstrijd uitgeschreven. 
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www.oldekalterhengelo.nl  074 - 2435548 

Mededeling door wijkgroenbeheer Gildebor. 
 
Een groot aantal gazons en grasstroken wordt 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.  
 

Het elzenbroekbos achter het hondenuitlaatterrein aan  het Mid-
denhoekpad dat een jaar geleden radicaal kaal werd gezaagd 
(afgezet heet dat in vakjargon), is inmiddels weer  helemaal uitge-
lopen en groen. Dit soort bossen werd door de boeren die hier 
gevestigd waren om de 15 jaar helemaal gerooid voor  de houtwin-
ning. Zulk nat gebied kon nergens anders voor worden gebruikt. 
Het bos aan de rand van de Hasseler Es was al ruim 40 jaar niet 
meer onderhouden. De bomen werden almaar hoger en konden 
gevaar opleveren tijdens stormen. Enkele elzen bleven staan en 
vormen interessante accenten in het landschap.  

Weer twee nieuwe bruggen over de Hesbeek 

Begin oktober heeft de gemeente Hengelo tweee nieuwe bruggen 
laten plaatsten over de Hesbeek. De eerste brug verbindt de linker- 
en de rechteroever van de Hesbeek bij de Aaltje Noordewierstraat 
(foto). De tweede nieuwe brug ligt over de Hesbeek in de richting 
van de Carl Muckstraat, naast de jeu de boulesbaan.   
De oude bruggen stonden er bijna een halve eeuw en begonnen te 
verzakken. De houten steunpalen die in het water stonden waren 
aangetast. Daardoor zakten de houten planken van het loopgedeel-
te ook steeds verder weg en sloot het loopgedeelte niet meer aan 
het fiets-voetpad. Tot nu toe zijn vier bruggen in de wijk vervangen. 
De eerste in de Else Mauhsstraat, gevolgd door de brug naar de 
Otto Klempererstraat. Alle oude bruggen worden op termijn vervan-
gen, afhankelijk van de staat van de brug. 

Foto Walter van Dijk 

 Grote LEGO-beurs in maart 2023 in 
 Kulturhus Hasselo  

 
LEGO-liefhebbers kunnen in maart 2023 hun hart 
ophalen tijdens een grote LEGO-beurs in Kul-
turhus Hasselo. Deze beurs staat gepland in het 
weekend van 18 en 19 maart. In alle ruimten van 
het kulturhus komen stands met presentaties van 

LEGO te staan. Het is de organisatie gelukt de LEGO-INCIDENTEN-
CITY naar de Hasseler Es te krijgen. Van deze bijzondere opstelling 
gaat iedere bezoeker genieten. Noteer de datum alvast in uw agenda 
en mis deze geweldige beurs straks niet. 

Van de wijkagenten Elke van den Berg en Bas 
van den Heuvel 
De donkere dagen zijn weer aangebroken en daarom 
willen we u erop wijzen om extra goed op te letten i.v.m. 
woninginbraken en overige verdachte situaties! Wij als 
politie hebben u allen als burger echt nodig om deze 
boeven samen aan te pakken! 
Ziet u verdachte voertuigen of personen in de straat rijden die u niet 
herkent? Of zijn de buren niet thuis, maar ziet u wel beweging bin-

nen of hoort u geluiden? Bel dan direct de 
politie op 112. Het maakt niet uit welk tijd-
stip dit is, in de ochtend of midden in de 
nacht. Samen houden we de buurt veilig. 
 
Elke is vanaf december met verlof. Bas van 
den Heuvel vervangt haar.   
Bas is net als Elke te bereiken via 0900-
8844 of via www.politie.nl. 
 
Bas van den Heuvel  

Denk aan je verlichting, laat jezelf zien! 
 

Ga veilig op weg en zorg 
ervoor dat je gezien 
wordt in het donker.  
Fietsers, wandelaars en 
hardlopers in het donker 
zonder licht lopen gevaar 
aangereden te worden. 
Voor een habbekrats koop 
je een simpel lampje waar-
door je zichtbaar bent voor 
anderen in het donker.  
 
Loop geen risico en laat 
jezelf zien.  
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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 

Kinderfysiotherapie 
 

Kinderfysiotherapie is een andere manier van 
behandeling, gericht op kinderen van 0 tot 18 
jaar met klachten bij bewegen of in het bewe-
gingssysteem.  

Deze klachten worden 
beïnvloed door de 
groei en de ontwikke-
ling van het kind. De 
klachten die de kin-

derfysiotherapeut behandelt zijn dan ook zeer 
uiteenlopend en worden beïnvloed door de 
leeftijd van het kind. Ook kind-gebonden ziek-
tes en afwijkingen die het kind belemmeren in 
bewegen spelen een rol. Daarnaast kan er 
sprake zijn van vertraagde of afwijkende li-
chamelijke ontwikkeling. Bij motorische pro-
blematiek kunt u denken aan de problemen in 
de ontwikkeling van de mijlpalen zoals rollen, 
zitten en lopen maar ook springen of huppe-
len. Ook de grove en fijne motoriek horen 
hierbij. Die kunnen problemen opleveren bij 
activiteiten zoals kleuren, knippen en schrij-
ven, of lopen  rennen, voetballen en traplo-
pen. Sensorische ontwikkeling kan proble-
men geven in de prikkelverwerking van een 
kind. Hierbij is niet alleen te denken aan pro-
blematiek in de vorm van adhd of autisme, 
maar ook zintuigelijke prikkelverwerking. 
Daarnaast kunnen ook gaandeweg orthope-
dische problemen ontstaan zoals fracturen of 
lange termijn immobilisatie door gips, spalken 
of tape. Maar ook sportblessures en overbe-
lasting kunnen ontstaan. 
Op de praktijk Fysiotherapie Hasseleres en 
Slangenbeek is Sonja Hofstede kinderfysio-
therapeut in opleiding werkzaam. U kunt voor 
verder informatie altijd contact opnemen met 
de praktijk op telefoonnummer 
074-2771210 of via e-mailadres 
sonjahofstede@fysiotherapiehasseleres.nl.  

Advertorial  

 

 
De wijkraad kan best wat extra hulp 
gebruiken.  
We zijn op zoek naar gemotiveerde wijkbe-
woners die zich betrokken voelen bij zijn of 
haar wijk. Voor het woon- en leefklimaat in 
de Hasseler Es is het belangrijk dat bewo-
ners hun stem laten horen over het onder-
houd, de (verkeers)-veiligheid bij de ge-
meente Hengelo, wijkagent en andere in-
stanties. De wijkraadleden komen regelma-
tig bij elkaar in Kulturhus Hasselo voor de 
maandelijkse wijkraadvergadering.  
Kijk eens op onze website  
www.wijkraadhasseleres.nl bij de rubriek  

 
 
vacatures voor 
meer informatie.  
Door het lezen van 
de wijkkrant Has-
seler Post komt u 
ook meer te weten 
over dit vrijwilli-
gerswerk.  
 
Hebt u belangstelling en wilt u wat beteke-
nen voor uw wijk? Aarzel dan niet en stuur 
een e-mail aan wijkraadhasse-
leres@hotmail.com en we nemen contact 
met u op. 

De wijkraad vraagt hulp voor verschillende taken.  

Vitality club, buitensporten voor 50+  
In Hengelo is een nieuwe Vitality Club van 
start gaan. 50-plussers die meerdere keren 
per week samen buiten bewegen. Het moti-
veert, is gezellig en gezond! De Vitalityclubs  
(zie www.vitality-club.nl) tonen aan dat deze 
ontwikkeling veel enthousiasme genereert 
bij de deelnemers. Wilt u het eens uitprobe-
ren? Op dinsdag van10.30-11.30 uur- en op 
donderdag van13.00-14.00 uur- bent u van 
harte welkom. Verzamelplaats is de Huiska-
mer van Wijkracht in Kulturhus Hasselo. 
Kom langs en doe mee! 

Nieuws uit de  Huiskamer van  
De Huiskamer van Wijkracht (of Wijkhuys Hasselo) is een jaar open. Al heel wat mensen 
hebben de weg naar de Huiskamer gevonden!  
 
Openstelling einde jaar 
In de kerstperiode is de Huiskamer ook open. Op vrijdag 23 december is er een sfeervol-
le middag van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 
In de week na kerst, vanaf 27 december is de Huiskamer elke ochtend open van 9.30 tot 
12.00 uur. Vanaf 2 januari is de Huiskamer weer dagelijks geopend van 9.30 tot 16.00 
uur. (woensdagmiddag gesloten). 
 
Filmmiddag donderdag 8 december 
Op deze middag worden 4 korte films over Twente vertoond door Jan van der Geest. 
Een film over het buurtschap Oele, een film over 2 boeren die problemen hebben over 
het gebruik van een boerenweg, een film over landgoed Singraven en een verhaal over 
Ludwig van Beethoven met een ode aan de Twentse natuur.  
Aanvang 14.00 uur. Entree 4.00 euro,  inclusief koffie/thee. 
 
Filmmiddag donderdag 19 januari 
Deze middag wordt een prachtige film over ‘Holland op z’n allermooist’. Vertoond.  
De fraaiste plekjes van ons land in de sneeuw, begeleid door fijne muziek. Ook ons 
mooie Twente komt voorbij.  
Aanvang 14.00 uur. Entree 4 euro, inclusief koffie/thee.  

 
Weet je nog? 
Vaak blijven herinneringen onaangeroerd liggen. In de Huiskamer zijn we daarom gestart 
met een nieuwe activiteit met de titel: ‘Weet je nog?’ 
Aan de hand van vragen en voorwerpen gaan de bezoekers met elkaar in gesprek over 
vroeger. Dat roept altijd veel herinneringen op. Bijvoorbeeld: de schooltijd, het spelen, 
feest en verliefdheid, het badhuis of juist de douche, vakantie of werken op het land etc. 
Alles komt voorbij met de nadruk op dat wat als positief is ervaren. Karin Hagreize en 
Marjolein Olthof leiden het gesprek in goede banen. Elke woensdagochtend vanaf 10.00 
uur. Kom gerust eens langs. Contactgegevens: Wijkhuys Hasselo (de Huiskamer), Henry 
Woodstraat 62, Hengelo. Tel. 088-9455920,  e-mail: wijkhuyshasselo@wijkracht.nl 
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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 

 
The X-mas Vocals is een a-capellakoor met 
acht zangers dat, prachtig uitgedost in de 
kledingstijl van Charles Dickens, vierstemmig 
sfeervolle Engelse Christmas Carols ten 
gehore brengt.  
Met nummers als Deck the hall, Ding Dong!, 
Merrily on high, Gloria in Excelsis Deo, God 
rest you merry Gentlemen, waant men zich 
in het Engeland van rond het jaar 1900. 

Twee enthousiaste veegpieten die samen 
als Duo Pepernoot alle bekende Sinterklaas-
liedjes spelen in het winkelcentrum..  
De één speelt accordeon en de ander…. 
potten en pannen! Ze hebben een onuitput-
telijk en aanstekelijk repertoire.  
Kinderen zijn natuurlijk heel belangrijk en 
worden er volop bij betrokken. Ze mogen 
zelfs met een pollepel mee trommelen op de 
potten en pannen! 

Duo Pepernoot - zaterdag 3 december 

 

Winkelcentrum Hasselo heeft ‘t  

X-mas vocals - zaterdag 17 december  

Er verschijnen steeds meer kleine Zig-
gokastjes (60 x 40 cm) met een afbeel-
ding van bloemen, boerderijdieren, pad-
denstoelen, of vogels in de wijk. Na het 
bericht hierover in de Hasseler Post van 
augustus zijn al veel stickers bij de wijk-
raad aangevraagd. De aanvragers zijn 
naderhand erg enthousiast over het resul-
taat. Voor de afbeeldingen is gebruik ge-
maakt van aquarellen van Arjen Hooger-
vorst, kunstschilder in onze wijk. Het plak-
ken van de stickers gebeurt, in tegenstel-
ling tot het eerdere bericht, door de firma 
Holland Signs, die de stickers ook heeft 
gedrukt. Bij een test door de wijkraad bleek 
dat er vouwen in het materiaal komen. Ook 
moeten alle openingen van zo’n kastje 
worden uitgesneden en dat vergt wel het 
nodige vakmanschap. Het is nog steeds 
mogelijk een sticker aan te vragen. Op de 
website van de wijkraad 
(www.wijkraadhasseleres.nl) zijn alle be-
schikbare decoraties te zien. Daaruit kan 
een keuze worden gemaakt. Vooraf dient 
overleg te worden gepleegd met buren/
aanwonenden die de decoratie kunnen 
zien. Kastjes die niet goed zichtbaar zijn 

van de openbare weg, komen niet in aan-
merking. De sticker wordt alleen op de 
voorkant aangebracht. Om de stickers zo 
goed mogelijk te laten hechten, moeten de 
kastjes vooraf door de aanvrager worden 
schoongemaakt. Aanvragen kan via e-
mail: wijkraadhasseleres@hotmail.com 
onder vermelding van naam, adres en tele-
foonnummer. 

Steeds meer gedecoreerde kleine Ziggokastjes. 

Een ziggokastje met pimpelmees 

 
 
 

Het thema van de fotowedstrijd is ‘SPEELPLEK in de wijk’  
Maak een foto van een speelplek, een speeltoestel, of iets anders 
dat met buitenspelen te maken heeft en dat zich in de Hasseler 
Es bevindt. Het zal niet moeilijk zijn om een onderwerp te vinden, 
maar in verband met de privacy liever geen herkenbare kinderen 
op de foto zetten.  
De foto’s mogen gemaakt zijn met alle soorten camera’s en mo-
bieltjes. Wel moet de foto minstens 200 kB groot zijn i.v.m. de 
scherpte voor het afdrukken. Je mag net zoveel foto’s insturen 
als je wilt. Alleen de laatst ingezon-
den foto dingt mee naar een prijs. 

Er zijn weer mooie geldprijzen te winnen, maar ook de zilve-
ren camera als wisseltrofee. Alle deelnemers ontvangen een 
boekje met de ingezonden foto’s daarin afgedrukt. Foto’s 
kunnen worden ingestuurd tot 1 oktober 2023 naar  
e-mailadres: fotowedstrijd@wijkraadhasseleres.nl  
Vermeld naam, adres en telefoonnummer bij de inzending. 
Geef je creativiteit de ruimte en maak je mooiste foto!  

Nieuwe fotowedstrijd van start! 
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Volledige info en kaarten kopen via 
www.kulturhushasselo.nl  

Kaarten zijn 7,50 euro incl. koffie en drankje tenzij 
anders vermeld.  

Zaterdag van 9.00 - 13.00 u. 

Zondag gesloten 

    Culturele Agenda  
       Kulturhus Hasselo 

De huiskamer 

 

 

Weergaloos optreden van The Beggar’s Clan 

Na een lange periode van muzikale ‘onthouding’ 
wegens corona vulde eind oktober de ontmoe-
tingsruimte van het kulturhus zich eindelijk met 
de Ierse klanken van The Beggar’s Clan. De 
band stond een jaar geleden al geboekt, maar 
corona gooide telkens roet in de programmering.  
Voor een zaal met ruim 100 enthousiaste bezoe-
kers speelde de band de sterren van de hemel 
met hun Ierse folk– en pubsongs. Het was al-
weer de derde keer dat deze band optrad in het 

kulturhus en altijd voor een volle zaal. De mooie 
ballades, drinkliederen en liedjes over het mooie 
Ierse landschap, het publiek genoot ervan. 
Na de pauze kwam de sfeer er helemaal in en 
vulde de ruimte voor het podium zich met dan-
send publiek. De avond werd pas afgesloten na 
twee toegiften door de band.   
Als alles meezit, kunt u in juni opnieuw van deze 
band genieten op het buitenpodium op het plein 
tijdens de ‘Schouwburg on tour’ manifestatie.  

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

Vrijdag 13 januari 19.30 uur. 
Luisterlezing ‘100 jaar Jazz’ door 
Roel van Asselt. De lezing gaat over het 
ontstaan van de jazz vanaf 1850 tot heden. 
Vele afgeleide muziekstijlen passeren de 
revue zoals  Swing, Bebop, Cool en Hardbop, 
Free Jazz en  Funk . Kaarten 7,50 euro 

Vrijdag 27 januari 19.30 uur. 
Film: INTO THE WILD  Waargebeurd. 
Chris McCandless (22) trekt de wildernis van 
Alaska in op zoek naar avontuur. Verraderlij-
ke kracht en pracht van de natuur vormen 
zijn bestaan.  2 Oscars en Golden Globe voor 
de muziek. Kaarten 7,50 euro.  

Vrijdag 10 februari 19.30 uur. 
WHISKYPROEFAVOND met film.  
Een whiskykenner vertelt enthousiast over 
de 5 bijzondere whisky’s die geproefd gaan 
worden. De avond wordt begeleid door een 
leuke film met whisky in de hoofdrol. Kaarten  
22,50 euro.  (Onder voorbehoud.) 

Vrijdag 24 februari 19.30 uur. 
Film: ’WOLF’ van Cees van Kempen. 
De film volgt de jonge wolf ‘Scout’ op zijn 
tocht van voormalig Oost-Duitsland naar de 
Veluwe. Prachtig verfilmd en ingesproken 
door Matthijs van Nieuwkerk. Er is vier jaar 
aan deze film gewerkt. Kaarten 7,50 euro 

Vrijdag 10 maart 19.30 uur. 
Lezing: De domesticatie van de wolf. 

Drs. Eric Mulder, bekend 
van museum Natura Do-
cet, vertelt op zijn kenmer-
kende en boeiende wijze 
over hoe de wolf werd 
‘omgebouwd’ tot onze 
huidige trouwe viervoeter.  
Kaarten 7,50 euro. 

Bericht van de WRSH sport. 

Sinds het begin van het seizoen hebben we 
een aantal veranderingen door-
gevoerd. We hebben onze vol-
leybal dames- en herengroep 
en onze twee badmintongroe-
pen samengevoegd.  
De volleybal is nu op de donderdag van 
19.00 – 20.30 uur, de badminton op de don-
derdag van 20.15 – 22.15 uur.   
De basketbalgroep (donderdag van 20.15 – 
22.00 uur) is uitgebreid over 2 zaaldelen. Al 
deze sporten spelen we in de Sporthal Has-
seler Es en we kunnen nog wel versterking 
gebruiken. Doe gratis 3 keer mee. En wist je 
al dat je bij ons onbeperkt kunt meedoen aan 
alle sporten voor € 13 per maand? Alleen 
voor yoga betaal je iets meer (€ 15 per 
maand) en de jeugd en gezinnen betalen 
minder. Zie voor meer informatie op 
www.wrsh.nl. Bellen kan ook met Jelte Meijer 
074-2776561 

Heb jij een kind  
dat graag nieuwe 
dingen ontdekt? 
Of raakt het snel 
uitgekeken op zijn eigen speelgoed? Misschien 
is een abonnement van de speelotheek dan iets 
voor jou?  

Speel-O-theek 
De Wissel is al 
36 jaar de wijk-
speelotheek van 
de Hasseler Es. 
Bij ons leen je al 
voor minder dan  
2,- euro per 

maand afwisselend en uitdagend speelgoed 
voor kinderen van circa 0 -12 jaar. Je vindt al 
ons speelgoed op www.speelotheekdewissel.nl 
in onze online catalogus. Kom een keertje kijken 
in onze grote speelgoedkast in Kulturhus Has-
selo. Wij zijn geopend op maandag van 10 -12 
uur, woensdag van 9.30 – 11.30 uur en op vrij-
dag van 14.30 – 16.30 uur.  

Cursus Reiki 
“Reiki is de geheimzinnige kunst het geluk 
uit te nodigen” 

Leer de liefdevolle, 
ontspannende en ver-
lichtende kracht van 
Reiki kennen. 
We doen het vaak al 
van nature, een hand 
op een pijnlijke plek 
leggen voor rust, ont-

spanning en heling, de stille kracht van liefde-
volle aanraking. In drie avonden leer je deze 
zachte, helende werking van Reiki te ervaren en 
toe te passen. Je voelt meer harmonie met je-

zelf en de wereld om je heen, leert jezelf beter 
kennen, wordt meer ontspannen, waardoor je 
beter gaat slapen. Bovendien wordt jouw zelfge-
nezend vermogen gestimuleerd, waardoor je 
minder vatbaar bent voor ziektes.  
In de eerste les krijg je de inwijding in Reiki en 
leer je jezelf te behandelen. In de twee volgen-
de lessen leer je hoe je liefdevol contact kunt 
maken met anderen en hun ook een heling  
kunt geven. Iedereen zal van deze zachte be-
handeling ontspannen en genieten. 
De cursustijden zijn: Maandag 19 januari, 16 
januari en 23 januari van 19.30 - 21.30 uur. 
Locatie Kulturhus Hasselo; kosten 75 euro. De 
cursus wordt gegeven door Josefien Koeter, 
energetisch therapeut en Reiki Master 


