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Het had maar een haartje gescheeld of de 
Sint had zaterdagmiddag 14 november een 
nood(weer)landing moeten maken onderweg 
van Schiedam naar Hasselo. Windvlagen en 
buien teisterden de heli onderweg met de 
goedheiligman zelf aan de knuppel. "Ik ben 
bijna luchtziek geworden. Het slingeren van 
mijn stoomboot is niets vergeleken bij wat ik 
in deze heli heb doorstaan en ik ben echt wel 
wat gewend. Wegwijspiet naast me zag groen 
en geel van ellende", zei Sint bij aankomst. 

De aanblik van de duizenden 
blije kinderen en ouders die zich 
rondom het heliveld hadden 
opgesteld, deden Sint de door-
stane beproevingen echter weer 
snel vergeten. Enthousiast ren-
de de Bisschop van Myra op de 
uitgestoken kinderhandjes af die 
hij alle liefdevol schudde waarna 
deze royaal met lekkers werden 
gevuld door de dartele pieten. 
De pret was begonnen. Sint 
baande zich een weg door de 
menigte en nam alle tijd de teke-
ningen en knutsels aan te ne-
men die voorzichtig in de zak 

verdwenen die een van de pieten bij zich had. 
Sint beloofde alle cadeaus thuis nog eens 

rustig te bekijken. 
Daarna volgde een 
wandeling door het 
winkelcentrum waar 
nog eens honderden 
kinderen zijn komst 
vol spanning af-
wachtten. Terwijl ze 
de handen en zak-
jes ophielden keken 

de verklede kinderen de pieten nog eens 
extra schattig aan. Na in het winkelcentrum 
links en rechts de in de vele kleine knuistjes 
geknepen te hebben trok Sint en gevolg naar 
het Kultur-
hus. Daar 
was intus-
sen al een 
groot feest 
aan de 
gang met 
flitsend 
goochel-
werk dat 
door ruim 
150 kinde-
ren werd 
bekeken. 
Hierna  
werd Sinterklaas onder luid gezang  verwel-
komd terwijl de pieten al aan het dollen waren 
in de zaal.  Eerst werden door Sint de win-
naars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. 
De eerste prijs, een Hasselo kadobon,  werd 
gewonnen door de vierjarige Tessa Smit ( op 
de foto ).Het geweldige feest werd besloten 
met het uitdelen van kadootjes aan de meer 
dan 150 enthousiaste en blije kinderen. 

 

Sinterklaas zet zijn helikopter veilig aan de grond in Hasseler Es 

Ook winnaars! 
De prijspuzzel in het septembernummer was extra 
moeilijk doordat enkele woorden waren verdwenen 
onder een advertentie. "Even die advertentie oplich-
ten, dan had je ze gevonden" grapte de opmaker 
van deze krant…. Toch hadden velen een goede 
oplossing ingezonden. Winnaars deze keer Pieter 
Jan Vink, mw. ten Bosch ( v.r.n.l. op de foto ontvan-
gen zij van Hermine Banis van de wijkraad hun prijs) 
en mw. Dorenkamper. Zij staat niet op de foto. 
Proficiat allemaal. Op pag. 4 weer een puzzel. 

Sinterklaas zwaait na zijn hachelijke vliegreis naar het massale publiek 

Freelance journalist, columnist, dichter èn Hasse-
ler Es-ser Bennie Sieverink heeft met zijn gedicht 
"Sportpark Slangenbeek" de prestigieuze Strel-
lus poëzieprijs gewonnen. Deze landelijke prijs 
voor de beste gedichten wordt jaarlijks uitge-
keerd. Het aantal deelnemers is groot. Het is 
daarom een eer dat de Hasseler Es nu ook een 
bekende dichter tot haar inwoners mag rekenen. 
Op de foto ontvangt Bennie de prijs uit handen 
van Doke Bronkhorst, directeur van uitgeverij  de 
Vleermuis die o.a. de dichtbundel Magma uit-
geeft.  Het gedicht van Bennie staat op de websi-
te www.wijkraadhasseleres.nl 

Wijkgenoot-dichter Bennie Sieverink wint prijs 
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doorgeven aan het secretariaat. 

 
Voorzitter             Ron Wesseling 
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Losse nummers bij het Kulturhus 
Ook op: www.wijkraadhasseleres.nl 
 
Edities 2010: 
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Sluitingsdatum kopij       19 januari  
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De redactie behoudt het recht tot niet plaatsen of  
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Druk: SUNDRUK Hengelo 
Verspreiding: Stadspost Hengelo 
Klachten over bezorging  277 1783 
tot een week na verschijning van de krant. 

Van de wijkagent 

Wie heeft goede ideeën 
voor het wijkbudget 2010? 

Wijkbewoners kunnen bij de Wijkraad Hasseler 
Es doorlopend ideeën aanleveren ter besteding 
van het wijkbudget. Voor alle duidelijkheid: Het 
wijkbudget is een potje geld waarmee leuke, 
mooie, praktische of andere wensen in de wijk 
kunnen worden vervuld. Wensen van wijkbewo-
ners die anders blijven liggen. En deze zullen er 
ongetwijfeld zijn. De voorstellen moeten wel 

voldoen aan een aantal criteria van zowel de 
gemeente als van de wijkraad. Aanvragen voor 
zaken waarvoor de gemeente zelf verantwoor-
delijk is zoals onderhoud aan groen en wegen of 
verlichting komen niet in aanmerking. De voor-
stellen worden op financiële en praktische haal-
baarheid getoetst. Uw aanvraag voorzien van 
uw naam en adres en indien mogelijk met opga-
ve van de kosten kunt u zenden aan  Wijkraad 
Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB Hengelo, 
of per e-mail info@wijkraadhasseleres.nl 

Vanaf 1 januari 2010 zal er een spreekuur 
wijkagent zijn voor de bewoners van de 
Hasseler Es. Er is dan een vaste dag en 
tijd waar de wijkagent bereikbaar is. Hier 
kunt u met allerlei vragen, opmerkingen, 
problemen terecht. Het spreekuur is elke 
donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur! De 
locatie is: Politiebureau Hengelo Noord, 
adres: Torenlaan 2. Ik zie u tijdens het 
spreekuur! 
 

Parkeeroverlast: 
Door omwonenden zijn er veel overlast-
meldingen binnen gekomen over het par-
keren rondom de Sanders supermarkt en 
de Hasseler Borgh aan de P.van Steen-
bergenstraat. Het is niet toestaan om te 
parkeren op het pleintje voor de super-
markt. De L. van Gasterenstraat en P.van 
Steenbergenstraat is daar een woonerf. 
In een woonerf mag er alleen geparkeerd 
worden in de parkeervakken aangeduid 

met een P.         Joeri Donkers, wijkagent 

Wijkbeheerbudget schouwers 
naar nieuwe banken in de wijk 
 
Het wijkpanel van de schouwers in de Has-
seler Es heeft tijdens het eerste overleg 
unaniem besloten het speciale potje geld te 
besteden aan nieuwe zitbanken in de wijk. 
De houten planken van de banken worden 
vervangen door zwart metalen zitelemen-
ten. Enkele banken in de wijk (o.a. langs de 
Tijertsbeek) hebben al zo’n metalen zitge-
deelte. De banken bij speelterreintjes en 
druk bezochte plekken worden het eerst 
aangepakt. Bij een aantal zitlocaties ont-
breekt een afvalbak. Deze zullen worden 
bijgeplaatst. Dit jaar was er een bedrag van 
€ 10.000,-- te besteden. Volgend jaar is het 
te besteden bedrag beduidend minder na-
melijk maar € 5.000,-- 

Vijver Klaas de Rookstr. 



Gemeente pakt groen langs beken en fietspaden aan  

 
Aanleiding 
De gemeente heeft besloten om te 
gaan investeren in het groen en het 
groenonderhoud, omdat er op een 
aantal plekken in de stad een achter-
stand in het groenonderhoud was ont-
staan.  

Een van de plannen betreft de verbe-
tering van de groenstructuur langs en 
tussen de beken van de Hasseler Es. 
(Zwart op het kaartje) 
 
 

Groene structuren Hasseler Es 
Het raamwerk van dit plan wordt ge-
vormd door de drie beken in de Has-
seler Es. De drie beken 
(Hasselerbeek, Hesbeek en Tijerts-
beek) vormen belangrijke groene oost-
west structuren binnen de wijk.  
Door het groen langs deze structuren 
te versterken, wordt de belevings- en 
gebruikswaarde van het groen verbe-
terd. Daarnaast worden de ecologi-
sche waarden voor planten en dieren 
versterkt. Naast de verbetering van de 
groenstructuren langs de beken, kie-
zen is daarom ook voor de verbetering 
van groen tussen de beken gekozen. 
(veelal langs fietspaden).  
 
 

Visie bosplantsoen 

Bij de inventarisatie van de huidige 
bosplantsoenvakken is per vak beke-
ken wat waardevolle bomen en strui-
ken zijn c.q. wat verwijderd en op- 
nieuw ingeplant moet worden. Hierbij 
is het streven gericht op: 

 
 
•  Het behoud van de aanwezige waar-
devolle bomen en struiken; 
•  Het indien nodig dunnen van de 
aanwezige boombeplanting om toe-
komstige waardevolle bomen en de 
nieuwe 

onderbegroeiing van struiken en krui-
den meer ruimte en licht te geven; 
• Het beter afstemmen van de maat 
van de beplanting op de betreffende 
grootte en locatie van het groenvak (in 
enkele gevallen staat er nu een te gro-
ve beplanting in een te krappe ruimte); 
• Het op enkele locaties uitbreiden van 
het groen om de groenstructuur te ver-
sterken; 
•  Het waar mogelijk stimuleren van de 
visuele- en natuurwaarde. Dit bijvoor-
beeld door het poten van stinzenbollen 
(vroegbloeiende bollen die zichzelf 
vermeerderen) en het ontwikkelen van 
een natuurwandelroute en/of het plaat-
sen van nestkasten. 

 
 
 

Stinzenplanten bloeien als er nog geen blad aan de 
bomen zit. Er valt dan veel licht op de grond. Van oor-
sprong komen de planten van Friese  landgoederen 
rondom  een stins (stenen huis). De planten vermeerde-
ren zich d.m.v. uitlopers (speenkruid) of bollen. 

Werkwijze 
Na de inventarisatie van de kwaliteit 
van het huidige groen langs de beken 
en doorgaande fietspaden, is het tota-
le werk opgedeeld in 3 fasen: 
1.  Renovatie aantal bosplantsoen-
vakken in de buurt Molendijkhoek; 
2.  Renovatie aantal bosplantsoen-
vakken in buurten Tijertshoek, Scho-
thorsthoek, Bartelinkshoek, Bruninks-
hoek en Weijinkshoek;  
3.  Renovatie aantal bosplantsoen-
vakken in de buurten Bovenhoek en 
Middenhoek. 
 
Bij de uitwerking van de plannen heeft 
de gemeente ook contact met o.a. de 
Natuur- en Milieuraad afdeling Henge-
lo en de Wijkraad Hasseler Es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintersnoei 2009 
Ieder jaar vindt er in een kwart van 
het areaal in Stadsdeel Noord de zo-
genaamde “wintersnoei” van de 
“ruigere” groenstroken plaats (de be-
heergroepen: “heesters extensief”, 
“bosplant-soen” en “bos”).  
De periode van de wintersnoei loopt 
globaal van eind november 2009 tot 
begin april 2010. In het kader van de 
Flora en Faunawet wordt in april ge-
stopt met zaag- en snoeiwerkzaamhe-
den in verband met de broedperiode 
van diverse vogelsoorten. 
De buurten waar in deze snoeiperiode 
gesnoeid zal worden, zijn (in volgorde 
van aanpak) de buurten: 
- Bartelinkshoek (restant van vorig 
jaar, 40% is reeds klaar); 
- Bruninkshoek (restant van vorig 
jaar); 
- Bovenhoek 



 
 

AUTOBEDRIJF JANSEN 
BORGMANWEG 25 HENGELO TEL: 074 - 277 33 80 

- APK Keuringsstation  - Banden 
            

- Roetmeting   - Schadeherstel  
 

- Reparatie alle merken auto’s - Uitlijnen 
 

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s 

Chr Langefeldstraat 8
W inkelcentrum Hasselo
Tel: 074 - 277 70 38

 WIJKRAAD puzzel 

En weer veel inzendingen op de vorige 
woordzoekerpuzzel! Helaas was er een aantal 
woorden weggevallen tijdens de opmaak. 
Excuses, het is allemaal mensenwerk. 
Het weerhield velen er niet van toch een juiste 
oplossing in te sturen. Hartelijke dank daarvoor. 
Deze keer een echte nieuwjaars-woordzoeker.  
Allemaal woorden die met oud en nieuw  te 
maken hebben.  Streep alle woorden uit de 
woordenlijst kriskras in het diagram door. Er blijft 
dan een aantal letters over dat de oplossing 
vormt. Stop deze in de witte bus af bij Reisbureau 
Globe in het winkelcentrum, stuur hem aan de 
postbus van de wijkraad, of e-mail  
puzzel@wijkraadhasseleres.nl  Let op: Vermeld 
altijd uw naam en adres!  Onder de inzenders met 
de juiste oplossing verloten we weer drie 
waardebonnen van € 15,-  
Inzenden mag tot 9 januari 2010.   Succes! 

12uur 
1januari 
31december 
appelflappen 
bisschopswijn 
carbidschieten 
champagne 
conference 
gezelligheid 
jaaroverzicht 
jaarwisseling 
kanonslag 
knallen 
knaltouwtje 
kus 
lont 
nieuwjaar 
oliebollen 
ongelukken 
oudjaar 
poedersuiker 
recept 
rotje 
salade 
sneeuw 
sterretjes 
vakantie 
visschotel 
voornemens 
vuurpijl 
vuurwerk 
www.gezinonline.nl 

Per 1 januari 2010 zal Jan 
Harwig na 30 jaar als 
fysiotherapeut gewerkt te 
hebben, waarvan 27 jaar in 
de Hasseler Es, zijn 
werkzaamheden als 
fysiotherapeut en 
praktijkeigenaar beëindigen. 
De praktijk wordt 
overgenomen door Danny 
Kleinman, die met 10 jaar 
ervaring als algemeen 
fysiotherapeut ook de 
specialisaties 
arbeidsfysiotherapie en 
bedrijfsfysiotherapie heeft. 
Deze specialisaties zijn 
uniek voor de wijken 
Hasseler Es en Roershoek. Net als voor fysiotherapie heeft 
men ook voor arbeidsfysiotherapie geen verwijzing nodig 
van de (huis)arts of medisch specialist. 
Arbeidsfysiotherapie is een specialisatie die zich richt op het 
behandelen en voorkomen van klachten die veroorzaakt 
zijn door de werkzaamheden van de patiënt en/of ontstaan 
zijn op de werkplek. Tevens richt het zich op overige 
klachten (ongeacht de ontstaanswijze) die hinder, pijn en/of 
beperkingen geven tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden en/of op de werkvloer. 
Bedrijfsfysiotherapie is een specialisatie die zich richt op een 
functie, afdeling en/of bedrijf in zijn geheel. 
 
De fysiotherapiepraktijk blijft gevestigd aan de Noordelijke 
Esweg 30a Hengelo en is bereikbaar op het bestaande 
telefoonnummer 074-2780504. 
 De naam en de contactgegevens zijn per 1 januari 2010 : 
Fysiotherapie Kleinman, Praktijk voor fysiotherapie, 
arbeidsfysiotherapie & bedrijfsfysiotherapie, 
 e-mail: info@fysiotherapiekleinman.nl 
website  www.fysiotherapiekleinman.nl 

Parktijkwisseling fysiothearpeuten 

Links Danny Kleinman en Jan 
Harwig rechts 
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Te koop in de Hasseler Es 
 

 

Ook bomen in pot en kersttakken. 
 Spar, Nordmann en blauwspar. 

 
Lekker dichtbij, U hoeft geen  

verre rit te maken! 
Van 7-19 dec. staan we 

weer bij de Sanders Super 
en  11, 12 en 19 dec. ook 
voor het winkelcentrum 
Hans Vonkstr.  bij Dobey. 
prijzen vanaf € 5,- tot max. € 25,- 

Speciale ontvangst voor 
 nieuwe wijkbewoners 

 
De Wijkraad Hasseler Es en het bestuur 
van Kulturhus Hasselo nodigen alle wijk-
bewoners uit voor de traditionele nieuw-
jaarsreceptie die gehouden wordt op za-
terdagmiddag 9 januari 2010 van 14.00 
tot 16.00 uur in Kulturhus Hasselo. 
Dit is het moment om elkaar, in een ge-
zellige sfeer en onder het genot van een 
kop koffie en drankje te ontmoeten en 
het beste te wensen. De muzikale omlijs-
ting is in handen van organist/toetsenist 
en zanger Alfons van der Kemp. 
Voor nieuwe wijkbewoners (die een jaar 
geleden in onze wijk zijn komen wonen) 
wordt een speciale bijeenkomst gehou-
den van 13.00 uur tot 14.00 uur. 
Na het winnen van een gemeentelijke 
prijs om de cohesie te bevorderen heeft 
de wijkraad vorig jaar voor het eerst een 
“nieuwkomers”nieuwjaarsreceptie gehou-
den en dat was een groot succes. Alle 
nieuwe bewoners in de wijk worden ook 
deze keer persoonlijk uitgenodigd om 
kennis te maken met wijkraad en Kultur-
hus. Zij kunnen mogelijke vragen kwijt 
aan de besturen en medewerkers van de 
wijkraad en het Kulturhus. 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
 

Hasseler Es is  

landelijk nieuws! 
 
Maar liefst 568 kinderen, 
verkleed als "zombie" dans-
ten afgelopen vrijdag syn-
chroon op de muziek van 
"Thriller" van Michael 
Jackson onder leiding van 
opperzombie Paul Smidt 
van basisschool 't Schöp-
pert. Met meneer Paul, een 
groot Jackson-fan, is het 
allemaal begonnen. 
Deze mega-manifestatie, 
geopend door wethouder 
Janneke Oude Alink, bood 
het massaal toegestroomde 
publiek aan de vooravond van Halloween een bijzonder indrukwekkend schouw-
spel op het grote plein voor Kulturhus Hasselo dat voor deze gelegenheid met 25 
grote zelfgeschilderde Thrillerdoeken was versierd. 
Er is maandenlang geoefend door de groepen  7 en 8 van de basisscholen in Hen-
gelo Noord om deze "monsterklus" tot een goed einde te brengen. 
Het unieke dansproject is georganiseerd door de Kunst en Cultuurcommissie Ba-
sisscholen Hengelo Noord in het kader van naschoolse opvang. 
Wim Mulder, voorzitter van de commissie:"Dit is een absoluut uniek project. Nog 
nooit vertoond met zó veel kinderen. Het was een enorme klus om te organiseren, 
maar geweldig om te doen! 
Zowel het NOS Jeugdjournaal als TV-Oost had een cameraploeg gestuurd die tv-
opnamen gemaakt heeft. 
Na drie optredens, een laatste ontroerend "We are the world…." en een ovationeel 
applaus van het massale publiek volgden de 568 zombies in een lange stoet 
"meneerzombie" Paul Smidt  naar het hart van winkelcentrum Hasselo, de culinaire 
sponsor van dit project. In het winkelcentrum werden de kinderen op fruit en brood-
jes getrakteerd. 
De aanwezige klanten moesten in allerijl een veilig heenkomen zoeken met hun 
wagentjes en deze enorme zombie invasie gelaten over zich heen laten komen. 
Hasselo zal zich dit optreden nog lang heugen. Wat een wijk, de Hasseler Es! 
 
Een fotompressie en Youtubefilmpje van RTV-Oost vind je op www.kulturhushasselo.nl 

 

 

Kerstconcert 
door mannenkoor 

 Camerata Twente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag  21 december 
19.30 – 21.30 uur 
 Kulturhus Hasselo  

Vrij entree 

Nieuwe beherend apotheker in Hasseler Es 
Jacky de Wolff heeft vanaf 1 juli van dit jaar het  
stokje overgenomen van Martine Tammes als  
beherend apotheker. “Ik was natuurlijk altijd al 
verantwoordelijk voor mijn werkzaamheden in de apotheek. Maar nu staat mijn naam op de 
etiketten en de overeenkomsten met de zorgverzekeraars. Ik ben nu ook officieel medebe-
handelaar van de patiënten van de apotheek.” 
Dat geeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel weer. 
“Ik voel mij zeer verantwoordelijk voor het wel en wee van mijn patiënten/klanten. Mijn patiën-
ten moeten altijd de beste farmaceutische zorg krijgen. Daarvoor heb ik ook een goed team 
om me heen, met kundige dames en een stipte bezorger.” 
Wat is volgens u de beste farmaceutische zorg? 
“Het houdt voor mij niet op bij het afgeven van het juiste doosje aan de juiste patiënt. Hoewel 
dat natuurlijk altijd belangrijk blijft. Maar er gebeurt veel meer in de apotheek. Je moet iemand 
die al last van zijn maag heeft natuurlijk niet zomaar sterke pijnstillers meegeven. In de apo-
theek komt alle informatie van verschillende voorschrijvers bij elkaar en kunnen we de men-
sen erop bewaken. En ingrijpen indien nodig.” 
Wat kunnen we in de toekomst van u verwachten? 
“We hebben dit jaar een enquête gehouden onder de apotheekbezoekers en daar zijn een 
aantal aardige dingen uitgekomen (zie www.apotheekhasseleres.nl). Een heel belangrijk punt 
was de openingstijden. Er bleek grote behoefte bij de mensen aan open zijn op donderdag-
avond. Dus dat gaan we doen. Vanaf 1 november dit jaar zijn we elke donderdagavond tot 
20.00 uur geopend. Verder blijf ik me voor de volle 100% inzetten voor een goede farmaceu-
tische zorg voor de mensen in de Hasseler Es. Daar doe ik het voor!” 

“Vanaf 1 november dit jaar zijn we elke donderdagavond tot 20.00 uur geopend.” 

advertorial 

Meneer Paul leidt de kinderen naar het winkelcentrum Hasselo 



€6,00 

 
 

11 en 12 december Kerstmarkt  

Met veel gezellige kramen, 
eten&drinken, muziek door Thabor kin-
derkoor en jeugdorkest Young2see 

Sport voor 55-plussers 
 

Kom naar de SPORTINSTUIF 55+ in de sporthal Hasseler 

Es op iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 

U kunt deelnemen aan badminton, tafeltennis en volleybal. 

Meedoen? Kom kijken. 

Info Nico Hemmelder 2919169 of 

Henk Schouten 2772168. 

Hasselo LED op het milieu 
 
Na 30 jaar was de neonverlichting op winkelcentrum Hasselo hard 
aan vervanging toe. Sommige letters werkten niet goed meer waar-
door soms vreemde woorden ontstonden. 
Centrummanager Harry Waanders: "Vijf jaar geleden was de her-
opening van het totaal gerenoveerde centrum, maar aan de gam-
mele neonverlichting werd niets gedaan. Te duur. Het bleef een 
gerafelde vlag op een luxueus cruiseschip. Geen gezicht. Na lang 
aandringen legde Rodamco, de eigenaar van het centrum, de be-
nodigde 25.000 euro op tafel. Dat bedrag moet wel worden terug-
betaald via de winkeliersvereniging. Als je nu aan komt rijden geeft 
de verlichting de uitstraling die het binnen ook heeft. Vanwege het 
milieu is gekozen voor de kostbare, maar zeer energiezuinige LED-
verlichting." 

Op de stormachtige vrijdag 27 november is op spectaculaire wijze 
de LED verlichting geplaatst. Terwijl de harde wind vrij spel heeft 
tolt de zwevende tekst vervaarlijk al een vlieger in het rond. De 
mannen op het dak hebben, telkens tijdig wegduikend,  de tekst 
"heeft 't" toch te pakken gekregen.  
 
Foto's van de hele operatie op www.wchasselo.nl  

Prof. dr. Anne van der 

Meiden in Thaborkerk 

 
In de inmiddels zeer gewaarde serie 
‘Thema in de Thabor’ is de volgende 
gastspreker prof. dr. Anne van der  
Meiden. 
Hij zal spreken over de vraag:‘Hoe klinkt 
de boodschap van de kerk verstaanbaar in onze complexe samenleving?’  
Van der Meiden is communicatiewetenschapper en kwam onlangs weer 
uitgebreid in het nieuws vanwege zijn vertaling van de Bijbel in het Twents. 
 
Donderdagavond 21 januari 2010,  20.00 uur, Thaborkerk,  entree: €  5,- 



Doe mee met de FOTOwedstrijd  

"WATER IN DE WIJK" 
Fotografeer water in uw wijk op uw eigen originele manier. 
Het type camera is niet belangrijk. Wel belangrijk is dat U en uw camera het 
werk doen, niet de computer. Lever de foto's op A-4 (max. 3) in bij de beheer-
der van Kulturhus  Hasselo, of stuur de foto op naar: Kulturhus Hasselo,  

Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo 
Inleveren kan t/m 10 jan. 2010 

 
Prijzen van 100, 75 en 50 euro aan cheques! 

Eind januari 2010 worden de winnaars bekend gemaakt door een vakjury.  
Tevens is er een publieksprijs van € 50,- 

Al het ingeleverde werk wordt  geëxposeerd van  24 jan.  tot  maart 2010 . 

De Borgh ontbijt in pyjama! 
 

Vrijdagochtend 6 november mochten 
alle kinderen van R.K. basisschool  De 
Borgh in hun pyjama naar school ko-
men om gezellig samen op school te 
ontbijten. Niet alleen de kinderen, maar 
ook de juffen waren in ochtendkleding 
getooid  Dit initiatief was in het kader 
van het Nationale schoolontbijt. Het 
leverde een leuk plaatje op waarvan wij 
u graag laten meegenieten d.m.v. de 
foto onder dit stukje. 
Het is belangrijk om de kinderen te la-
ten weten dat ontbijten leuk, lekker en 
gezond is. Als je de dag begint, heb je 
weer nieuwe energie nodig. Die haal je 
uit een goed ontbijt! 

Te veel water in de wijk bij de Buziauvijver 

 

K E R S T M A R K TK E R S T M A R K TK E R S T M A R K TK E R S T M A R K T         

bij basisschool ‘t EIMINK 

Op vrijdag 11 december begint om 17.00 
een kerstmarkt bij basis-school ’t Eimink 

die geheel door groep 8 wordt verzorgd. Alle aangeboden 
kerstartikelen, zoals  kerststukjes en -bakjes, voederbakjes, 
huisjes en leuke snuisterijen zijn zelf door de kinderen 
gemaakt. Daarnaast worden er kerstbomen, 
tweedehands kerstspullen, broodjes worst, 
erwtensoep, warme chocolade en glühwein 
verkocht. Elk half uur is er een leuke verloting 
van mooie kerststukjes. Er wordt live muziek ten 
gehore gebracht en er is een levende kerststal.  

Koffieochtend voor senioren   
Elke eerste vrijdagmorgen van de maand kunt u 
van 10.00 tot 11.30 uur in het Kulturhus genieten 

van  een kopje koffie. 
 Heeft u op vrijdagmorgen de boodschappen gedaan en even zin 
om een kopje koffie te drinken met andere oudere bewoners uit de 
wijk, kom dan gezellig even langs in het Kulturhus. Vrijwilligers van 
de Zonnebloem  zijn als gastvrouw aanwezig. Heeft u vragen of 

opmerkingen dan kunt u dat met hen bespreken.  

Entree slechts 

50 cent ! 
met ranja en lekkers 
Nederlands gesproken 

Bestuur en leden van de wijkraad Hasseler Es wensen u 
prettige feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar. 

We hopen u te mogen ontmoeten op  9 januari tijdens de receptie in het Kulturhus 

zaterdag 19 dec. 14.00 u 

Zaterdag 30 januari 2010 
14.00 uur optreden van 

 

jeugdorkest YOUNG2SEE 

en SLAMCC slagwerk 
o.l.v. Folkert Buis 

vrij entree 

KULTURHUS HASSELO Kaarten vooraf ophalen in Kulturhus 



H. Woodstraat 62 

7558 CP Hengelo 

telefoon 278 01 81 
info@kulturhushasselo.nl 

www.kulturhushasselo.nl 

Kulturhus Hasselo 

 

Cultureel  PROGRAMMA  Kulturhus  Hasselo 
 
 
 
 
 
 

Wilt u persoonlijk op de hoogte worden gebracht van culturele activiteiten in 
 Kulturhus Hasselo, mail dan naar kultuur@kulturhushasselo.nl 

Een volledige agenda van de culturele activiteiten vindt u op www.kulturhushasselo.nl  
Daar vindt u ook de volledige FILMagenda met de vele bijzondere films. 

FILM 
Zaterdag 19 dec. 14.00 uur  kinderfilm HAPPY FEET    50 cent entree. 
Vrijdag 22 jan. 19.30 uur filmdocum. 100 jaar Elfstedentocht. IJskoude passie. 

MUZIEK 
Zaterdag 30 jan. 14.00 uur afwisselend optreden van jeugdorkest Youg2see 
en slagwerkgroep SlamCC. Beide orkesten o.l.v. Folkert buis. Vrij entree. 

Programma jan/febr. 2010 
  6   jan.   Voederpotje voor de vogels maken. 
13  jan.     Een leuke sneeuwpop maken. 
20  jan.     Knutselen met kurken en/ of siera-       
                 den maken 
27  jan.     Leuke figuren maken van brood- 
                 deeg. 
 3  febr.    Voor Valentijnsdag knutselen. 
10 febr.    Carnavalsmiddag, de kinderen mo 
                 gen verkleed komen.                  
17 febr.     Vouwen met gekleurd papier. 
24 febr.     Bingo 

Modelbouw- en hobbydemonstraties  
Wie doet er mee in Kulturhus Hasselo? 

 
De eerste bijeenkomst in maart 2009 werd een 
groot succes mede door het grote aantal deelne-
mers en bezoekers tijdens de modelbouw- en 
hobbydemonstraties. 

Modelbouwers en andere hobbyisten krijgen op 
zaterdag 13 maart 2010 opnieuw de gelegenheid 
hun vaardigheden en kennis te demonstreren 
aan belangstellenden die misschien ook met een 
interessante hobby willen beginnen. Ook kunnen 
ze laten zien wat er allemaal bij zo’n hobby komt 
kijken en hoe het eindresultaat wordt. 
Hebt u ook een leuke hobby die u aan anderen 
wilt tonen, meldt u zich dan aan voor deze beurs. 
U kunt uw werkstukken tentoonstellen en bezoe-
kers van de beurs tips en uitleg geven hoe een 
werkstuk tot stand komt. U kunt bezoekers en-
thousiast maken voor uw eigen hobby, maar er is 
ook gelegenheid om met andere hobbyisten 
kennis te delen en vaardigheden uit te wisselen. 
Er zijn al aanmeldingen voor plastic modelbouw, 
airbrushtechniek en IPMS (modelbouw vereni-
ging). Maar er zijn ongetwijfeld nog veel meer 
interessante hobby’s. 
 
Deelnemers kunnen zich nu aanmelden! 
Voor informatie en aanmelding kunt u e-mailen 
naar : benbanis@home.nl  Meer informatie op 
www.kulturhushasselo.nl > culturele agenda.  

Kinder-doe-middag 
Voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd is er iedere 
woensdag Doe Middag met 
vele afwisselende activiteiten. 
Er is geen opgave nodig. 
Kosten € 0,70. 
 
 

Even voorstelen…. 
Mijn naam is Jan Meins. Ik ben sinds 1 november toegevoegd aan 

het beheerdersteam van Kulturhus Has-
selo. Ik woon al vijfentwintig jaar in de 
Hasseler Es, ben zesentwintig jaar ge-
trouwd, met dezelfde vrouw en we heb-
ben twee kinderen. 
Behalve in het Kulturhus Hasselo werk ik 
ook nog als beheerder in het wijkcentrum 
’t Vogelkwartier en in de speeltuin Cesar 
in Klein Driene. Ik houd van muziek en 
lezen. Voor de conditie doe ik aan hardlo-
pen (te weinig) en verder laat ik de auto 
zo veel mogelijk staan en pak de fiets.  

Bibliotheek Hasselo nu ook 
 op zaterdag open!  

Het aantal bezoekers aan de Bibliotheek 
Hasselo is sterk gegroeid. Door deze groei 
is het  haalbaar om vanaf 5 september 
voortaan ook op zaterdag open te gaan van 
10.00 - 13.00 uur. Het Kulturhus is heel ge-
lukkig met deze uitbreiding. 
 
Let wel: De zaterdagopenstelling in Kul-
turhus Hasselo is een proef. Afhankelijk 
van het aantal geregistreerde bezoekers en/
of uitleningen op zaterdag zal over een jaar 
worden bepaald of de bieb op zaterdagoch-
tend open blijft. 

Een beurs voor jong en oud 

Kunstcursussen en excursies 
Irene Sloet kunsthistorica 
074-2776859 -  irene.sloet@gmail.com 

22 januari   Workshop ‘Rembrandt en ik’ een 
ontmoeting van bezinning kunst en creativiteit 
9.00 – 17.00 uur 
 
1 februari   Begin cursus ‘Kennismaken met 
Nederlandse 
schilderkunst’, 9.30 –11.30 
uur 
 
3 februari   Begin cursus 
‘Moderne Amerikaanse 
kunst’, 9.30 – 11.30 uur of 
20.00 – 22.00 uur 
 
13 maart    Excursie naar 
tentoonstelling Frida Kahlo 
in Brussel 
 
4 februari   Begin cursus 
‘Byzantium’,14.00 – 16.00u  
27 maart    Excursie naar 
tentoonstelling Byzantium 
in Bonn 

Frida Kahlo 

 
Wil je EXPOSEREN in het Kulturhus? 
Iets organiseren op cultureel gebied, 

zoals een muziekuitvoering, voor-
dracht, lezing, film etc.? 

Neem dan contact op via e-mail: 
 kultuur@kulturhushasselo.nl 

 

Aanmelden voor de compu-
tercursussen werken met 
Windows en MS Word is 
weer mogelijk. 
Ook voor de cursus fotobe-

werking met het gebruiksvriendelijke program-
ma Photofiltre kan weer worden aangemeld.  
 
Aanmelding bij het IT-punt in Kulturhus. 
 
De succesvolle infoavond "HELP, een digitale 
camera!" over het gebruik van de digitale foto-
camera, wordt voor de vierde keer herhaald in 
januari 2010. Entree € 5,- inc.koffie 
Info: www.wijkwegwijs.nl  aanmelden kan via 
hasselozo@wijkwegwijs.nl 


