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Natte intocht van Sinterklaas valt niet in het water

De paraplu’s vormen een bont geheel voor het podium waarop Sinterklaas het woord richt tot het publiek.

De sint arriveert in een rode Mazda van autobedrijf Kolenaar op het plein voor het kulturhus.

Het kan nu eenmaal niet altíjd mooi weer zijn
tijdens de intocht van Sinterklaas. Jarenlang
was het uitstekend weer tijdens de ontvangst,
maar nu ging het mis. Behalve op strooigoed,
werd het massaal toegestroomde publiek ook
op fikse plensbuien getrakteerd op zaterdag

De meeste kinderen vinden het wel leuk, als Sinterklaas
hen even aanraakt.

18 november op het grote plein voor kulturhus Hasselo in de Hasseler Es. Het weerhield
grote aantallen kinderen, ouders en grootouders er echter niet van Sinterklaas hartelijk en
warm welkom te heten. Dit unieke moment
moest beleefd worden. De vele paraplu’s
vormden één groot kleurig scherm boven de
hoofden van de toeschouwers. Om de stemming erin te houden en de koude slagregens
te vergeten, werden onder leiding van
wijkraadvoorzitter Ron Wesseling sinterklaasliedjes gezongen in afwachting van de sint.
Iets over half drie arriveerde Sinterklaas –
achteruitrijdend - in een tabbertrode auto van
autobedrijf Kolenaar. De sint had deze keer
beide handen nodig om zich een weg te banen door de menigte naar het podium. Eén
hand om de kinderen te begroeten - een

knuistje hier, een klopje daar - en de andere
om de paraplu vast te houden en de mijter,
want de harde wind deed er alles aan om die
te pakken te krijgen. De wat oudere jeugd
vermaakte zich intussen ook uitstekend. Die
had een nieuw spel ontdekt met de massa’s
kruidnoten die vertrapt op de grond lagen. Als
gevolg van de regen was dit gruis
‘kruidnotenpap’ geworden en vormde hier en
daar een spekgladde brij. Een korte aanloop
en glijden maar. Na de warme ontvangst
wandelde de sint en zijn gevolg naar het winkelcentrum waar het inmiddels zwart zag van
de pieten en het publiek. Klanten met winkelwagentjes liepen zich compleet vast in de
kinderkluwen, vooral als ze met hun kar tegen de stroom
in liepen.
Ook daar was
het uitkijken
geblazen met
de kruidnoten
op de vloer. De
pas aangeschafte grote
zwarte droogloopmat bij de
ingang leek
meer op een
Kinderen waren helemaal zwartgeplak uitgerold
schminkt om aan de stemming bij
kruidnotendeeg.
te dragen.
Na zo’n drie
kwartier had Sinterklaas zich ook door deze
muur van fans gewerkt, waarna hij even een
fris luchtje kon scheppen op weg naar het
kulturhus. Daar wachtte hem wederom een
omvangrijk kinderpubliek dat kaartjes had
bemachtigd voor het grote jaarlijkse sinter-

klaasfeest. Het feestelijke intochtritueel is
achter de rug. De schoen kan gezet worden.

De brutale blaaspieten deden een greep in het boodschappenkarretjes van een winkelende klant. Ze kon er
wel om lachen.

Alle foto’s van de intocht zijn te zien op
www.wijkraadhasseleres.nl > foto’s

Onlangs las de redactie in de krant het trieste
bericht van het overlijden van Jo Niks in de gezegende leeftijd van 101 jaar. Wij wensen de familie
sterkte met het verwerken van dit verlies.
Jo heeft veel betekend
voor het vastleggen in
beeld en woord van de
geschiedenis van boerderijen in de Hasseles Es.
Veel van zijn werk is in
deze krant gepubliceerd
als rubriek en in een
boek. Op pagina 7 vindt u
een herhaling van één
van zijn publicaties over
de geschiedenis van
Marke Hasselo.

Sommige kleintjes zijn nog wel wat angstig.
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Bob zeurt!
Bob Gevers is journalist
en columnist geweest bij
De Twentsche Courant
Tubantia en is vers met
pensioen.

Bloemkoolwijk
Het gebeurde jaren geleden. Een druilerige
avond in de Hasseler Es. Ik liet de hond uit langs
de Noordelijke Esweg en een automobilist stopte naast me. Hij was helemaal uit Apeldoorn
naar Hengelo komen rijden en vroeg de weg.
Van een TomTom had nog nooit iemand gehoord. Hij moest naar een onduidelijk adres. Na
tien minuten kwamen we erachter: hij zat in de
verkeerde stad. Hij moest in Enschede zijn...
Dat gebeurde vaker, als je in het TomTom-loze
tijdperk met je hond door de straten slenterde:
radeloze automobilisten die de weg vroegen.
Helemaal gek werden ze van het zonder enige
logica getekende stratenpatroon van deze wijk.
Kronkelende wegen, hofjes, woonerven. Aan mij
hadden ze niet veel. Nog steeds niet, al woon ik
hier al meer dan dertig jaar. De straatnamen in
deze wijk klinken me bekend in de oren, maar ik
ken eigenlijk alleen de Fie Carelsenstraat. Daar
woon ik namelijk.
Stuur me niet naar de Paul Pellastraat. Of de
Louis van Tulderstraat, ik noem maar wat. Ik
verdwaal. Het heeft ook even geduurd voordat ik
foutloos naar winkelcentrum Hasselo wist te
fietsen. Bekijk het eens met de ogen van iemand
die voor ’t eerst in de Hasseler Es komt: dan is
dat winkelcentrum toch best een beetje weggestopt.
Onlangs ging het weer mis: een automobilist
vroeg de weg, hij had geen navigatie aan boord
en moest in de Rika Hopperstraat zijn. Ha, die
straat kende ik. Vlak in de buurt. Ik heb het hem
goed uitgelegd. Dankbaar en opgewekt reed de
man weg. Ik heb het voor de zekerheid nog
even nagekeken: de vriendelijke automobilist
moet spoorloos zijn verdwenen in de omgeving
van de Dinant Dijkhuisstraat...
Het is allemaal de schuld van het chaotische
stratenpatroon. De Hasseler Es is namelijk een
zogenaamde bloemkoolwijk. Die wijken werden
tussen 1970 en 1985 gebouwd. De andere bijnamen waren er ook al snel: spaghettiwijk, verdwaalwijk, woonerfwijk. De betrokken stedenbouwkundigen zijn daar natuurlijk zélf nooit gaan
wonen. Die keken wel uit.
Dan is de Slangenbeek toch een stuk overzichtelijker: die wijk is met de liniaal getrokken. Handig maar zó saai. Geef mij dan toch maar de
doolhofjes van onze eigen wijk. Evenwel: nóóit
zonder navigatie de deur uit als u hier ergens
moet zijn! Ik wil u desnoods best de weg wijzen,
maar daar zult u weinig mee opschieten.
Mag ik er nog even een wetenschappelijke omschrijving bijpakken over onze woonomgeving?
‘De bloemkoolwijk vormt een intermezzo tussen
de functionalistische en monolithische wijken
van na de Tweede Wereldoorlog en de eclectische en retrospectieve stijlen van de jaren negentig.’ Zo. ’t Is maar dat u weet in wat voor een
bijzondere wijk wij wonen!

Borden geplaatst ‘NIET VOEREN’ bij Buziauvijver
In het vorige nummer van de
Hasseler Post werd al ruimschoots aandacht besteed aan
de rattenoverlast in onze wijk.
Zelfs Bob Gevers wijdde er een
ironische column aan. De rattenoverlast is evenwel een serieus probleem voor de volksgezondheid. Het Waterschap
Vechtstromen heeft vangkooien
geplaatst in de beken, maar
beter is het een ratteninvasie te
voorkómen dan te bestrijden.
Pal naast het bord ‘NIET VOEREN’ zijn twee hopen brood neergegooid
Voorkomen kan heel eenvoudig voor de ratten. De eenden en ganzen hebben er geen trek meer in.
door bij de bron te beginnen en
geen voer meer aan te bieden.
te (over)voeren. Want al het overtollige voer
In de strijd tegen de heersende rattenplaag dat niet door de eenden en ganzen wordt
in de Hasseler Es heeft de gemeente Henopgegeten, is een heerlijk maal voor de bruigelo verbodsborden “NIET VOEREN” gene rat. Zoals al eerder gemeld in Hasseler
plaatst bij de Buziauvijver. De wijkraad had Post veroorzaken ratten nare ziekten, zoals
hier al regelmatig bij de gemeente op aande dodelijke ziekte van Weil, door hun uitgedrongen. Hopelijk worden nu wijkbewowerpselen en urine en dat moet koste wat
ners zich ervan bewust dat men GEEN
het kost worden voorkomen.
brood meer mag uitstrooien om de eenden
Ingezonden door Gildebor groenbeheer van de gemeente Hengelo

Groenrenovatie Sogtoenhoek en Molendijkhoek
Dit najaar zal een nog nader te selecteren groenaannemer in opdracht van Gildebor/gemeente Hengelo een aantal groenrenovaties uitvoeren in de buurt Sogtoenhoek/
Molendijkhoek. Hierbij zullen volgens het ‘Meerjaren Groen Renovatieplan Hengelo’ de
slechtste groenvakken (een dertigtal groenvakken) van deze twee buurten gerenoveerd en
opnieuw ingeplant worden.
Stinze-bloembollen brengen kleur in de Hasseler Es.
Op vrijdag 3 november 2017 heeft de firma Lubbe uit Lisse voor Gildebor / gemeente Hengelo in een aantal bermen in de wijk Hasseler Es weer nieuwe bloembollen aangeplant. Dit
is gebeurd op drie locaties: in het gras op de hoek Bartelinkspad/Hasselerbaan (330 m2),
in het gras op de hoek Deurningerstraat/Klaas de Rookstraat ter hoogte van het politiebureau (450 m2) en in het gras op de hoek van Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (150 m2).
Dit gebeurde met een speciale
bollenplantmachine. Deze machine licht hierbij de graszode op,
verspreidt machinaal de bloembollen over de grond en de graszode wordt vervolgens automatisch door de machine weer aangedrukt. Het bloembollenmengsel
dat is aangeplant is een zogenaamde ‘Vlindermix Hengelo’,
bestaande uit zichzelf vermeerderende bloembollen (zogenaamde
Stinze-bollen) die zowel aantrekkelijk zijn voor het beeld van de
wijk, als voor vlinders en andere
insecten.
Prachtige sieruien langs de Hasselerbaan.

Kom gezellig biljarten bij ’t Voskamp.
Al meer dan 15 jaar bestaat biljartclub ’t Voskamp.
Iedere maandag- en vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur
wordt er gespeeld in de recreatiezaal van ’t Voskamp aan de
Carl Muckstraat 21.
Op de maandagmiddag is er nog
ruimte voor een aantal spelers.
Hebt u ook zin om gezellig een
potje te biljarten? Kom dan kijken
in ’t Voskamp. U bent van harte
welkom.

Alle insectenkasten staan op hun plek.

Echtpaar Vos-Eckelboom 65 jaar getrouwd

Alle insectenkasten staan nu op de zorgvuldig gekozen plekken
vlakbij de scholen die aan het project van de wijkraad hebben
meegedaan. Voor de zomervakantie waren de insectenkasten
van De Bron en De Borgh al geplaatst. De leerlingen van beide
scholen hadden de kasten gevuld met allerlei geschikte materialen waarin insecten kunnen overwinteren.
De leerlingen van ’t Schöppert zijn direct na de zomervakantie

Vijfenzestig jaar geleden, op 16 oktober 1952, hebben Hannie Eckelboom en Gerard Vos elkaar het jawoord gegeven. De beide kwieke
wijkbewoners zijn geboren en getogen Hengeloërs. De twee echtelieden ontmoetten elkaar thuis bij een
vriendin van Hannie. De vriendin
had een broer en was bevriend met
Gerard. Ze trouwden in de Waterstaatskerk en gingen wonen in het
pand boven de Palthe-stomerij in de
Nieuwstraat waar Gerard filiaalchef
was. Na een tussenstop in Groot
Driene verhuisden ze in 1986 naar
65 jaar bij elkaar
hun huidige woning aan de Cor Lemairestraat, waar ze nog altijd met heel veel plezier wonen. Hannie en
Gerard kregen twee kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Beiden kijken terug op een heel rijk leven. Een rijk leven, dat
ze naar een idee van kleindochter Hanneke, dit jaar op papier hebben
gezet. Zowel Gerard als Hannie hebben hun levensverhaal in boekvorm
uitgebracht met behulp van medewerkers van de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo. Het is een prachtig naslagwerk geworden voor hun kinderen en kleinkinderen. De wijkraad bezocht het echtpaar voor de derde
keer met een fleurig bloemetje, maar deze keer om ze met hun diamanten huwelijk te feliciteren. Daar waren hun 50-jarige en 60-jarige huwelijksdag aan voorafgegaan. Het gezellig en vlot pratende echtpaar kijkt
al vooruit naar het volgende bezoek over vijf jaar.

De leerlingen van bs ‘t Schöppert bij hun ingerichte kast.
met hun kasten aan de slag gegaan. De kasten waren intussen
al in de beits gezet door de conciërge van de school. De leerlingen van de beide groepen 6/7 hebben een perfect stukje werk
geleverd en kunnen trots zijn op hun arbeid. De kasten waren
prachtig gevuld met heel veel verschillende materialen die aan
de voorzijde stevig vastgezet zijn met gaas, zodat vogels de materialen er niet kunnen uittrekken. Voor de medewerkers van
Gildebor die gelukkig opnieuw het plaatsen voor hun rekening
hebben genomen, was het een bijzonder zware klus de goed
gevulde en loodzware kasten uit de school te halen en in aanwezigheid van de enthousiaste leerlingen op hun plaats te zetten.
Ook de insectenkasten van de basisscholen De Schothorst en
De Timp staan op hun
plek bij de scholen. In
overleg met de beide
scholen zijn nu eerst
de kasten geplaatst
zodat leerlingen die
naderhand ter plekke
kunnen vullen.
Medewerkers van
‘Gildebor’ aan de slag met
het plaatsen van een insectenkast.

LEVENSBOEK, 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/SWOH maakt
Levensboeken voor ouderen.
Zelfstandig wonende ouderen
in Hengelo kunnen een levensboek laten maken. De
gesprekken hiervoor worden
gevoerd met een vrijwilligster
die op bezoek komt.
Het levensboek maken levert
veel aandacht op en het voldoet aan de behoefte om herFoto: NPV – Zorg voor het leven
inneringen op te halen en er
over te vertellen. Vertellen
levert ook erkenning op. Het doet ertoe wat er is gebeurd, het mag gehoord en verteld worden. Een levensboek kan ook een nalatenschap
zijn voor (klein)kinderen. Voor meer informatie: SWOH via tel. 0742459131 of a.kleingebbink@wijkracht.nl. Zie ook: www.swohengelo.nl

Geopend
donderdag 8.30 - 18.00 uur
vrijdag
8.30 - 18.00 uur
Willem Kesstraat 1 - 074 277 32 30

www.oldekalterhengelo.nl 074 - 2435548

Kerstmarkt Hasseler Es met kerstmuziek en leuke gratis kinderattracties
Kom zaterdag 9 december naar de sfeervol verlichte
Kerstmarkt bij Kulturhus Hasselo om in een gezellige kerstsfeer te komen. Op het plein voor Kulturhus Hasselo staan de marktkramen met specifieke
kerstartikelen en kramen vol heerlijkheden die met kerst
te maken hebben. Op de kerstmarkt kunt u genieten van broodjes
braad- of bockworst. Ook is er weer heerlijk vers gerookte vis van de
bekende vishandelaar die ook afgelopen zomer op de Wijkdag aanwezig was. Voor de kinderen heeft de organisatie weer leuke gratis
attracties geregeld. Voor de kleintjes is het in kerstsfeer versierde
treintje Bello weer present. Het treintje rijdt een rondje om de vijver.
Een nieuwe attractie is een opblaasbare kerst-eland, waar de
(grotere) kinderen zich op kunnen uitleven. Een Egerländer-orkest en
een kerstkoor zorgen voor stemmige kerstmuziek.
Voor het aanschaffen van een
fraaie en verse kerstboom van het
Twentse land, hoeft u de wijk niet
uit. Kerstbomenman Erik staat als
vanouds op de kerstmarkt met
een uitgebreide selectie aan
kerstbomen. Nordman, fijnspar,
blauwspar, bomen in pot of met
kluit, alles heeft hij. De kerstmarkt
begint om 12.00 uur en duurt tot
17.00 uur.

Oevers van de Buziauvijver piekfijn hersteld
De oevers van de Buziauvijver zagen er lange tijd niet uit. De beschoeiing, van houten palen
en stenen, was grotendeels verdwenen. Door de stroming van het water, vooral na heftige
regenbuien, werd steeds meer zand van de oevers via de vijver afgevoerd. De waterplanten
die ooit eens langs de oevers waren aangeplant, hebben nooit tijd gehad om te wortelen,
want die waren destijds na de eerste de beste regenbui al met de stroom meegesleurd. Het
Waterschap Vechtstromen heeft zich aan de afspraak gehouden met de wijkraad door de
oevers nog dit jaar aan te pakken. In een overleg afgelopen voorjaar over het baggeren van
de Buziauvijver, heeft de wijkraad erop aangedrongen dat de oevers ook moesten worden
hersteld. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, is het waterpeil van de vijver verlaagd door één van de waterstuwtjes in de Hesbeek te verlagen. Na de werkzaamheden
wordt het waterpeil weer hersteld. Langs de nieuwe beschoeiing, vlechtmatten van
Europees robiniahout, is folie
aangebracht. Daarna zijn de
gapende gaten in de taluds
met grote hoeveelheden
grond weer aangevuld. De
vijver heeft weer een fraaie
omlijsting die er degelijk uitziet en het naar verwachting
nog jaren volhoudt.

Kerstbomenverkoop
op 8 en 9 december
van 10.30 tot 17.00 u.
Ook dit jaar is de vaste kerstbomenman Erik weer present
op het plein van het kulturhus.
U hoeft de wijk niet uit voor de
aanschaf van een mooie
boom, vers van zijn eigen
land. Fijnspar, blauwspar,
Nordmann, alles heeft hij,
groot en klein. Ook voor bomen in pot of met kluit kom je
bij Erik uit. Voor een gegarandeerd verse en fraaie boom ga
je naar Erik. Lekker dichtbij.

Val op in het donker !

Als jij jezelf op de tast wilt verplaatsen
op de fiets, lopend, of rennend in het
donker is dat jouw zaak. Maar zorg er
dan wel voor dat een ANDER jou kan
zien! Wel zo veilig en sociaal. Denk
aan je medeweggebruiker.

Loopfiets aan
de ketting
Dit loopfietsje stond
stoer en schattig
geparkeerd in het
fietsenrek bij het
winkelcentrum. Keurig verankerd met
kabel aan het rek.

WIJKRAAD MEGA-KERSTPUZZEL
De redactie had Sinterklaas (rechts achter) bereid gevonden de Hasselo-waardebonnen
aan de rekenpuzzelwinnaars mw. Meijs (links), Andé Gerner en Ine Meester te overhandigen. De twee pieten wilden ook op de foto. De oplossing van de vorige puzzel was 104.
Het aantal inzendingen voor de rekenpuzzel was minder
groot dan verwacht.
Daarom toch maar
weer naar de
woordzoeker. Deze
keer over de kerst
en één tomaat.
Zoek de 52 woorden die met ‘kerst’
beginnen kris-kras
op in het diagram.
Als dat gelukt is,
blijft er een groot
aantal letters over
die, achter elkaar
gezet, de oplossing vormen. Onder de inzenders met de juiste oplossing verloten we drie
Hasselo-waardebonnen van 15 euro. Inzenden kan tot 10 januari a.s. Een EXTRA waardebon van 15 euro is voor wie op maandag 11 december als EERSTE de oplossing per email instuurt vanaf 9 uur. Uw oplossing kunt u insturen via de mail naar e-mailadres:
puzzel@wijkraadhasseleres.nl of afleveren bij de Vrijetijdshop naast de Jumbo. Altijd uw
naam, adres, én telefoonnummer vermelden. De winnaars worden gebeld of ge-e-maild.

Praktijk voor Dry Needling, fysiotherapie,
arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie

Noordelijke Esweg 30a, 7558 ME Hengelo
074 2780504

Pi eterv andijk.1000@ gmail. com

KERST
KERSTARTIKELEN
KERSTAVOND
KERSTBAL
KERSTBESTAND
KERSTBOODSCHAP
KERSTBOOM
KERSTBOTER
KERSTBROOD
KERSTCADEAU
KERSTCONCERT
KERSTDAGEN
KERSTDINER
KERSTDRUKTE
KERSTFEEST
KERSTGANS
KERSTGEBRAAD
KERSTGEDACHTE

KERSTGRATIFICATIE
KERSTINKOPEN
KERSTKAART
KERSTKALKOEN
KERSTKIND
KERSTKLEDING
KERSTKLOK
KERSTKRANS
KERSTLAKEN
KERSTLIEDEREN
KERSTLINT
KERSTMAAL
KERSTMAN
KERSTMARKT
KERSTMIS
KERSTMUZIEK
KERSTNACHT
KERSTOMAAT

KERSTPAKKET
KERSTROOS
KERSTSFEER
KERSTSPEL
KERSTSTAL
KERSTSTER
KERSTSTOL
KERSTSTRESS
KERSTTOESPRAAK
KERSTVAKANTIE
KERSTVERHAAL
KERSTVERLICHTING
KERSTVERSIERING
KERSTVIERING
KERSTWAKE
KERSTZEGEL

Jo Niks legde de geschiedenis van Hasseler Es vast in boek ‘Marke Hasselo’
Doe (weer) mee met de wijkraad
fotowedstrijd! Het thema is deze
keer ‘Het weer in de wijk’.
Maak mooie foto’s van het weer of de
gevolgen ervan in de Hasseler Es en e-mail uw
foto’s naar: fotowedstrijd@wijkraadhasseleres.nl
Afdrukken doen wij. U mag twee foto's insturen,
staand of liggend. De ingezonden foto moet minimaal 1 mB groot zijn i.v.m. een goede afdruk.
Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer
bij de inzending. Er zijn prijzen beschikbaar van
50, 30 en 20 euro aan Hasselo waardebonnen.
De eersteprijswinnaar ontvangt tevens de zilveren camera als wisseltrofee. Alle inzendingen
worden geëxposeerd in het kulturhus en op de
website van de wijkraad. Alle foto's worden gebundeld in een leuk boekje als aandenken aan
de wedstrijd. Tot 1 maart 2018 mogen de foto's
worden ingestuurd. Succes!

Op de afbeelding hieronder een bladzijde uit het boek ‘De geschiedenis van Marke Hasselo’
van Jo Niks die 101 jaar oud op 23 oktober j.l. overleed. Jo heeft alle boerderijen van Hasselo getekend, waarvan sommige al vóór de Duitse bezetting. Later heeft hij er verhalen bij
gezocht voor zijn boek dat door Niks’ zoon Arie is uitgegeven. Veel
Aan alles komt een
van zijn publicaties zijn door de Hasseler Post als rubriek gepublieind. Ook de eeuwenceerd. Op de plek van het Hasseler Schooltje staat nu het scoutingoude kastanje uit Jo
gebouw met bs. ‘t Eimink en de Timp ernaast. De grote boom links op Niks’ boek is niet meer.
de voorgrond is de enorme kastanje die al vaak werd opgeknapt,
maar twee jaar geleden toch dodelijk ziek werd. De takken werden
afgezaagd, de stam bleef staan. De Hasseler Post heeft al vaak over
deze beroemde boom bericht. Twee weken geleden is de kastanje
echter uit veiligheid helemaal met de grond gelijk gemaakt. Daarmee
is het rijke verleden van deze roemruchte plek helemaal uitgewist.
Het Hasseler schooltje.

NB: Heeft u een foto ingestuurd vóór
25 okt. j.l. dan verzoekt de redactie u
dit even te melden via bovenvermeld emailadres. Vanwege een computerprobleem is niet alle e-mail goed doorgekomen voor die datum.

Wijkrachtteam-Noord presenteert zich aan Hasseler Es

*

De teamleden van Wijkracht-Noord.

Op dinsdag 14 november heeft het wijkteam
Wijkracht Hengelo Noord zich aan de wijk
voorgesteld. Daarvoor was een avond georganiseerd voor alle wijkbewoners in het Kulturhus. Er was een korte presentatie over wat het
wijkteam doet en daarna konden bezoekers
kennismaken met de medewerkers van het
wijkteam. Dat kon in informele sfeer, onder het
genot van een hapje en een drankje en live
muziek. Hebt u de avond gemist en wilt u
graag meer weten over de mogelijkheden van
Wijkracht? Aarzel niet en neem contact met
ons op via hengelonoord@wijkracht.nl of het
centrale telefoonnummer: 088-9455722

* Na voltooiing van de r.k. basisschool ‘t Eimink werd het schooltje opgeheven. Red.

Kerst met Cunmar, het kerst-uitje voor de
hele familie op tweede kerstdag!
Op tweede kerstdag houdt scouting Cunera – St.Marcellinus
aan de Bartelinkslaan 44 alweer voor de vijfde keer het enige
echte kerstfestival in de regio. Bezoek voor het programma
en overige informatie onze website www.kerstmetcunmar.nl

11.00 uur – 11.25 uur
12.30 uur – 12.55 uur
14.00 uur – 14.25 uur

Ontmoet Nijntje en ga samen op de foto

De openingstijden van het kulturhus zijn:
Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 22.00 uuur.
Vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 uur
tot 13.00 uur. De bibliotheek is ma t/m do tot 18.00 uur
open. Vrijdag tot 17.00 uur. Van 8.30 tot 13.00 uur is er
geen beheer in de bibliotheek.

Kulturhus
Hasselo
Henry Woodstraat 62
7558 CP Hengelo
telefoon 074 278 01 81
info@kulturhushasselo.nl
www.kulturhushasselo.nl

Let op! Rond de feestdagen is het kulturhus
gesloten van maandag 25 december tot dinsdag 2 januari 13.00 uur.

Korenfestival geslaagd evenement

Op de foto boven het koor ’t Lutters Gelutke’ en onder het
Schlagerkoor Rheine. Beide koren brachten totaal verschillende liedjes en liederen ten gehore.

De korenmanifestatie die op zaterdag
17 november j.l. werd gehouden, was
een enorm succes. Tot de laatste
stoel was de ontmoetingsruimte bezet. Het publiek genoot van de vele
koren die optraden. Ze brachten totaal verschillende stijlen muziek ten
gehore. Schlagers, popsongs, en
lichte muziek. Met bekende nummers
werd enthousiast meegezongen en
geklapt door het publiek.
Nog wel even komisch was dat enkele leden van een Duits koor, dat per
touringcar naar Hengelo was afgereisd, zoek waren. De leden waren na
het uitstappen verdwaald en werden
aangetroffen in het winkelcentrum.
Eenmaal in het kulturhus spoedden
ze zich naar het podium en zongen
de resterende tijd mee ‘met de jas
nog aan’. Tussen de optredens zorgde Hans Visschedijk voor een muzikaal intermezzo op de piano.
De organisatie is momenteel alweer
druk doende om koren te zoeken en
te boeken voor de korenmanifestatie
voor eind volgend jaar, want dit korensucces vraagt om een herhaling.

Kulturhus Hasselo zoekt per direct:

Vrijwilliger Kinderkookclub M/V
Wij zoeken een medewerker ‘Kinderkookclub’
voor 3 cursussen van 6 weken in het jaar van
2017—2018. Elke woensdagmiddag (m.u.v. de
vakanties) een groep kinderen (8-12 jaar) leren
koken. De kooklessen worden gegeven in de
instructiekeuken van het kulturhus op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 18.00 uur.
Je moet met kinderen kunnen omgaan, het leuk
vinden om te koken en bakken, verantwoordelijkheidsgevoel hebben, creatief zijn, beschikbaar zijn in de genoemde periode en 18 jaar of ouder zijn. Voel jij je aangesproken door
het bovenstaande of wil je nog wat extra informatie? Neem dan contact op met Shadé Middelwijk, 074 - 278 0181 of via s.middelwijk@wijkcentranoord.nl

Nieuwe Tai Chi-cursus
Vanwege een overweldigende belangstelling voor Tai Chi
start Welzijn Ouderen Hengelo een tweede groep Tai Chi
voor senioren in Kulturhus
Hasselo. De eerste les is op
woensdagmiddag 6 december van 13.30-14.30 uur en is
gratis. Daarna volgen nog 2 lessen in 2017 en
wel op woensdag 13 en 20 december. U betaalt dan €3,00 per keer. Vanaf 10 januari zijn
de lessen wekelijks. De kosten bedragen dan
€12,40 per maand. Uw docent is Simone Elschot. Welzijn Ouderen is onderdeel van Wijkracht. Voor informatie: 088-9455722 of
a.kleingebbink@wijkracht.nl

Nieuwe Expositie

Culturele agenda
Zaterdag 9 december 11.00 -16.00 uur.
Kerstmarkt!
Kramen met gezellige
kerstspulletjes, vermaakt voor de kinderen, muziek, eten en
drinken
Zaterdag 9 december 14.00 uur.
De allerleukste kerstfilm A Muppet Christmas Carol!
Entree slechts één
euro incl lekkers. Haal
alvast kaartjes.
Vrijdag 19 januari 19.30 uur.
Film RAMS.
Twee ruziënde broers
op IJsland zijn in deze
komische winterfilm
gedwongen samen te
werken om het ruimen van al hun rammen te voorkomen
a.g.v. een ziekte. De koppen bij elkaar i.p.v.
tegen elkaar. De film ontving enkele awards.
Zaterdag 3 februari 19.30 uur.
Singer-songwriter-avond met TOP TSG.
Zes Singer-songwriters treden deze avond
op, vlak na de release van hun nieuwe CD.
Informatie op www.atak.nl/talent/toptsg#0

Zaterdag 10 februari 14.00 uur.
Optreden van het bekende Shantykoor De
Schuytevaerders uit Tubbergen.
Heerlijk meezingen, wiegen en deinen op de
klanken van liedjes uit vervlogen tijden.

Vanaf maandag 8 janari kunt u genieten
van de schilderijen van Toos Majoor,
Trees Kerkhof en Anneke Swets. Zowel
beneden als boven wordt in alle gangen
hun werk tentoongesteld. Toos schildert
vooral portretten, Trees maakt gemengd
werk en Anneke schildert landschappen.

Instuif voor kinderen
Op vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30
uur kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd naar de instuif in het kulturhus.
Lekker knutselen, tekenen, spelen onder
begeleiding. Entree één euro.

Houd voor meer informatie de agenda in de
gaten op www.kulturhushasselo.nl. Wilt u de
nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje
naar: kultuur@kulturhushasselo.nl

