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Deze foto van een
putter (distelvink)
werd toegezonden door een
wijkbewoner die
dit vogeltje aantrof
in de voortuin.
Heeft u een bijzondere waarneming op de
foto, stuur deze
naar de redactie.

Column

Bob zeurt!
Bob Gevers is journalist en
columnist geweest bij De
Twentsche Courant Tubantia en is met pensioen.

Groene oorlog
Zeven jaar geleden, begin 2011, brak er een
groene oorlog uit tussen de Hasseler Es en
de gemeente. Die kaalslag, dat ging zo niet
langer, vond het actiecomité ‘Een groene wijk
maak je samen’, opgericht door een groep
getergde bewoners uit de Schothorsthoek.
De woede was ontstaan door het terugpakken, leeghalen en opnieuw inplanten van
‘illegale’ groenstroken. Dat hakte erin:
„Prachtige plantsoenen zijn gerooid, bomen
gekapt en eeuwenoude houtwallen verwijderd.” Daar moest de gemeente direct mee
stoppen, vond het comité, dat meteen een
protestavond organiseerde.
Het werd een gedenkwaardige bijeenkomst.
Zo’n 150 wijkbewoners meldden zich met
bloedstollende verhalen over hoe ineens ‘de
mannen met de rode jassen’ voor de deur
stonden, met de kettingzaag bij wijze van
spreken al in de aanslag. In Huize Gevers
hebben we zoiets ook meegemaakt: stond er
plotseling een barse ambtenaar voor de deur
met het bevel om onmiddellijk het stapeltje
stenen achter het hek van onze achtertuin te
verwijderen. “Ik zei: onmiddellijk! U bent toch
niet doof?”
De strijd is inmiddels al jaren achter de rug,
en het is niet voor niks geweest. Zo werden
we onlangs, met een groep buren, door de
gemeente uitgenodigd om eens te komen
praten over het groen achter onze tuinen aan
de Fie Carelsenstraat. Er volgde een vriendelijk en informatief gesprek over de verkoop of
het kosteloos voortzetten van het gebruik van
een strook gemeentegroen. Met een lijst
heesters erbij, van kardinaalsmuts tot
sneeuwbes: kies maar uit! En dat nog wel in
de Heilige Hoofdgroenstructuur!
Kijk, zo kan het ook. Met dank aan het inmiddels opgeheven actiecomité en voorzitter Leonard Schenck, onvermoeibaar leider van het
groene verzet. Nog maar eens even met hem
gebeld: is hij tevreden? Best wel, maar hij blijft
het jammer vinden dat de gemeente veel oude houtwallen heeft weggezaagd. “Dat heeft
het karakter van de Hasseler Es voor altijd
veranderd.”
De kaalslag en eentonige nieuwe aanplant is
ook niet zonder gevolgen gebleven: veel vogeltjes blijven sindsdien weg. “Gedane zaken
nemen geen keer, daar blijf ik verdrietig over.
Maar ze doen nu hun
best”, zegt Schenck.
En nog een opmerking:
waarom rijden de mensen van het groenonderhoud met hun wagens
toch regelmatig over de
grasveldjes? Leonard
Schenck ziet dat geregeld gebeuren. “Ze kunnen vaak gewoon op
straat parkeren. Een
slecht voorbeeld!” Gemeente, pak het op!

…..vervolg van pagina 1

Lego– en treinenbeurs zaterdag 7 april

Er zijn diverse leuke LEGO verzamelingen, verkoopstands en er wordt een oerknusse
LEGO bouwhoek ingericht waar kinderen zelf met LEGO aan de slag kunnen gaan om de
mooiste bouwwerken te maken. Laat u dus verrassen en kom gezellig naar de beurs op de
beneden- en bovenverdieping van het kulturhus.
LEGO-INCIDENTEN-CITY
Er komt een miniatuur LEGO-stad naar de Hasseler Es.
Speciaal voor kinderen en voor liefhebbers van LEGO
komt LEGO-INCIDENTEN-CITY. Deze stad wordt opgebouwd in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus en daar
gebeuren allemaal spannende dingen. Regelmatig gaan
alle alarmbellen af en dan komt de LEGO-brandweer in
actie. LEGO-brandweer- en hulpverleenwagens rijden af
en aan. Er wordt een fotocorner opgesteld waar kinderen
op de foto kunnen worden gezet als LEGObrandweerman.
Buitenactiviteiten voor kinderen
Buiten op het Cultuurplein en het sportveld zijn er voor kinderen allerlei mogelijkheden om
zich uit te leven. Er komt een groot avonturen-springkussen. Treintje Bello komt voor de
allerkleinsten en maakt weer het bekende rondje om de Buziauvijver. Alle activiteiten en de
beurs beginnen om 11.00 uur en duren tot 15.00 uur en zijn gratis toegankelijk.

Nieuwe heldere led-lampen op parkeerterreinen Hans
Vonkstraat
Er komt betere verlichting op de parkeerterreinen in de Hans Vonkstraat. De
wijkraad heeft meerdere keren bij de gemeente aan de bel getrokken en gevraagd
de lampen van de zwarte lantaarnpalen te
vervangen. Vooral ’s winters bij slecht
weer was de situatie erg onoverzichtelijk
en de kans op valpartijen en aanrijdingen
erg groot. Afgelopen najaar heeft de gemeente bekeken hoe de verlichting het
beste kan worden verbeterd. Het plan is
om alle zwarte lantaarnpalen van een andere en heldere lichtbron (ledverlichting)
te voorzien. Op het middendeel van de
parkeerterreinen bij Kulturhus Hasselo en bij de ondergrondse containers komen 6 meter
hoge masten met armaturen die beter licht geven op de parkeerplaatsen. Ook dat wordt
ledverlichting. Ledverlichting gaat langer mee dan andere lampen en verbruiken minder
stroom. In de periode april/mei wordt de huidige verlichting vervangen.

Vier extra parkeerplaatsen bij sporthal
De gemeente Hengelo heeft vier extra parkeerplaatsen gecreëerd vlakbij de ingang van
de sporthal.
Op het verhoogde trottoir-gedeelte aan de kant van de opgang naar het parkeerdek van
het winkelcentrum mag men nu parkeren. Met witte verf zijn belijningen aangebracht
waar auto’s mogen staan. De
aanleiding van deze aanpassing
waren klachten vanuit de sporthal dat automobilisten een bon
op de voorruit hadden gekregen.
Een overijverige parkeerwacht
had bekeuringen uitgedeeld in de
aanname dat men daar niet
mocht staan. Het tegelplateau
was eerder in gebruik voor afvalcontainers en fietsenstallingen,
maar kan nu officieel worden
gebruikt om auto’s te parkeren.

Lente langs de Hasselerbaan

In herinnering Eef van Kuijk

Even voorstellen….

Begin maart las de
wijkraad in de krant het
trieste bericht van het
overlijden van oudwijkraadslid Eef van Kuijk.
Eef van Kuijk is 87 jaar
geworden. In de beginjaren van de wijk heeft
toenmalig wijkbewoner
Eef van Kuijk zich aangemeld bij de wijkraad. Hij
wilde zich graag verdienEef van Kuijk
stelijk maken voor de wijk
in wording. Hij trad toe tot de werkgroep Verkeer en heeft zich daar ruim 20 jaar voor ingezet.
Eef was “vaste klant” op het gemeentehuis waar
hij alle verkeerszaken meldde die verbeterd
moesten worden.
Het hoogtepunt in zijn wijkraadscarrière was het
winnen van de ROVO-verkeersprijs in 1992.
Aan deze Overijsselse Verkeers Veiligheidsprijs
was een flink geldbedrag verbonden. Dit bedrag
heeft Eef van Kuijk, samen met zijn wijkraadscollega Harry ten Vaanholt, besteed aan de
grote klok op de hoek Hasselerbaan/Westelijke
Esweg. Een prachtige herinnering aan een persoon die zich voor de Hasseler Es heeft ingezet.

Ik ben Marc Kokkelink,
wijkagent van politie
Hengelo, gelegen binnen het district Midden
van de politie-eenheid
Oost-Nederland. Ik
ben vanaf april dit jaar
werkzaam als wijkagent in de wijk Hasseler Es. In 2001 ben ik begonnen bij de politie en sindsdien heb ik in diverse functies en
neventaken ervaring opgedaan. Als wijkagent
heb ik ervaring opgedaan in Haaksbergen. Op
deze afdeling is mijn enthousiasme voor de
functie van wijkagent sterk gegroeid en die
belangstelling heb ik tot op heden vastgehouden. Ik sta graag midden tussen de mensen
om ze te kunnen helpen en van advies te
voorzien. Door zichtbaar aanwezig te zijn in
de wijk hoop ik ook het veiligheidsgevoel bij
de burgers te vergroten. Als wijkagent kan ik
door het directe contact met de burger sneller
inspelen op eventuele problemen in de wijk. U
kunt met mij een afspraak maken door te bellen met 0900-8844. Ook kunt u via de site
www.politie.nl/mijn-buurt een afspraak maken. Voor het doen van aangifte (op afspraak)
kunt u terecht bij het politiebureau te Hengelo
of de site politie.nl

Hondenpoep: ergernis één
Uit de resultaten van de leefbaarheids
-enquête blijkt elk jaar weer hetzelfde:
u ergert zich vreselijk aan hondenpoep.
Het buitenspeelseizoen breekt
weer aan en daarmee de kans dat
iemand besmeurd
raakt met hondenpoep die een ander liet liggen. Zó
vies. En bovendien gevaarlijk voor de
volksgezondheid. Op straten, gazons,
bermen en groenstroken van gras mogen honden hun behoefte niet doen.
Mocht dat onverhoopt toch gebeuren,
dan moet de eigenaar van de hond de
uitwerpselen oppakken en meenemen.
Uitlaatplaatsen:
Zolang anderen niet worden lastig gevallen, kunnen honden vrij rennen en stoeien op de uitlaatplaatsen. Ook hier geldt
dat de poep moet worden opgeruimd.
Buiten de uitlaatplaatsen dienen honden
aangelijnd te zijn.

Zwerfvuilopruimers in het zonnetje gezet door de gemeente Hengelo
De jongeren en de vrijwilligers die wekelijks zwerfvuil verzamelen in de Hasseler Es werden zaterdag 3 maart in het zonnetje gezet door wijkwethouder Marcel Elferink. Hij prees hun
inzet voor het schoonhouden van de wijk. “Jullie inzet is een
voorbeeld voor andere wijken om ook zo’n initiatief te ontwikkelen. Alleen in Driene is een vergelijkbare groep actief die
zwerfvuil opruimt. Dat moeten er meer worden.” Aldus Elferink
die hoopt dat de andere wijkraden dit initiatief oppakken. De
jongeren ontvangen van de wijkraad Hasseler Es een ‘leuke’
zakcent voor hun werk, dat vaak een opstapje is naar een
scholierenbaantje elders, hoewel sommigen dit nuttige werk al Gilla Vronik ontvangt een attentie
van de gemeente Hengelo
jaren doen. De jongeren worden tijdens hun ronde begeleid
door volwassenen die dit vrijwillig doen. Elke week wordt op
Een compliment van wethouder Marcel Elferink voor
zaterdagochtend een andere route gelopen en ’s middags een vaste route rond het winkelvlnr. Femke, Niets en Siem.
centrum. “Het wordt hoog tijd dat op alle flesjes en blikjes statiegeld wordt geheven, liefst
zo hoog mogelijk. Dat scheelt enorm aan rommel op straat. Kijk maar naar Duitsland. Daar vind je geen flesjes en blikjes als zwerfvuil. “
zegt vrijwilligster Monique Achterkamp. Het zwerfvuilopruimproject is een initiatief van Gilla Vronik van de wijkraad Hasseler Es.
Op zaterdag 24 maart was het Nationale Zwerfvuil Opruimdag. In heel Nederland gingen vrijwilligers op pad om zwerfvuil op te ruimen.

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

Schade door omgevallen eik niet door gemeente vergoed!
De omgevallen boom, veroorzaakt door de storm in januari, heeft
voor wijkbewoner P. Dijkstra erg nare gevolgen. De dikke eik met een
enorme kruin die achter zijn tuin in het gemeentegroen stond, is voor
het overgrote deel in de tuin van Dijkstra terecht gekomen. Door de
val is het hekwerk om de tuin beschadigd, maar ook is veel schade
aangericht aan de mooie beplanting in de tuin, de omranding van de
vijver en het gazon. De totale schade is begroot op ruim € 1800,00
tot € 2000,00. Dit bedrag staat los van de uren die Dijkstra nodig had
om zijn vijver en gazon vrij te maken van de grote hoeveelheid afgevallen takken.

Opstalverzekering en tuinverzekering.
Vanuit zijn opstalverzekering ontving Dijkstra een vergoeding voor
het repareren van het hekwerk en omheining van de vijver. Maar
volgens zijn verzekeringsmaatschappij zijn planten en struiken en het
herinrichten van de tuin niet in de opstalverzekering opgenomen en
worden niet vergoed. Daarvoor moet een aparte tuinverzekering
worden afgesloten. Een onbekende verzekeringsvorm, waarvan
doorgaans niemand heeft gehoord en waarop men bij het afsluiten
van een opstalverzekering niet attent wordt gemaakt. Bovendien, wie
denkt daar aan als er geen obstakels in de eigen tuin staan die schade kunnen veroorzaken.

Aansprakelijkheidstelling gemeente.
Omdat de omgevallen eik van de gemeente was, heeft Dijkstra de
gemeente aansprakelijk gesteld voor de restschade en zijn eigen
risico van € 250,00 van zijn opstalverzekering. In totaal een bedrag
van € 732,00. Dat was niet te veel, gezien zijn erg lage schatting van
een sierconifeer in de vorm van een hond die verloren is gegaan.
Ook de mooie ca. 2,5 meter hoge sierconifeer, bij deskundigen bekend onder de benaming Chamaecyparis obtusa Nan Gracilis, die
het ongeval ook niet heeft overleefd, kost wel meer dan de € 65,00
die hij bij de gemeente in rekening heeft gebracht.
Groot was zijn schrik en teleurstelling bij het lezen van de brief van
23 februari 2018 van de gemeente Hengelo. De gemeente geeft niet
thuis en meldt dat zij niet aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan. Volgens de gemeente is de boom afgeknapt op de enting en
daarom is er geen sprake van slecht en onvoldoende onderhoud. “Dit
argument slaat nergens op, ” aldus Dijkstra,” de boom is namelijk wel
met wortels en al omgegaan. Maar het gaat er om, ik heb schade
opgelopen door een gemeenteboom. Ik vermoed dat deze boom
dicht op de hogedruk waterleiding heeft gestaan, want een groot deel
van de wortels zijn verrot. Verderop is namelijk eerder een boom
omgevallen en die stond op die waterleiding die geknapt is, want
alles stond daar toen blank.”
Hoe deze kwestie verder afloopt valt nog te bezien. Dijkstra hoopt dat
de gemeenteraad voor een oplossing zorgt. Gemeenteraadslid Vincent Mulder van de SP heeft al toegezegd zich er mee te bemoeien.
Dijkstra gaat in ieder geval bezwaar aantekenen tegen de gemeentelijke onterechte afwijzing.

Foto linksboven: Het toeval wilde dat
de redactie van de Hasseler Post in de
februari-editie een foto heeft opgenomen van de omgevallen boom, met
wortels en al uit de grond achter de
woning van Dijkstra.
Foto rechts: Wijkbewoner Dijkstra wijst
aan waar de verrotte boomwortels de
grond uit zijn gegaan.

Boekpresentatie glas-in-loodramen Annemiek Punt.

Cursus Mindful Opvoeden

Zondag 25 maart is in Ootmarsum in de galerie van Annemiek Punt
het boek ‘Een Omweg Waard’ gepresenteerd waarin dertien monumentale glas-in-loodramen zijn opgenomen die zij heeft ontworpen.
De teksten zijn van de bekende schrijver Marinus van den Berg.
Annemiek Punt heeft het glas-en-loodraam in de Thaborkerk gemaakt. Informatie op www.annemiekpunt.nl/tag/boek/

“We zijn net een bedrijf thuis; het loopt volgens
planning maar toch voel ik me gejaagd”. “Als mijn
dochter zich nogmaals wil verkleden terwijl we
weer bijna te laat zijn, ontplof ik” . “De slechte
cijfers op het rapport van mijn zoon zijn een dagelijks onderwerp van gesprek”.
Het opvoeden van kinderen is leuk, maar kan ook behoorlijk stressvol zijn.
Loes Hengelo (onderdeel van Wijkracht) organiseert de cursus Mindful Opvoeden. Tijdens deze cursus leer je gewoontes in het opvoeden herkennen,
begrijpen en verminderen. DeTraining Mindful Opvoeden is bedoeld voor ouders van kinderen van 0-19 jaar en wordt gehouden op 23, 30 mei,
6,13,20,27 juni, 4 en 11 juli in Kulturhus Hasselo van 19.30 tot 21.30
uur. Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en is gratis.
Aanmelding: www.loes.nl/Agenda of bel Loes: 088 - 945 57 10

‘Jezus op de
berg Thabor.’
Het glas-in-loodraam van Annemiek Punt in de
Thaborkerk.

Ergernissen van bezoekers winkelcentrum
Bezoekers van winkelcentrum Hasselo klagen over het almaar oprukkend aantal obstakels voor de panden van de winkeliers. Behalve dat
de obstakels de doorloop blokkeren,
kunnen ze gevaar opleveren bij
calamiteiten en paniek.
Ook de karretjes-file die de oprit bij
Jumbo blokkeren is een doorn in het
oog. Scootmobielers en mensen met
een rollator moeten vaak via de parkeerplaats naar de ingang. De trap
naar de parkeerplaats is eveneens
vaak slecht bereikbaar.

Verbeterpunten onderhoud in de Hasseler Es
Twee keer in het jaar heeft de wijkraad
een overleg met de gemeente over allerlei zaken die verbeterd of aangepakt
moeten worden in de wijk. Bij dit overleg
zijn stadsdeelregisseur Erna Biezenaar
en ambtenaren aanwezig die over het
onderhoud van de wijk gaan. Ter voorbereiding van dit wijkspreekuur stuurt de
wijkraad vooraf een lijst met aandachtspunten die wijkbewoners hebben gemeld of door de wijkraad zelf zijn geconstateerd. Meestal hebben die aandachtspunten betrekking op het onderhoud van de wijk. Ook verkeersveiligheid of andere kwesties die zich in de
wijk voordoen komen aan de orde.
Op het wijkspreekuur van 14 maart heeft
de wijkraad gemeld dat er problemen
zijn bij de tunneltjes in het Hesbeekpad
onder de Noordelijke en Oostelijke Eswegen. Er blijft water op de fietspaden
staan afkomstig uit het talud. Tijdens de
vorstperiode in februari zijn daar gevaarlijke glijbanen ontstaan. De wijkraad wil
ook dat het Hesbeekpad vanaf de Buziauvijver naar de Willem Kesstraat in de
strooiroute wordt opgenomen. Veel bewoners maken gebruik van dat gedeelte
van het Hesbeekpad en hebben daarom
gevraagd.
Op de lijst met punten staat verder dat

de afgewaaide boomtakken moeten
worden opgeruimd.
Door de winterstorm liggen alle vijvers,
beken en veel plantsoenen vol takken
en blad. De Buziauvijver die afgelopen
zomer is gebaggerd, ligt anders al weer
vol met troep en dat is slecht voor de
werking van de fontein die binnenkort
weer in de vijver wordt geplaatst.
Verder is de gemeente resp. Gildebor
opnieuw gevraagd de hobbels en bobbels in de fietspaden te egaliseren.
Vooral die tussen de Buziauvijver en het
sportveld bij Kulturhus Hasselo.
De bouten die zijn losgeraakt van de
fietsenrekken rondom het winkelcentrum
moeten weer worden vastgezet. En de
speelplekken moeten worden ontdaan
van takken en blad. Het plan om de
speelplekken in de wijk opnieuw in te
richten zal snel moeten worden opgepakt.

Spekglad fietspad door ijs
onder viaduct N. Esweg

WIJKRAAD woordzoeker - prijspuzzel

AMBULANCE
AS
BELLO
BIELS
BOUWDOOS
BOUWHOEK
BOUWWERK
BOVENLEIDING
BRANDWEER
CITY
CONDUCTEUR
COUPE
DAK
DEUR
GELEIDER
INCIDENTEN

KAARTJE
LEGOTREIN
LEGOWERELD
LOCOMOTIEF
MACHNINIST*
MODELBAAN
OVKAART
PERRON
POLITIEAUTO
POORTJE
POPPETJE
RAAM
SLAGBOOM
SPEL
SPOORBAAN
SPOORWEGEN

STAPELEN
STATION
STEENTJE
STOOM
TREIN
TUNNEL
VIADUCT
WAGON
WISSEL
* MACHNINIST heeft
een ‘n’ te veel, ook in
het diagram.

Praktijk voor Dry Needling, fysiotherapie,
arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie

Noordelijke Esweg 30a, 7558 ME Hengelo
074 2780504

De prijzen in de vorige puzzel
werden gewonnen door (vlnr) Dhr
Assink, Ria ten Dam en mevr.
Dijksterhuis. Zij ontvangen van
Swanèt Vink, notuliste van de
wijkraad (rechts), elk de waardebon van 15 euro.
De nieuwe puzzel: Op 7 april
vindt een grote lego– en treinenbeurs plaats in het kulturhus. Alle
woorden in deze puzzel hebben
daar betrekking op. Zoek de woorden in de woordenlijst kris-kras
op in het roze diagram. Als dat
gelukt is, blijft er een aantal letters
over die de oplossing vormt en op de beurs slaat. Onder de inzenders met de juiste oplossing verloten we drie Hasselo-waardebonnen van 15 euro. Inzenden kan tot
1 juni a.s. Uw oplossing insturen via puzzel@wijkraadhasseleres.nl of afleveren bij
de Vrijetijdshop. Altijd uw naam, adres, én telefoonnummer vermelden. De winnaars worden gebeld of ge-e-maild.

Grip en Glanscursus voor meer glans in het leven
Als u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn
prettig, andere niet. Hierdoor kan de behoefte ontstaan nieuwe manieren te vinden om grip te houden op het leven en het een beetje meer
glans te geven. De cursus Grip en Glans is speciaal ontwikkeld voor iedereen die de
glans in zijn of haar leven mist en het lastig vindt om daar zelf iets aan te doen. Misschien mist u gezelligheid en mensen om u heen, wilt u graag uw kennissenkring uitbreiden, heeft u behoefte aan leuke bezigheden èn stelt u het steeds weer uit iets te
ondernemen. Als rode draad door de cursus loopt het gebruik van de ‘GLANS-schijf
van vijf’. De glansschijf is vergelijkbaar met de voedingsschijf. Alleen gaat het niet over
gezonde voeding, maar over andere belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die mensen nodig
hebben om prettig te leven. De Grip en Glanscursus biedt handvatten om ook na de
cursus de glans van het leven vast te houden. De eerste cursusbijeenkomst is op
maandag 7 mei in Kulturhus Hasselo. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.
Aanmelden kan tot 23 april door te bellen met Ankie klein Gebbink, 06 – 51 46 77 09 of
Joke Brinkman 06-20 54 11 22 of te e mailen a.kleingebbink@wijkracht.nl

Muzikale primeur voor Nederland in de Hasseler Es!
Zondag 15 april vindt om 14.30 uur een uniek concert plaats in de Thaborkerk.
Concertpianist Han Schokker uit Boekelo speelt onder meer de originele magistrale
sonate van Liszt op een concertvleugel. Han Schokker is de finalist in het TVprogramma ‘Onder Wibi’s vleugels’ van Wibi Soerjadi en ging met Wibi op toernee.
Hierna vertolkt het vermaarde jazztrio Stark Linnemann dezelfde stukken als hedendaagse jazz en wereldmuziek. Dit trio speelde al eerder in grote zalen, onder andere in
een uitverkocht concertgebouw in Amsterdam. Dit unieke concert met een boeiende
combinatie van klassiek en jazz in de Thaborkerk is de start van een toernee door Nederland en willicht Europa.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de firma Westra piano en vleugelverhuur uit Winterswijk.
Kaarten à 12,50 euro zijn te reserveren via www.kulturhushasselo.nl

Scouting Cunera St. Marcellinus 85 jaar
Als u wilt genieten van een unieke scoutingsfeer, dan moet u ook dit jaar
weer aan ‘t Bartelinkslaantje zijn bij Scouting Cunera St.Marcellinus. Tijdens
een gezellige (en ongetwijfeld zonnige) open dag op zondag 1 juli zetten wij
van 11.00 tot 13.00 uur de deur voor u open.
U bent van harte welkom als u met uw eigen ogen wilt zien wat scouting te
bieden heeft. De groep viert in het weekend van 30 juni en 1 juli haar 85-jarig
bestaan en is het hele weekend gezamenlijk bezig met allerlei buitenactiviteiten. Om 12.00 uur wordt de uitslag van onze loterij bekendgemaakt. De jongste bezoekers kunnen uiteraard weer een eigen broodje bakken boven het
kampvuur.
Behalve dat wij aan u kunnen laten zien
hoe leuk en leerzaam scouting is, biedt
de open dag onze scoutinggroep een
uitgelezen mogelijkheid om al het kampeermateriaal weer eens grondig te inspecteren, zodat we komende zomer
weer goed voorbereid op kamp kunnen
gaan.
Ook wordt onze nieuwe kampvuurkuil
(misschien wel de mooiste van heel Europa. feestelijk geopend, dat mag u niet
missen. Zie ook www.kampvuurkuil.nl.
Kijk voor meer informatie over, of om lid
te worden van Scouting Cunera St. Marcellinus op www.cunmar.nl. Natuurlijk
hopen wij u tijdens onze open dag op 1
juli te mogen begroeten.

Palmpasenoptocht op zondag 25 maart

De traditionele palmpasenoptocht was dit jaar erxtra lang.

Op zondag 25 maart vond de traditionele palmpasenoptocht plaats
vanaf de Thaborkerk langs de Westelijke Esweg. Om 12.00 uur vertrok de feestelijke stoet naar zorginstelling Estinea aan het Bartelinkslaantje. De optocht werd voorafgegaan door de showband Viebèrgo
uit Enschede en een grote palmpasenstok, volgehangen met lekkernijen en een enorme broodhaan op de punt die met de andere broodversieringen was geschonken door Echte Bakker Wouda uit winkelcentrum Hasselo. De optocht was deze keer
meer dan 100 meter lang. De opkomst in de kerk
was erg groot door de vele communikantjes met
hun ouders en grootouders die allen aansloten bij
de stoet. Daarnaast was het weer gunstig voor
een optocht. Na een wandeling van 20 minuten
werd de stok vol lekkers aangeboden aan de bewoners van Estinea in boerderij ‘t Leuvelt.
Tot het einde van de
Vervolgens werd weer koers gezet richting het
optocht houdt Isa haar
beginpunt bij de Thaborkerk.
zware stok zelf vast.

Han Schokker en Stark Linnemann

Sporten vanaf 8,75 euro per maand
De Wijkrekreatie Sportvereniging Hasseler Es, beter bekend als de WRSH, is
opgericht op 14 maart 1978 en bestaat
dit jaar 40 jaar. Een sportvereniging
voor iedereen en door professionele
vrijwilligers begeleid. Zoals de naam al
aangeeft, biedt de vereniging verschillende zaalsporten voor jong en oud aan
(aeronetics, badminton, basketbal, conditietraining, Fit50+,
ouder- en kindgym, Raja HATHA Yoga, sportmix Gsporters, streetdance, totalfit, volleybal) op een recreatieve
manier. Iedereen die lid is van de WRSH kan aan alle sporten meedoen zonder daar extra voor te betalen. Naast sportief bezig zijn, is het bij ons vooral ook gezellig. We vinden
het belangrijk dat iedereen kan sporten, ook de mensen met
een kleine beurs. We proberen daarom de kosten te minimaliseren en kunnen zo de contributie laag houden.
De vereniging was in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van de Hasseler
Es. Inmiddels heeft het
ledental zich uitgebreid
met bewoners uit andere
wijken van Hengelo.
Meer informatie: zie
www.wrsh.nl, bellen kan
ook met Jelte Meijer 0742776561

De plank misgeslagen.
De kampvuuravond met de
leerlingen van gitaarschool
Frank Meijer is niet bij
Scouting Cunera zoals abusievelijk werd vermeld in
het vorige nummer, maar
wordt al jaren gehouden bij
de famliie Beijk aan de Vikkerhoekweg.

Als gevolg van de lage avondzon
worden de wolken aan de onderzijde
beschenen boven de Hasseler Es

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.

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

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.

NL-DOET geeft het kulturhus een flinke schilderbeurt.
Tijdens de NLDOET-manifestatie heeft een
twaalftal vrijwilligers het kulturhus flink onder
handen genomen. De wanden waren hoognodig aan een schilderbeurt toe. Alle rode
wanden in de ontmoetingsruimte zijn gesaust
in een frisse lichte mintkleur, in afwachting
van een compleet nieuw interieur dat tegen
eind van het voorjaar wordt
geplaatst.
De enthousiaste vrijwilligers
zijn alle van het bedrijf
TReNT Glasvezel uit Enschede dat de zakelijke
markt van 'dark' glasvezelverbindingen voorziet. In het
bedrijf, dat met deze actie
een maatschappelijke bijdrage wil leveren aan de samenleving, waren vrijdag de
gehele dag alle lichten gedoofd om deze klus te klaren.
"We zijn bijzonder blij met
deze actie van NL-DOET en
deze vrijwilligers. We hebben met ons team het nodi-

ge voorwerk gedaan de afgelopen dagen
zodat deze klus in één dag geklaard kon
worden. Na dertien jaar werd het wel eens
tijd voor een flinke opknapbeurt en een moderne uitstraling. We kunnen nu weer een
aantal jaren mee." aldus teamleider Henk de
Leeuw van het kulturhus.

Het team van NL-DOET houdt even pauze voor de lunch.

Nieuw popkoor AmaZing zoekt dames.
AmaZing Hengelo is een nieuw popkoor voor dames en bestaat sinds 2 januari 2018.
Zo’n 20 dames zijn enthousiast van start gegaan met het instuderen van popsongs.
Het koor staat onder muzikale
leiding van dirigent Albert van
Eldik.
Tijdens de gezellige repetitieavond op dinsdag studeert het
koor een 4-stemmig poprepertoire in. Met songs van Krezip
en Bløf is begonnen, Kensington komt eraan
en het smaakt naar meer!
Popkoor AmaZing wil graag
groter worden en is daarom per
direct op zoek naar dames.
Sopranen, alten, alle damesstemmen zijn nog welkom. Zing je graag? Dan ben je van harte
welkom op de repetitie elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het kulturhus.
Kom een keer kijken bij de repetitie. De eerste twee repetities zijn vrijblijvend en gratis.
Voor informatie 06-44996615 (Inge) Facebook: Popkoor AmaZing Hengelo

Culturele agenda
Zaterdag 7 april 11.00 tot
15.00 uur.
Grote Lego– en treinenbeurs in
het hele gebouw. Buiten is er
ook van alles te beleven.
Zie artikel elders in deze krant.
Zondag 15 april 14.30 uur.
Zeer bijzonder eigentijds
concert door pianist Han
Schokker en het StarkLinnemann jazzensemble.
Liszt laat u letterlijk perplex
staan. Vindt plaats in de
Thaborkerk. Kaarten 12,50
euro vooraf bestellen.
www.kulturhushasselo.nl
Vrijdag 20 april 19.30 uur.
Twentse avond. Een Interessante en amusante
avond met Harry Nijhuis
van de Twentse Welle,
met veel informatie over
het Twents in de huidige
tijd.
Vrijdag 4 mei 14.00 uur
en 15.30 uur.
Film over bezetting, bombardementen op en bevrijding van Hengelo. Met
authentieke beelden.
Entree 2 euro incl. koffie.
Vrijdag 25 mei 19.30 uur.
Film ‘Beestachtig’ verliefd.
Schitterende natuurfilm over
het liefdesleven van dieren.
Muziek van Philip Glass.

Vrijdag 8 juni 19.30 uur.
Lezing door drs. Harry de
Roij en film Mysterious Masterpice over de mysterieuze
Nederlandse schilder Johannes Torrentius. (15891644)

Kulturhus Hasselo zoekt een vrijwilliger Kinderinstuif m/v
Wij zoeken een medewerker voor de kinderinstuif op vrijdagmiddag in het Kulturhus. Iemand die het leuk vindt om met kinderen te werken, houdt van creatief bezig zijn en een
leuk programma van activiteiten kan opzetten en aanbieden aan kinderen tussen de 7 t/m
12 jaar. Het is de bedoeling dat de kinderen met veel plezier kunnen schilderen, knutselen,
spelletjes spelen en creatief bezig kunnen zijn. De kinderinstuif is elke vrijdagmiddag van
15:00 uur – 16:30 uur.
Wat wordt er van je verwacht?
* Met kinderen kunnen omgaan
* Het leuk vinden om te knutselen
* Verantwoordelijkheidsgevoel
* Creatief zijn
* Jij bent 18 jaar of ouder
Voel jij je aangesproken door het bovenstaande of wil je nog wat extra informatie, neem
dan contact op met Shadé Middelwijk 074 - 278 0181 e-mail
s.middelwijk@wijkcentranoord.nl

Vrijdag 29 juni 19.30 uur.
Filmcomedie ‘De 101jarige man die de rekening niet betaalde en
verdween’
Vervolg op ’De 100-jarige
man die uit het raam
klom’.

Reserveringen op www.kulturhushasselo.nl
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

