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Extra grote Kerstmarkt binnen en buiten Kulturhus Hasselo
Kom zaterdag 8 december
gezellig shoppen en rondneuzen op de extra grote
kerstmarkt in de Hasseler
Es. De marktkramen, meer
dan vijfendertig, staan opgesteld buiten op het plein
en binnen in Kulturhus Hasselo. De kerstmarkt is dit
jaar “weerbestendig”. Als
Een en al sfeer
het slecht weer is, bijvoorbeeld als het stortregent,
stormt of sneeuwt, komen alle marktkramen boven in de grote zaal in
Kulturhus Hasselo te staan. De organisatie, bestaande uit vrijwilligers, de activiteitencommissie en de wijkraad heeft gezorgd voor een
groot aanbod aan verschillende kerstartikelen. Er komen kramen met
opgemaakte kerstbakjes, kerstkransen, kerststukken, glaswerk, keramiek, zilverwerk, serviesgoed, kaarsen, wenskaarten, sieraden en
schilderijen met mooie wintertaferelen. Naast de specifieke kerstartikelen komen er kramen met heerlijkheden die met kerst gebruikt kunnen worden zoals bijenhoning, diverse mosterdsoorten en huisgemaakte jams. Wie last heeft van de kou kan terecht bij de kramen
met warme winterkleding en echte
Grolse wanten. Deze zijn verkrijgbaar voor grote handen en kleine
handjes.
Liefhebbers van vis moeten deze
kerstmarkt beslist bezoeken. De
bekende vishandelaar is de hele
dag aanwezig met heerlijk vers
gerookte forel. En wie niet van vis
houdt, kan naar Jan de poffertjesman met zijn poffertjeskraam.

Kinderattracties:
Voor de kinderen komen er
leuke gratis attracties. Ze
kunnen mee in een heuse
arrenslee, getrokken door
een paard. De sfeervolle tent
met de verhalenvertelster is
er ook met nieuwe kerstverhalen. Voor de kleintjes
komt een draaimolen en de
grotere kinderen kunnen zich
uitleven met kratten stapelen.
De verhalenvertelster heeft weer
De laatste attractie was op
mooie nieuwe kerstverhalen
de Wijkdag afgelopen zomer
bijzonder populair bij de
jeugd.
Voor een specifieke mysterieuze Twentse kerstsfeer zorgen de blazers van de Hengeler Mirreweenterhoarnbloazers. Daarnaast treedt
de zanggroep “The Young Evergreens” op met stemmige kerstliederen. Deze zanggroep bestaat uit 35 zangers en zangeressen.
Uiteraard ontbreekt Hohoho de kerstman niet met zijn zak vol lekkers.
Kerstbomen:
Voor het aanschaffen van een mooie en
verse kerstboom van het Twentse land
kunt u terecht bij de vertrouwde kerstbomenman Erik. Hij heeft een uitgebreide
selectie kerstbomen van eigen land, zoals Nordman, fijnspar en blauwspar. De
bomen zijn in pot of met kluit verkrijgbaar.
De kerstmarkt begint zaterdag 8 december om 10.30 uur en duurt tot
16.00 uur.

Hohoho, de kerstman

Eerste kast met afbeelding tekening Jo Niks onthuld door wethouder Gerrits

De eerste kast uit een toekomstige reeks van vele werd onthuld door ( vlnr ) ontwerpster
Celine Hoogervorst, Jo Niks’ zoon Arie Niks en wethouder Gerard Gerrits.

Ondanks de snijdend koude wind was de belangstelling groot tijdens
de onthulling door wethouder Gerrits, Arie Niks en Celine Hoogervorst van de eerste verdeelkast bij winkelcentrum Hasselo met een
tekening van Aries vader, wijlen Jo Niks, op zaterdag 24 november.

Op de KPN-kast kwam het fraai getekende Hasseler Schooltje en
Meester Molendijk te voorschijn. Ook is een tekst aangebracht met
een korte uitleg over het ontstaan van het schooltje en over de legendarische meester Molendijk.
Dit was de eerste kast van een reeks wijkverdeelkasten die een historische kunstroute gaan vormen in de wijk. Een werkgroep van de
wijkraad is in dit jaar druk in de weer geweest met de voorbereidingen. Er moest toestemming komen van Arie Niks om de tekeningen
van wijlen zijn vader voor dit doel te mogen gebruiken. Vervolgens is
de gemeente gevraagd om toestemming en de eigenaars van de
kasten, KPN, Enexis en Ziggo moesten ook akkoord gaan met het
beplakken van hun verdeelkasten. Toen dat allemaal was gelukt, is
kunstenares i.o/AKI Celine Hoogervorst gevraagd de tekeningen modern gestalte te geven en met kleur te bewerken.
De firma Holland Signs aan de Torenlaan kwam in beeld om het eigenlijke werk, het bestickeren, te verrichten. De
keuze om de tekeningen
van dhr. Jo Niks van de
historische boerderijen
en zijn beschrijvingen
over deze boerderijen uit
de Marke Hasselo te
gebruiken, was een gouden greep.
Vervolg op pagina 5….
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Column

Bob zeurt!
Bob Gevers is journalist en
columnist geweest bij De
Twentsche Courant Tubantia en is met pensioen.
Aardgasvrij
Mooi is dat: de Nijverheid krijgt ruim 4 miljoen
euro toegestopt van Den Haag om de wijk
aardgasvrij te maken en wat krijgt de Hasseler
Es? Helemaal niks. Wij draaien er helemaal
zelf voor op. Dat gaat ons geld kosten, mensen, véél geld! Tijd om eens goed na te denken over de kwestie. Hierbij alvast enkele
praktische tips.
Als we nou samen eens een spaarpotje maken om gezamenlijke duurzame investeringen
te doen? Wat dacht u ervan om een stel wijkwindmolens langs de A1 te plaatsen? Het
waait hier vaak genoeg, zulke windturbines
moeten toch heel wat energie opleveren?
En niet vergeten: zonnepanelen. We zouden
ze zelf kunnen aanschaffen en op het dak
zetten. Maar we kunnen dat ook samen doen,
via wijkcoöperatie Hasseler Es – bedenk zelf
maar een mooie naam. De gezamenlijke inkoop scheelt duizenden euro’s en ze hoeven
niet eens op het dak. Want we kunnen ook
voor een wijkzonnepark kiezen: op het plantsoen naast Kulturhus Hasselo passen er een
heleboel! We kunnen ook bedrijventerrein
Oosterveld ervoor gebruiken: daar liggen nog
grote terreinen braak, ruimte genoeg!
En laten de wijkbewoners die al elektrisch,
keramisch of met inductie koken, zich melden.
Die kunnen dan alvast kookcursussen geven,
want dat nieuwe koken schijnt een diepe ellende te zijn als je altijd achter het gasfornuis
hebt gestaan. En dan heb ik het nog niet eens
over de verwarming gehad. Dat wordt de
duurste grap. Het gedonder is al begonnen:
moet ik nou nog een nieuwe cv-ketel kopen of
wordt het een warmtepomp? Een dilemma, je
wordt er gek van.
Maar er is hoop, we worden geholpen door de
gemeente. Nee, ze gaan echt de knip niet
trekken, maar we worden terzijde gestaan met
tips en adviezen, via de website hengeloaardgasvrij.nl. Met onder meer praktische vragenen antwoordlijstjes. Neem deze bijvoorbeeld:
Ik heb een bestaande woning, wat kan ik
doen om deze aardgasvrij te maken/te verduurzamen? Antwoord: stap 1: Bespaar; stap
2: Zorg dat je je huis zo goed mogelijk isoleert; stap 3: Kies voor de oplossing die het
beste past bij u en uw huis.
Kijk, daar hebben we wat aan, daar kunnen
we mee aan de slag. Nog een tip van mijn
kant voor de gemeente: trek de hoofdleiding
van Warmtenet maar zo snel mogelijk door
naar onze wijk.
Over koken op elektriciteit wordt veel gemopperd.

Intocht Sinterklaas zonnig en feestelijk
Het plein voor Kulturhus Hasselo was op de
zonnige zaterdagmiddag van 17 november
massaal volgestroomd met kinderen, ouders
en grootouders om Sinterklaas welkom te
heten. Uit volle borst werd ’Zie ginds komt
de stoomboot’ gezongen, onder leiding van
wijkraadvoorzitter Ron Wesseling. Om klokslag 14.30 uur arriveerde de sint echter in
een ‘speedboot’ in de vorm van een blitse
cabrio van autobedrijf Kolenaar. Zo’n cabrio
heeft het voordeel dat de mijter niet af hoeft,
mits de Max-piet niet te hard rijdt tenminste.
Op weg naar het podium werden de knuistjes van de kinderen stevig gedrukt, beklopt
en ‘ge-high-fived’. De sint gaat met zijn tijd
mee. Na de warme ontvangst op het podium en de nodige liedjes, maakte de goedheiligman een wandeling langs zijn grote
schare fans in het winkelcentrum. Handtekeningen uitdelen hoefde niet, maar sint nam
uitgebreid de tijd om met zijn aanhangers op
de foto te gaan. Dat begon de protocolpiet
wat te lang te duren. Ze zei “Sint, een beetje
voortmaken nu. Om vier uur moet u in het
kulturhus zijn voor het sinterklaasfeest. Daar
wachten meer dan honderd kinderen op u”.
“Nou Piet, die kinderen lopen echt niet weg
hoor. Ik kan toch niet ineens gaan rennen
en hier heel veel kinderen overslaan?” zei
Sinterklaas. Maar omdat het al tegen vier
uur liep, waren veel kinderen inmiddels naar
het feest vertrokken waardoor het aantal
wachtenden in de rij almaar kleiner werd.
Uiteindelijk schoot het daardoor toch nog
lekker op en arriveerde de sint tijdig in het
kulturhus om eerst nog een beetje bij te
komen van het schudden en bukken. Iedereen genoot weer als vanouds van de intocht. Een ouder, die zojuist haar zoontje bij
het feest had afgeleverd, zei: “Ik ben blij dat
hier in het oosten de sfeer gelukkig nog leuk
is rond het sinterklaasfeest.”
Alle foto’s van de intocht zijn te zien op
www.wijkraadhasseleres.nl en op website
www.kulturhushasselo.nl staan de foto’s van
het sinterklaasfeest.

Sinterklaas wordt met veel kracht uit de cabrio verlost.

Sinterklaas neemt plaats achterop het loopfietsje van deze knul. Die is daar zichtbaar niet erg enthousiast over.

Deze meid straalt van geluk met haar ‘appeltje van oranje’
dat ze van Piet kreeg. De kisten met uitdeelmandarijnen
waren beschikbaar gesteld door de winkeliersvereniging..
Tijdens de toespraak die Sinterklaas hield voor het publiek op
het kultuurplein vlak na zijn
aankomst, roemde hij de jongeren die de wijk wekelijks ontdoen
van zwerfafval. Het toeval wilde
dat sint en zijn pieten, op weg
naar het kulturhus, op de middagploeg met zwerfvuilverzamelaars stuitten. Niet de pieten
hadden deze keer een zak, maar
de drie meiden. Uiteraard mochten de drie schoonheden die de
wijk schoonhouden met Sinterklaas en de vier pieten op de
foto. Vlnr: Piet, Bente Stielstra,
Zoë ter Hofte, Piet, Sinterklaas,
Jasmijn Heikens, Piet en tenslotte uiterst rechts Piet.

Toch nieuwe LED-verlichting parkeerterrein Hans Vonkstraat
Een aanmerkelijke verbetering nu de gemeente Hengelo
de verlichting bij de parkeerterreinen in de Hans Vonkstraat heeft vervangen. Het heeft even geduurd maar omdat de wijkraad echter bleef “zeuren”, heeft de gemeente
een onderzoek laten doen. Daaruit is gebleken dat de oude verlichting toch echt niet deugde voor het verlichten van
parkeerterreinen bij een winkelcentrum. De lampen in de
zwarte lantaarnpalen op de foto zijn vervangen en er zijn
nieuwe lantaarnpalen geplaatst op het parkeerterrein. Nu
de dagen korten, profiteren alle bezoekers van het winkelcentrum van het heldere en veel betere LED-licht.

Kerstbomenverkoop op plein
bij Kulturhus Hasselo
Kerstbomenman Erik staat op 8 en 15 december weer op zijn vaste plek op het plein
bij Kulturhus Hasselo. Ook dit jaar heeft hij
weer een uitgebreide collectie kerstbomen
zoals fijnspar, blauwspar, Nordman in diverse afmetingen. Erik levert de bomen in pot
of met kluit. Alle bomen zijn vers gestoken
van zijn eigen land. Fijn dichtbij, je bent met
de uitgezochte zo weer thuis. Is de boom te
zwaar om zelf te vervoeren? Geen bezwaar, want in de Hasseler Es wordt de
boom aan huis bezorgd.

Erik, druk in de weer met zijn bomen.

Levensboek laten opmaken

Van de wijkagent
Onenigheid in de buurt?

Herinneringen ophalen en vertellen over vroeger en nu. Ouderen kunnen hun levensverhalen door Welzijn Ouderen Hengelo (onderdeel
van Wijkracht) laten optekenen in een Levensboek. Een vrijwillig(st)er komt hiervoor
thuis bij de zelfstandig wonende oudere en
samen voeren ze gesprekken aan de hand
waarvan het Levensboek wordt gevuld. Het
Levensboek kan hiermee ook een mooie nalatenschap zijn voor (klein)kinderen.
De gesprekken en het opmaken van het Levensboek is kosteloos, de kosten voor het
drukwerk zijn voor rekening van de oudere.
Meer informatie en aanmelden
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met Ankie
klein Gebbink via (088) 945 57 22 / (06) 51 46
77 09 of mail a.kleingebbink@wijkracht.nl.
Meer informatie is ook te vinden op:
www.swohengelo.nl

Ergernissen bij bewoners
beginnen vaak met kleine irritaties en deze
kunnen na verloop van tijd uitgroeien tot
fikse burenruzies. Geluid, rommel/troep,
parkeeroverlast, pesterijen, tuin of buiten
problemen kunnen leiden tot onenigheid
tussen buren. Maak irritaties bespreekbaar
om te voorkomen dat ergernissen escaleren. Probeer het zelf op te lossen door met
elkaar in gesprek te gaan. Lukt het niet om
er samen uit te komen en weet je niet meer
wat je kunt doen? Neem dan contact op
met Wijkracht Buurtbemiddeling. Telefoon 0614132947 of e-mail naar buurtbemiddeling@wijkracht.nl Is er echter sprake
van geweld of een bedreigende situatie? Neem dan contact op met de politie.
Marc Kokkelink, wijkagent

Zaterdag 29 december
Gratis oliebollen
van 10.00 tot 16.00 uur

Feestelijk programma
winkelcentrum Hasselo
Onlangs zijn verschillende vijvers in de loop
van de Hesbeek gebaggerd door het Waterschap Vechtstromen. Als laatste voor dit jaar
was de kolk aan de Robert Stolzstraat aan de
beurt. Op de foto een flinke hap riet en slib die
wordt afgevoerd met daarachter de baggerduwschuit in de kolk.

Zaterdag 8 december 2018
Vrolijke Dickens Muziek
Dickens Muse is buitengewoon stijlvol,
stemmig én tweestemmig. Dickens muziek
van de bovenste plank! Repertoire: meer
dan 30 kerstliedjes en liedjes over winterse
gezelligheid. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Zaterdag 15 december 2018
De Kerstman deelt uit!
De Kerstman is dit jaar wel heel erg gul!
Met zijn koets is hij op zaterdag 15 december a.s. van 10.00 – 16.00 uur in winkelcentrum Hasselo en deelt hij aan de klanten
een Gouden Envelop uit. Wat zit erin?
Zaterdag 22 december 2018
Santa Brothers
The Santa Brothers zijn prettig muzikaal en
gestoord. Ze hebben het erg druk maar
laten zich in de Kersttijd zeker niet opjagen.
Eerst muziek, daarna zien ze wel weer…
tussen 11.00 en 15.00 uur in winkelcentrum
Hasselo.

www.oldekalterhengelo.nl 074 - 2435548

Zaterdag 29 december 2018
Sjef van Puffelen - politieagent
Politieagent Sjef van Puffelen handhaaft op
een hilarische wijze de orde in winkelcentrum Hasselo. Hij leidt het parkeren in goede banen dankzij het zwaailicht op zijn pet.
Van 11.00 tot 15.00 uur in winkelcentrum
Hasselo.

… Vervolg van pagina 1.
De tekeningen van de boerderijen met bijbehorende historische beschrijvingen zijn ontleend aan het boek “De Geschiedenis van de
Marke Hasselo”. Het boek is verschenen ter
gelegenheid van de negentigste verjaardag
van Jo Niks op 7 juli 2006.
Nadat in de vorige Hasseler Post daarover
een artikel was gepubliceerd, kwamen veel
positieve reacties van bewoners uit de wijk.
Sommigen waren nazaten van de vroegere
bewoners en wilden graag dat hun stamboerderij op een kast afgebeeld zou worden.
Daardoor kan de werkgroep van de wijkraad
met het project doorgaan, want boerderij Het
Erve Engberink (Sogtoen/Eimink) komt op
een kast op de hoek Noordelijke Esweg/
Charlotte Köhlerstraat. De tekening van Het
Erve Wegink 2 wordt afgebeeld op een grote
kast op de hoek Noordelijke Esweg/Willem
Royaardstraat. Op verzoek van een betrokken bewoner krijgt een kast in de Klaas de
Rookstraat een tekening van de Schothorstboerderij en de mooie tekening van de schuur
van Het Erve Egberting of Egberink komt op
een kleinere kast in de Louis Bouwmeesterstraat. Een hele puzzel voor de werkgroep
van de wijkraad om er achter te komen waar
die boerderijen precies hebben gestaan om te
zorgen dat in die buurt de juiste boerderijafbeelding op een verdeelkast wordt aange-

Kerstkaarten met Twentse winter-aquarellen op kerstmarkt
Schilder Arjen Hoogervorst staat met kerstkaarten met geschilderde Twentse winterlandschappen op de kerstmarkt 8 december. Arjen demonstreert zelf ook.

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

bracht. Maar daarin is de werkgroep bijgestaan door een wijkbewoner. Hij wil graag zijn
voorouderlijke boerderij Het Erve Lansink
afgebeeld zien op een verdeelkast aan het
begin van de Paul Pellastraat, waar die boerderij heeft gestaan voordat die werd gesloopt.
Hij kan precies aangeven waar alle boerderijen vroeger in de Marke Hasselo hebben gestaan omdat hij, voordat de boerderijen voor
de Hasseler Es werden gesloopt, jarenlang in
dit gebied de post heeft bezorgd. Zelfs de
huisnummers kent hij nog op zijn duimpje. Na
de onthulling van de eerste kast opende wethouder Gerrits de expositie met 20 van honderden boerderijtekeningen van Jo Niks, die
in de bovengangen van Kulturhus Hasselo
zijn opgehangen. De expositie is nog tot 14
januari a.s. te zien in het kulturhus.

Er was grote belangstelling voor de vele tekeningen van Jo
Niks. In 2019 wordt op een avond een extra presentatie
gehouden met beelden en verhalen over de boerderijen.

Zin om te schilderen?
Wil u graag thuis
ook aan de slag
met verf en penselen, maar komt u
daar niet toe? Dan
is de schildergroep
van Magda van der
Hart echt iets voor
u. Er is ruimte voor
nieuwe deelnemers, zowel beginners als
gevorderden kunnen meedoen. Iedere deelnemer krijgt op eigen niveau begeleiding van
een bevoegde en ervaren docent. U kunt
nieuwe ideeën opdoen, nieuwe technieken
leren en werken met eigen materialen. De
schildersgroep komt bij elkaar in haar eigen
atelier (Hasseler Es) op dinsdagavond van
19.30 tot 21.45 uur, ongeveer eens per
maand.
Tussentijds instappen is altijd mogelijk, een
keer komen kijken ook. Voor meer informatie
en/of opgave: 074-2778785 of hartenziel.mag@hetnet.nl

Kunstmarkt
Hasselo herrezen!

Keramiek op de kraam van Crea/Oyfo

Na een jaar afwezigheid heeft een werkgroep binnen de culturele commissie Hasselo van het kulturhus de organisatie van
de kunstmarkt weer opgepakt.
Er was veel vraag naar deze oergezellige
markt door publiek en deelnemers.
Op zaterdag 11 mei a.s. is het zover. Dan
wordt de markt voor de twaalfde keer gehouden met 65 kramen kwaliteitskunst.
Zoals gebruikelijk is er ook muziek, een
terras en vertier voor de kinderen.
Voor meer informatie en aanmelden ga
naar de website www.kulturhushasselo.nl >
Kunstmarkt. Volg de kunstmarkt ook op
Facebook/kunstmarkthasselo.

Fotowedstrijd Wijkraad Hasseler Es
Het thema is deze keer: ‘Hout in de wijk’.
Het is een mooi breed thema dat volop mogelijkheden biedt om fraaie foto’s te maken
in de Hasseler Es. Hout is overal om ons
heen. Alles is geoorloofd, zolang het ongeverfd hout is en de foto niet gefotoshopt is.
U hebt een jaar de tijd om in te sturen.
Zend maximaal twee foto’s (wisselen mag)
digitaal in naar het e-mailadres:
fotocompetitie@wijkraadhasseleres.nl (let
op gewijzigd e-mailadres).
De foto’s dienen elk minimaal 500 kB groot
te zijn i.v.m. de afdrukkwaliteit.
Voor de winnaars zijn prijzen beschikbaar
van 50, 30 en 20 euro. De winnaar van de
eerste prijs ontvangt tevens de ‘Zilveren
camera’ als wisseltrofee.
De ingezonden foto’s worden alle geëxposeerd in het kulturhus, als album op de website gezet en gebundeld in een boekje als
aandenken. Succes!

Schijnbaar moeiteloos
doet Knabbel zich met
acrobatische lenigheid
tegoed aan deze
pindabol voor de mezen en de mussen.

Extra grote WIJKRAAD prijspuzzel

De winnaars van de vorige puzzel zijn Siert Meijers (Yvonne Kaptein vervangt
hem op de foto), Juliet Gergin (niet aanwezig) en Herman Analbers (rechts). Zij
ontvangen van Hermine Banis (links), secretaris van de wijkraad Hasseler Es,
elk een waardebon van 15 euro. De oplossing luidde: Veiligheid begint bij jezelf.
De nieuwe grote winterpuzzel: Op 5 december is het weer Sinterklaas’ naamdag en pakjesavond. Alle woorden in de woordzoeker hebben hiermee te maken. Zoek de woorden uit de woordenlijst kris-kras op in het diagram. Als dat
gelukt is, blijft er een aantal letters over die de oplossing vormen. Onder de inzenders uit onze wijk met de juiste oplossing verloten we weer drie Hasselowaardebonnen van 15 euro. Uw oplossing kunt u tot 14 januari a.s. insturen via
e-mailadres: puzzel@wijkraadhasseleres.nl of afleveren bij de Vrijetijdshop in
het winkelcentrum. Altijd uw naam, adres, én telefoonnummer vermelden, ook
in de e-mail. De winnaars worden gebeld.
Praktijk voor fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, dry needling en echografie

Weijinksweg 25 7558 PL Hengelo
074 2780504
advertorial

Verhuizing Fysiotherapie Kleinman
Sinds 12 november 2018 is Fysiotherapie Kleinman gevestigd
op een nieuwe locatie in de Hasseler Es. De oude locatie aan de
Noordelijke Esweg werd door groei van de praktijk langzaamaan
te klein. De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen de
praktijk weten te vinden en is het aanbod naast reguliere fysiotherapie uitgebreid met o.a. dry needling en echografie van het
bewegingsapparaat. Door een deel van het pand aan de Weijinksweg 25 te betrekken, is er nu volop ruimte om patiënten
optimaal te kunnen behandelen. Naast een extra behandelkamer beschikt de praktijk nu ook over een ruime en goed uitgeruste oefenzaal, zodat er ook effectief geoefend en getraind kan
worden. Tevens staat er in de planning om op korte termijn te
starten met fysio-fitness groepen. Meer informatie over het aanbod kunt u vinden op de website van Fysiotherapie Kleinman.
Het pand waar Fysiotherapie Kleinman thans gevestigd is, zal in
de nabije toekomst ook overige zorgverleners huisvesten. Hierdoor ontstaat een uitgebreid paramedisch gezondheidscentrum.
Op deze wijze zal de zorgverlening aan patiënten zo optimaal
mogelijk vormgegeven kunnen worden. Een officiële opening zal
dan ook op een later moment plaatsvinden. Zorgverleners die
geïnteresseerd zijn om er zich te vestigen, kunnen contact opnemen. Het nieuwe adres van Fysiotherapie Kleinman is: Weijinksweg 25, 7558 PL te Hengelo. Tel.nr. 074-2780504
info@fysiokleinman.nl Website: www.fysiokleinman.nl

De nieuwe huisvesting aan de Weijinksweg 25
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GEDICHT
GOEDHEILIGMAN
HANDSCHOEN
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LEKKERS
LIEDJES
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STAF
STOOMBOOT
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SURPRISE
TAAITAAI
TABBERD
TOUW
TRADITIE
VERLANGLIJSTJE
WORTEL
ZWARTEPIET

Blij(f) actief met
Welzijn Ouderen Hengelo
Kerstmarkt bij de Thaborkerk.
Zaterdag 15 december houden de Thaborgeloofsgemeenschap en de Protestantse
Gemeente Hengelo (o.a. de voormalige Brongemeente) de jaarlijkse Adventsmarkt
in de Thaborkerk van 9.30 tot 14.00 uur.
Er is dan weer heerlijke erwtensoep in emmertjest te koop (van slager Pots), maar ook om
direct te nuttigen. Er worden kerst- en grafstukjes verkocht. Tevens worden allerhande
kerstzaken verkocht voor het goede doel. De
jeugd zal zich verdienstelijk maken door o.a.
ter plekke wafels te bakken. Deze wafels en
andere zelfgebakken taart of cake kunt u bij
een lekker kopje koffie of thee nuttigen in de
‘Ontmoetingsruimte’.
Buiten wordt warme chocolademelk en glühwein geschonken.
Zoals wellicht bekend is de opbrengst dit jaar
voor de “Nije Stichting”. Deze stichting zet zich
De prachtige kerstgroep van Rinus in voor (ex)kankerpatiënten en hun familie. Zij
Morsink is weer te bezichtigen in
vormt een ontmoetingsplek voor hen en hun
de kapel.
lotgenoten in deze moeilijke situatie.

Doorlopende kerstmarkt bij SWB De
Groentuin aan de Hasselerbaan
De Groentuin houdt van 6 december
t/m 18 december een doorlopende
kerstmarkt. In een gezellig ingerichte
en verlichte kerststal hebt u een rijkelijke keuze aan kerstbakjes, kerstkransen en kerststukjes. Deze worden
elke dag door de medewerkers van
De Groentuin gemaakt. Ook voor een
kerstboom kunt u bij De Groentuin
terecht. De kerstbomen worden op
het eigen terrein gekweekt.

Bewegen helpt om u fit en fijn te voelen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Daarom organiseert Welzijn
Ouderen Hengelo verschillende sport- en beweegactiviteiten voor senioren. Ook in de Hasseler Es. Op dit
moment zijn er nog plaatsen vrij bij de volgende
groepen:
Tai Chi
Tai Chi op woensdagochtend in Kulturhus Hasselo
van 11.30-12.15 uur. Tai Chi is een vorm van
bewegen die voor iedereen toegankelijk is. De
bewegingen worden langzaam en beheerst uitgevoerd. Bent u bang om te vallen? Dan is Tai Chi
zeker een aanrader, vanwege de vele balansoefeningen.
Dans Internationaal
Elke maandagmiddag van 13.30-15.00 uur is er dansen op muziek vanuit alle windstreken. Dansen helpt
de coördinatie, de conditie en het humeur op pijl te
houden. Ook hiervoor kunt u naar Kulturhus Hasselo.
Zitdans
Als bewegen wat minder makkelijk gaat is het de
moeite waard om eens mee te doen met zitdans.
Dansen vanaf de stoel. Alle spieren worden aan het
werk gezet. De muziek en de groep maken het tot
een erg gezellige activiteit. Elke maandagmiddag van
13.30-14.30 uur in Kulturhus Hasselo.
Gymnastiek
Op dinsdag kunt u op twee plaatsen in de wijk terecht
voor gymnastiek: in ‘t Voskamp van 9.30-10.15 uur
en in de Hasselerborgh aan de Paul Steenbergenstraat van 10.30-10.15 uur.
Informatie
U kunt altijd een les bijwonen en
uitproberen. Voor informatie: Ankie
klein Gebbink tel. 06-51467709 email a.kleingebbink@wijkracht.nl

De openingstijden zijn van maandag
t/m vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur.
Op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.
De Groentuin bevindt zich aan het
Bartelinklaantje 40, ingang aan de
Hasselerbaan.

Het CunMar kerst-uitje voor
de hele familie
De kerstman van Scouting Cunera
St.Marcellinus heet u op tweede kerstdag van harte welkom op het enige
gratis toegankelijke kerstfestival in de
regio. Deze zesde editie belooft een
nog gezelliger en completer uitje te
worden voor de hele familie.
Het festival begint om 12.00 uur aan
het Bartelinkslaantje 44. Voor de kinderen is er veel te zien in de vorm van
een levende kerststal en een schaapskudde. Verder worden er spelletjes gedaan en broodbakken. Er is een stormbaan,
een springkussen, goochelaar Fred-Ric treedt op en er komt een verhalenverteller.
Ook kunnen kinderen een ritje in een huifkar maken. Verder wordt een gezellige
kerstmarkt ingericht. Komt u met de auto volg dan de parkeerborden. Van nabij het
parkeerterrein kunt u per huifkar of wandelend naar de ingang van ons terrein. Het
festival duurt tot 17.00 uur. Aangezien er plaats is voor meer kramen kunnen nieuwe kraamhouders zich nog melden. Kijk voor meer info op www.kerstmetcunmar.nl

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

Let op: Van maandag 24 december
tot 2 januari 13.00 uur is het kulturhus
gesloten. De prikpost is wel open, behalve op eerste en tweede kerstdag.

Zaterdag 15 december 14.00 uur.
KERST met Shantykoor De Oostvaarders!

Zaterdag 8 december kerstmarkt!
Met speciaal kerstrepertoire. Meezingen, meedeinen en een dansje maken. Alles mag. Haal alvast
kaartjes! Per stuk 2 euro incl. koffie en koekje.

Expositie over Patagonië en
Paaseiland.
Vanaf 21 janari a.s. exposeren Bram Mieog en
Laura Onderdijk foto’s die ze gemaakt hebben
tijdens hun reis naar Patagonië (Chili en Argentinië) en het Paaseiland. Patagonië is bekend
om zijn enorme gletsjers, de azuurblauwe meren en de besneeuwde toppen van het Andesgebergte met de indrukwekkende rotspieken.
Bram Mieog en Laura Onderdijk zijn amateurfotografen die allebei een grote passie hebben
voor het reizen naar mooie gebieden over de
hele wereld. Om daarna nog lang na te kunnen
genieten van hun reiservaringen maken ze
heel veel foto’s. Op vrijdag 28 januari geven zij
in het kulturhus een lezing over hun reis.

Culturele agenda

Vrijdag 11 januari 19.30 uur.
Lezing over Bauhaus vormleer

Gezellige kerstmarkt met kraampjes, warme spijzen, muziek, koor Young Evergreens treedt op,
vertier voor de kinderen, arrenslee, draaimolen,
kerstman.

Volleybal dames voor
maar € 10,50 per maand!

Kunsthistoricus en kenniskanon Harry de Roij geeft
op zijn onnavolgbare wijze een lezing over de bekende vormleer Bauhaus cq. De Stijl. Momenteel is
een grote tentoonstelling te zien over Bauhaus in
het LWL-museum in Münster. Entree 5 euro incl.
koffie en drankje. Reserveer!

Vrijdag 25 januari 19.30 uur.
Film Winter Nomads!

Cliënten van Avelijn Hengelo werden geïnspireerd
door de mooie foto’s en hebben er in AtelierZ
schilderijen van gemaakt. Ook deze schilderijen
worden tentoongesteld. Hieronder een voorbeeld.

Voor onze damesgroep op de donderdagavond zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Vanaf dit seizoen starten we met persoonlijke begeleiding voor beginners. Vind je het
leuk om te volleyballen, maar ook belangrijk
dat er ruimte is voor gezelligheid? Kom dan
langs en doe (3x gratis) mee! Iedereen kan
meedoen. De lessen zien er als volgt uit:
Warming-up, basistechniek, oefenen van de
aanvalstechniek, spelen van een aantal sets
in wekelijks wisselende teamsamenstellingen. Er wordt gespeeld in de sporthal naast
het kulturhus op donderdag van 19.00 tot
20.30 uur. Voor vragen kun je bellen met:
René Mikkers, tel. 074-2774327
Carla Weghorst, tel: 06-27287354
Op onze website www.wrsh.nl vind je het
complete aanbod van onze sportvereniging.

Gezocht vrijwilligers voor het begeleiden van een kinderkookgroep
Wij zoeken naar vrijwilligers die het leuk vinden om te
helpen en begeleiden van kinderen die graag willen
leren koken. Nadat de gerechten klaar zijn, wordt het
bereide eten gezamenlijk opgegeten.
Er zijn jaarlijks drie series cursussen van elk 6 middagen. De les duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden bij beheerder Henk de Leeuw van het
kulturhus via tel. 074-278 0181.

Gezellig samen kokkerellen.

Op veler verzoek nogmaals deze prachtige sfeervolle documentaire. We volgen twee herders met
hun honden, drie ezels en 800 schapen tijdens
hun tocht van 600 km in bar weer over de besneeuwde Alpen. Ze slapen bij hun dieren in de
sneeuw. De film won een prijs voor ‘Beste documentaire’. Entree 5 euro incl. koffie en drankje.

Maandag 28 januari 19.30 uur.
Lezing over Patagonië

Lezing met schitterende beelden en boeiende
verhalen over dit mooiste gebied op aarde dat
aansluit op Vuurland. Een expositie met foto’s en
schilderijen is aan deze lezing gekoppeld in het
kulturhus. Entree 5 euro incl. koffie en drankje.

Vooraankondiging:
Vrijdag 8 februari: Whisky-proefavond
met Aaldrik Vos en film met whisky in de
hoofdrol.
Vrijdag 22 februari: Meezingavond met
Ivo Meijer en band.
Reserveringen op www.kulturhushasselo.nl Houd
voor meer informatie de agenda in de gaten op
www.kulturhushasselo.nl. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Mailtje naar: kultuur@kulturhushasselo.nl

