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Welkom op de
Wijkdag Hasseler Es!
De Activiteitencommissie Hasseler Es
heeft voor alle grote en kleine bewoners leuke sportieve verrassingen op
de Wijkdag in petto. Het thema is deze
keer: Sport, spel en bewegen.
Lees verder op pagina 3 >>
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Snap jij dat nou?!
Laat iemand
zomaar z’n
kar met
boodschappen achter
naast de
containers bij
het winkelcentrum.

Column

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

Ondergronds
Twee Otto’s hebben we geruime tijd geleden al
ingeleverd, zodra het kon: de grijze voor het restafval en die ander voor plastic en blik. We hebben
alleen nog een groene. Dat scheelt een stuk: we
hebben een betrekkelijk kleine maar fraaie tuin –
hulde aan mevrouw Gevers, ikzelf zie het verschil
niet tussen brandnetels en hangbegonia’s – en
daar passen die massieve containers echt niet.
Sindsdien zwelt er in de schuur gestaag een berg
met zakken vol plastic en blik. Je moet wat over
hebben voor het milieu.
Nadert ook het restafval het deksel van de afgesloten bak, dreigen de lege flessen uit de volle schuurkast te vallen en staat de stapel oud papier op het
punt van omvallen: dan is het tijd voor de inmiddels
traditionele tocht met een volgestouwde auto naar
de ondergrondse container en het ‘eiland’. Voor
ons is die bij de Emtésupermarkt het handigst. De
ondergrondse restafval container staat er vlakbij.
Let op: er kunnen wel drie zakken van twintig liter
in. Even goed persen, maar het kán. Best goedkoop: 1,20 euro.
Er liggen trouwens nogal eens volle afvalzakken en
ander zwerfaval naast. Waarschijnlijk afkomstig
van bewoners die hun milieupas zijn verloren. Is mij
ook al bijna eens overkomen: stond ik afval te proppen, viel het pasje uit mijn borstzak ertussen. Of
misschien is ze de stortprijs van 1,20 euro te gortig.
In elk geval verdienen die onbekenden een pluim:
ze hadden hun troep ook ergens in de struiken of
op een plantsoentje kunnen dumpen. Altijd het
positieve blijven zien, mensen!
Het aantal ondergrondse restafvalcontainers is in
de afgelopen maanden onstuitbaar gegroeid, keuze genoeg, je struikelt er bijna over, en daar was
lang niet iedereen blij mee. Sinds enige tijd hebben
we zelf ook een uitbreiding in onze buurt. Want
onverwacht werd er een flink gat gegraven op de
hoek van Noordelijke Esweg en de Borgmanweg,
waarna er zo’n container in wegzonk. Op een
hoek van een drukke invalsweg!
Ik heb begrepen dat het eerst de bedoeling was
om de ondergrondse container in te graven bij een
speelveldje aan de Fie Carelsenstraat. Daar waren
de bewoners om de een of andere reden niet zo
blij mee. Dus is de keuze op de hoek Noordelijke
Esweg/Borgmanweg gevallen. In de wandelgangen van het Kulturhus heb ik inmiddels horen fluisteren dat die container weer verplaatst gaat worden. Ook de wijkraad let scherp op waar die containers langs ‘Eswegen’ komen.
Maar: hadden ze op het stadskantoor niet meteen
kunnen zien dat die drukke hoek een rare plek is?
En dat je daarover beter
eerst even kunt overleggen met de omwonenden en de wijkraad? En
dan die extra kosten:
voor dat bedrag hadden
we een flinke partij buurtbonnen voor een stuk of
acht straatbarbecues
kunnen aanvragen.
Inclusief de drank...

Wijkdag Hasseler Es SPORT, SPEL EN BEWEGEN en
prestatie-HASSELOOP
Op zaterdag 7 juli
wordt de traditionele Wijkdag Hasseler Es gehouden. Iedereen,
jong en oud, is
van harte welkom
op het plein voor
Kulturhus Hasselo
en het daarnaast
gelegen sportveld.
De Activiteitencommissie komt
dit jaar met een
Kratten klimmen
nieuw en verfrissend thema: SPORT, SPEL
EN BEWEGEN.
Het is namelijk van groot belang voor een
goede lichamelijke en geestelijke gezondheid dat men blijft bewegen. Om iedereen
aan te sporen dat te doen worden allerlei
activiteiten gehouden. Voor de kleinsten uit
de wijk komt een eigentijds springkussen.
Die wordt opgesteld vlakbij de start van
treintje Bello, zodat de kinderen tijdens het
wachten lekker kunnen springen.
Voor de wat grotere kinderen komen uitdagende avonturen-springkussens, kratten
stapelen, een klimpalmboom en de waaghalzen onder hen kunnen zich uitleven met
bungeejumpen.

Om kennis te maken met echte sport komen
tal van sportverenigingen zich presenteren.
Ook sportverenigingen die sport aanbieden
in sportzalen in de wijk zoals de WRSH/Wijk
Recreatie Sport Vereniging, gymnastiekvereniging Renata en Stepteam Twente. Turncentrum Twente komt met een luchtkussen
en een trampoline en een grote groep turnsters die demonstraties geven. Van de
WRSH komt het volleybalteam in actie. Beweegcentrum Twente/Fitwinkel is aanwezig
met meerdere beweegapparaten zoals een
loopband, hometrainer en crosstrainer,
waarop geoefend kan worden.
Leden van Scouting Hasselo laten een
spectaculaire overtocht zien over de Buziauvijver. Oudere bewoners kunnen kennis
maken met koersbal en jeu de boules bij jeu
de boulesvereniging Hasselo ’95. Wie niet
zo fanatiek wil sporten kan meedoen bij de
Schaakclub met de grote schaakstukken die
op het plein worden opgesteld. Honger, trek
of dorst gekregen na al dat bewegen? Dan
kunt u terecht bij de medewerkers van Kulturhus Hasselo voor smakelijke broodjes
worst of hamburger en voor koffie, thee of
fris. En Franky’s ijscokar is aanwezig met
heerlijk schepijs. De Wijkdag wordt opgeluisterd met zang en livemuziek. De Wijkdag
begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Hasselo prestatieloop 1 en 3 km
In het kader van de wijkdag ‘Sport, spel en bewegen’ is de ‘Hasseloop’ georganiseerd.
Hardlopen is helemaal ‘in’. Het is een bewezen methode om vitaal te blijven, botten, pezen,
spieren en gewrichten te versterken en het bevordert de hersenfunctionaliteit. Hardlopers
leven langer en blijven langer lichamelijk en geestelijk gezond.
De ‘Hasseloop’ is een prestatieloop over 1 of 3 kilometer door de Hasseler Es over voet–
en fietspaden. De start is om 11.30 uur en wordt verricht door wethouder Gerard Gerrits.
Deelnemers van 6 tot 12 jaar lopen de 1 km-route ( zwarte lijnen ), oudere lopers nemen de
blauwe route. Op plekken met gevaarlijke kruisingen staan verkeersregelaars.
Elke loper die finisht is winnaar van zichzelf en ontvangt een mooie medaille. Deelname is
gratis. Het aantal lopers is maximaal 100. Aanmelden tot uiterlijk 10 minuten voor de start.

Routekaart Hasseloop over 1 en 3 kilometer

Ondergrondse container en
bushalte Westelijke Esweg in
de berm
Geen ondergrondse container aan de Westelijke Esweg bij de Willem Kesstraat! Dat
was de boodschap van
de Wijkraad Hasseler
Es aan de gemeente.
Aanvankelijk zou de
ondergrondse container aan de zuidkant/A.
Vördingstraat, bij de
bushalte worden geplaatst. Niet handig
voor de buschauffeur
van Syntus. Dat zag de
gemeente ook in, ondanks dat het zo op
het officiële plaatsingsplan op de website van Container tijdelijk bij
bushalte Tijertshoek
de gemeente stond.
Dat was een foutje. Bedankt wijkraad en
bedankt bewoners die dat ook hadden gemeld. “Nee”, aldus de gemeente, “de locatie
voor de container komt aan de andere kant,
de noordkant, van de Westelijke Esweg”.
Maar die plek zag de wijkraad helemaal niet
zitten. De bus die daar vaak stopt op de weg
veroorzaakt toch al veel problemen en daar

Blij(f) actief in de Zomer!
De zomer is dit jaar al vroeg begonnen.Tijd
om erop uit te trekken, buiten te zijn en misschien ook om nieuwe contacten op te doen.
Daarom heeft Welzijn Ouderen Hengelo een
overzicht samengesteld met sportieve activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden gedurende de zomermaanden.
Tai Chi in het kulthurhus op maandagen in
juli van 9.30-10.00 uur €2,50 per keer.
Jeu de Boules
op de Boulesbaan bij het kulturhus, maandag,
woensdag, donderdag en zondag.

zou nog eens een ondergrondse containerplek bijkomen? Geen sprake van gemeente!
De wijkraad heeft verkeersveiligheid hoog in
het vaandel.
Na twee pittige gesprekken tussen
wijkraadsleden en gemeenteambtenaren en
wethouder Marcel Elferink, kwam er uiteindelijk een gunstig voorstel voor de wijk. De
ondergrondse container wordt in de berm
geplaatst op een plateau, waar de Twente
Milieuwagen kan staan en van de weg af.
Maar dat niet alleen. Ook de bushalte verdwijnt in de berm. De Syntusbus stopt straks
niet meer op de weg, maar krijgt ook een
eigen halteplek in de berm zoals aan de
overzijde. Het uitzicht vanuit de Willem Kesstraat op de Westelijke Esweg wordt veel
beter en automobilisten kunnen gewoon hun
weg vervolgen en hoeven niet meer in de
file te staan.
Tijdelijke voorziening:
Het lukt de aannemer van Twente Milieu niet
om voor 1 juli het bermplateau aan te leggen. Dat is een probleem, omdat wijkbewoners dan hun grijze container al hebben
ingeleverd. Als tijdelijke oplossing wordt de
ondergrondse container toch geplaatst op
de plek bij de bushalte aan de zuidkant/A.
Vördingstraat. Er wordt een bord geplaatst
dat deze voorziening tijdelijk is.
Dagelijks eetpunt in ‘t Voskamp, Carl
Muckstraat.
Ontmoetingsmomenten in ‘t Voskamp, in
Wijksteunpunt Hasselerborgh aan de Paul
Steenbergerstraat en bij Estinea “Erve Leuveld” aan het Bartelinkslaantje.
Een flyer met een overzicht van het complete aanbod kunt u afhalen in het Kulturhus
Hasselo, of kijk op www.swohengelo.nl.
Brievenhulp: hulp bij lezen, begrijpen en
invullen.
De ‘Brievenhulp’van Wijkracht in Hasseler
Es heeft zomervakantie en is daarom van 4
juli t/m 29 augustus gesloten. Vanaf 5 september kunnen mensen weer wekelijks op
woensdagen van 10.00 - 12.00 uur terecht
bij de Brievenhulp in het sportcafé van Kulturhus Hasselo.

Van de wijkagent
Juist in de zomer wanneer u op
vakantie gaat, moet u alert zijn op
inbraken.
1. Licht vertrouwde buren in dat
u op vakantie gaat. Uw buren
kunnen u tijdens uw vakantie helpen om een oogje
in het zeil te houden en ervoor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Bijvoorbeeld
door de post weg te halen, de plantjes water te geven en de gordijnen af en toe dicht en open te
doen. Gras maaien van zichtbaar gazon en een
auto op de oprit zal ook helpen.
2. Print een burenkaart en noteer daarop uw vakantiegegevens zodat uw vertrouwde buren weten
waar ze u kunnen bereiken in geval van nood. De
kaart dient ook als geheugensteuntje voor wat jullie
met elkaar hebben afgesproken over hoe zij uw
woning een bewoonde indruk kunnen geven tijdens
uw vakantie.
3. Dagje weg? Deur op slot! Ramen en deuren
staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper
kan dan eenvoudig, zonder in te hoeven breken, uw
woning binnenkomen. Leg geen kostbare spullen in
het zicht en sluit de deuren en ramen waar u geen
zicht op heeft. Ook al gaat u maar heel even naar
de buren, boodschappen doen of naar boven om
bijvoorbeeld de was op te hangen.
4. Vertel uw buren dat ze bij elke verdachte situatie direct de politie via 112 moeten bellen. Hoe eerder 112 gebeld wordt hoe beter.
Tenslotte: De zomer is ook bij uitstek de periode dat
’s avonds laat nog gezellig buiten wordt gezeten.
Bezorg de buurt echter geen overlast door rook en
stank van barbecues, vuurkorven en door lawaai.
Een fijne vakantie gewenst! Marc Kokkelink.
Extra tip van de redactie: Met de gratis(!) app
’Alfred’ kun je één of meerdere ongebruikte smartphone’s inzetten als bewakingscamera. Waar je
ook bent op aarde, je kunt dmv de camera van
smartphone’s je huis in de gaten houden op je eigen mobiel of laptop. Zodra er iets beweegt in het
beeld krijg je een melding en zie je wat er loos is.
Ook geluid wordt doorgestuurd. Een betere bewaker dan 'Alfred' kun je je niet wensen.
Zet uw oude

met ALFRED in als

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

HET LEVENSBOEK, nieuwe
aanmeldingen zijn welkom.
Een levensboek is een persoonlijk 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. Welzijn Ouderen Hengelo
maakt Levensboeken voor ouderen.
De gesprekken hiervoor worden gevoerd bij
de oudere thuis door een vrijwilligster die op
bezoek komt. Het levensboek maken levert
veel aandacht op en het voldoet aan de
behoefte om herinneringen op te halen en
erover 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 kinderen of kleinkinderen.
Op dit moment is er ruimte voor nieuwe
aanmeldingen. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Welzijn
Ouderen Hengelo, onderdeel van Wijkracht.
074-2459131 of 06-51467709
a.kleingebbink@wijkracht.nl

Openingstijden Milieupark verruimd.
Het Milieupark aan de Wegtersweg is in juni, juli en
augustus op donderdagavond tot 20.00 uur geopend.
Het gaat om een proef die per 1 juni is ingegaan. Eerder sloot het Milieupark om 16.00 uur. In september
volgt een evaluatie.
De openingstijden worden permanent vervroegd van
09.30 naar 09.00 uur. Ieder huishouden kan per jaar tot
50 kg gratis grof huishoudelijk afval wegbrengen op de
Milieupas. Snoeihout en ander groen kan altijd gratis
worden weggebracht. De nieuwe openingstijden kunnen mogelijk nog wijzigen. Via het Hengelo Panel houdt
de gemeente in de zomer een onderzoek over de nieuwe openingstijden.

Bijzondere borden “geen eendjes voeren”
langs Buziauvijver

Chelenne Bosch

De borden “geen eendjes voeren” staan sinds eind april in de
Buziauvijver en het ziet ernaar uit dat het vruchten af gaat
werpen. Het beoogde doel is minder ratten in de wijk. Er ligt
inmiddels geen brood meer rond de vijver dat ratten aantrekt.
De meeuwen blijven weg en het aantal eenden is flink verminderd. Dat komt de waterkwaliteit ook nog eens ten goede.

Raymond Ameur

Leerlingen van de groepen 6 van de basisscholen De Bron en
De Timp hebben allemaal meegedaan om een mooi bord te
ontwerpen. Door een jury, bestaande uit leden van de
wijkraad en medewerkers van het Waterschap Vechtstreken
zijn twee tekeningen uitgekozen.
De winnaars zijn geworden Chelenne Bosch van basisschool
De Timp en Raymond Ameur van basisschool de Bron.
Zij mochten onder het toeziend oog van hun medeleerlingen,
Het Waterschap en de Wijkraad vol trots hun eigen ontworpen
bord onthullen.

Een levensboek is een
prachtig document voor ouderen en hun
omgeving.

Opsporing verzocht!

Honden aan de lijn

Een witgeschilderd designbankje.
Het bankje op de foto is gestolen uit winkelcentrum Hasselo en was ooit donkerrood. Het is een geschenk van de
wijkraad aan de klanten in het winkelcentrum om even uit te puffen. Het bankje
werd enige tijd na de diefstal witgeschilderd aangetroffen in de berm van het
Bartelinkspad nabij Oldenzaalsestraat.
Een passant herkende het en lichtte de
wijkraad in. Toen leden van de wijkraad
het bankje wilden ophalen na deze melding, was het weer verdwenen en is
sindsdien spoorloos.
Hebt u informatie, of weet u waar het gestolen bankje zich bevindt,
neemt u dan even contact op met de wijkraad via e-mailadres
wijkraadhasseleres@hotmail.com of met de wijkagent Marc Kokkelink, telefoon 0900-8844.

Steeds meer hondenbezitters houden hun hond niet aangelijd tijdens
het uitlaten. Vooral langs het Hesbeekpad en op de speelvelden worden regelmatig loslopende honden gesignaleerd.
Het hondenbeleid van de gemeente kent een aantal belangrijke regels.
Deze regels zijn vastgesteld in de APV/Algemene Plaatselijke Verordeningen en beschreven in de Nota Hondenvoorzieningen 2017:
Honden moeten binnen de bebouwde kom aangelijnd zijn. Met een
lijn of een riem en niet elektronisch.
Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd. Dat geldt overal, ook buiten de bebouwde kom en op losloopterreinen. De poepzakjes kunnen
in de afvalbakken of thuis worden weggegooid. Iedere hondenbezitter is
verplicht om bij het uitlaten van de hond opruimmiddelen (zakjes) bij zich te dragen.
Speelterreinen voor kinderen en jongeren
zijn verboden terrein voor honden.
Hondenbezitters die zich niet aan de regels
houden riskeren een boete.

Open dag jeu de boulesvereniging Hasselo ‘95
Op zaterdag 7 juli, tijdens de Wijkdag
Hasseler Es, kunt u kennismaken met
het mooie en uitdagende spel jeu de
boules. Er worden demonstraties gegeven en u kunt het ook zelf proberen. De
banen zijn gelegen nabij het Kulturhus,
bij de Buziauvijver.
Het spel heeft veel te bieden voor zowel
jong als oud. Het staat garant voor gezelligheid, plezier, spanning en natuurlijk veel leuke sociale contacten. Is uw interesse gewekt? Dan bent u op 7 juli van harte welkom
op de open dag. Ook kunt u een kijkje komen nemen tijdens onze
speeldagen op: maandag- en donderdagmiddag om 13.30 uur,
woensdagavond om 19.00 uur, zondagochtend (zomertijd) om 10.30
en zondagochtend (wintertijd) om 11.00 uur.
Voor informatie: b.aalderinkhasselo@icloud.com

WIJKRAAD woordzoeker - prijspuzzel
De prijzen in de vorige puzzel werden gewonnen door Eric Barten, mevr. Esschendal
en Mieke Krebbers. Zij ontvangen van Henk
Schutten (links), penningmeester van de
wijkraad, elk een waardebon van 15 euro.
De oplossing luidde: Spelen is leren.
De nieuwe puzzel: Op 7 juli vindt de wijkdag plaats met als thema: Sport, Spel en
Bewegen. Dit is tevens het nieuwe thema
van de puzzel. Alle woorden in deze puzzel
hebben daar betrekking op. 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 vormt.
Onder de inzenders met de juiste oplossing verloten we weer drie Hasselowaardebonnen van 15 euro. Inzenden kan tot 10 september a.s. Uw oplossing kunt
u insturen via puzzel@wijkraadhasseleres.nl of afleveren bij de Vrijetijdshop in het
winkelcentrum. Altijd uw naam, adres, én telefoonnummer vermelden. De winnaars
worden gebeld of ge-e-maild.
ATLETIEK
BLESSURE
DAM
DOEL
DRIBBELEN
FINISH
GAME
GOAL
HANDS
HARDLOPEN
ISOTOON
KAMPIOEN
KNIEHEF
KONING
LAP
LINKEBAL
LOOPSCHOEN
LOPER
LOPERSKNIE

MARATHON
MAT
MATCH
OLYMPIADE
ONTSPANNING
PASSEREN
PRESTATIE
PUZZELEN
RECORD
ROK(K)ADE*
RONDE
RUN
SCOREN
SERVEREN
SHIRT
SKIPPING
SPORTDRANK
SPORTIEF
SPRINTEN

SPRONG
STADION
STARTSCHOT
TAFELTENNIS
TEAM
TEMPO
TIENKAMP
TOREN
TRAIL
TRIATLON
TURNEN
VOEDING
VOETBALLEN
VOLLYBAL
WANDELEN
WEDSTRIJD
WIERENNEN
ZET

OBS De Timp neemt afscheid met een reünie

*2 x letter K gebruiken

Praktijk voor Dry Needling, fysiotherapie,
arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie

Noordelijke Esweg 30a, 7558 ME Hengelo
074 2780504

Een afscheid vergezeld door een reünie. Alle oud-leerlingen worden uitgenodigd
om naar hun oude school te komen. De school waar ze een groot deel van hun
jeugdjaren hebben doorgebracht. Het weerzien met elkaar is een goede gelegenheid om oude herinneringen op te halen, zoals de musical van groep 8, de kiesmiddagen, de gezelligheid in de school, de samenhorigheid en het uitzicht op de
vijver. Er komen dan vanzelf ook weer oude herinneringen aan de speelboot en
aan het Hasseler Hoes in het oude Hasselose schooltje dat bij het schoolplein
stond. Dit is een kleine greep uit alle herinneringen aan OBS De Timp. Helaas
komt hier, na bijna 40 jaar, een einde aan.
Het Timpe-team nodigt u daarom graag uit voor de reünie op vrijdag 13 juli. Vanaf
19.00 uur is iedereen welkom om nog eens een rondje door de mooie Timp te
lopen en om herinneringen op te halen.
Aanmelden voor de reünie via s.nijenhuis@primatohengelo.nl
Ingezonden door Jan van der Heijden.

Specht maakt het bont
Hebt u in de wijk het geroffel van een
grote bonte specht boven op een
lantaarnpaal ook gehoord enige tijd
geleden? En misschien gedacht… is
daar een draadje aan los? En dan
bedoel ik aan die specht. Nee, het is
territoriumgedrag.
Wij zijn gewend het geroffel van de
specht te horen als hij tegen een
boom of boomtak hangt en dan met
zijn snavel een nestopening uithakt
of achter boomschors naar insecten
pikt. Maar met dit roffelgeluid bakent
de specht ook zijn territorium af: “Dit
gebied is van mij…”.
De laatste jaren zie je de spechten steeds vaker in woonwijken. Ook om te nestelen en daar hoort dat territoriumgeroffel bij. In de kunststof lichtbakken van lantaarnpalen hebben ze een welluidende klankkast gevonden.
In de Weijinkshoek was dat opvallende geluid regelmatig te horen, zoals van deze
specht op de foto op een lantaarnpaal in de Else Mauhsstraat.

Fotowedstrijd ‘Het weer in de wijk’ levert prachtig resultaat op
De inlevertermijn voor de fotowedstrijd met
als thema ‘Het weer in de wijk’ is inmiddels
gesloten. De deelnemers haden een vol jaar
de tijd de mooiste foto’s te maken van het
weer en de gevolgen ervan in onze wijk. Er
is met het weer nogal wat gebeurd in het
afgelopen jaar. Onderwerpen voldoende. En
dat bleek ook wel, want het aantal inzendingen overtrof de verwachtingen en de kwaliteit van de ingeleverde foto’s is erg hoog.
Tijdens de wijkdag kunnen belangstellende
de foto’s voor het eerst bewonderen in de
benedengangen van het kulturhus. De foto’s

blijven hangen tot september. De jury gaat
na 7 juli de inzendingen beoordelen en de
prijzen toekennen. Wanneer de prijsuitreiking zal geschieden, wordt nog nader bekend gemaakt. De deelnemers ontvangen
sowieso allemaal een boekje met daarin hun
foto’s afgedruk, voorzien van de beoordeling
door de jury die bestaat uit een beroepsfotograaf, de redactie van de Hasseler Post een
kunstenaar en een wijkraadslid.
De wijk-fotowedstrijd wordt gesponsord door
de wijkraad.
Regenboog na felle bui.

Nieuwe impuls! Wijksteunpunt Hasselerborg
Het team van Hasselerborgh
(Trivium Meulenbelt Zorg) wil
met een reeks nieuwe activiteiten een nieuwe impuls
geven aan het wijksteunpunt.
De teamleden denken in eerste instantie aan legpuzzelen,
breien, en bloemschikken. Zij
zijn benieuwd of er belangstelling voor bestaat. Wie
Elsemiek Krabbe en
geïnteresseerd is in een of
Maaike Vos
meer van de activiteiten kan
zich opgeven. Elsemiek Krabbe en haar collega Maaike Vos zijn sinds oktober vorig jaar actief in het wijksteunpunt aan de Paul Steenbergenstraat.
TMZ nam er haar intrek, nadat de bestaande organisatie van vrijwilligers
ermee stopte. Senioren kunnen tegen een kleine vergoeding meedoen aan
deze leuke activiteiten.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 06-23638376

Op 29 juni nam Rob Dekker afscheid bij de praktijk
voor Fysiotherapie Hasseler Es.
Rob was sinds 1980 verbonden aan de praktijk. Eerst in loondienst en sinds 1986 als lid
van de maatschap. Rob heeft vanuit het gedachtengoed dat lichaam en geest een-twee
eenheid vormen zich gespecialiseerd op het
gebied van hyperventilatie en spanning en
zeer veel cursussen gevolgd op psychosomatisch gebied. In 2007 heeft Rob de oorkonde
‘verbij-zondering psychosomatiek’ ontvangen
en was sindsdien werkzaam als algemeen
fysiotherapeut en als psychosomatisch therapeut. In 1995 is hij samen met Wim Hulleman
en Paul Droog Fytaal gestart. Dit houdt in dat
mensen kunnen sporten in groepen onder
begeleiding van een fysiotherapeut.

Week van de dementie ook in Hasseler Es
Eén op de vijf mensen krijgt te maken met dementie. En
70% van alle mensen met dementie in Overijssel woont
thuis. Zij doen net als u hun boodschappen, regelen hun
bankzaken, bezoeken een restaurant en reizen met het OV.
Daarom is het belangrijk dat iedereen weet hoe je iemand
met dementie kunt voorthelpen of ondersteunen.
Om die reden wordt van 17 t/m 25 september in Hengelo en
Borne de ‘Week van de dementie’ gehouden, waarin veel
informatie wordt aangeboden over dementie en omgang met
dementerenden.
In de Hasseler Es kunt u op vrijdag 21 september naar de
Filmvertoning ‘ Garden of life’ in het Kulturhus. De film is
pas onlangs in de roulatie gekomen.
Gefascineerd door de tederheid
waarmee Leo omging met de planten en bloemen en hoe dat samen
viel met zijn Alzheimer en het verlies van controle over zijn leven,
besloot filmmaker Marco Niemeijer
zijn schoonvader een jaar lang te
filmen in zijn tuin.
In deze prachtige, gevoelige en
intieme Nederlandse film ziet u Leo
die met zijn liefde voor planten en
bomen zijn kindertijd terugvindt in
de natuur van zijn tuin en daar
helemaal in opgaat.
De week van de dementie is een initiatief van Wijkracht,
Carintreggeland en Triviummeulenbeltzorg. De flyer met het
hele programma is verkrijgbaar in kulturhus Hasselo. Kijk
voor meer informatie en het totale programma op de website
www.wijkracht.nl

Rob Dekker

Parkeerplaats
voor elektrische
auto’s
Naast de sporthal heeft de
gemeente twee parkeerplaatsen ingericht voor
elektrische auto’s. De
plekken zijn voorzien van
een oplaadpunt om de
accu bij te laden. Deze
plek inspireerde de redactie tot het maken van deze
foto waarop een ventje
stoer meedoet in ‘de grote
mensenwereld’ met zijn
elektrische speelgoedauto.

De openingstijden van het kulturhus tijdens
de vakantieperiode zijn van 23 juli tot 3 september: Maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot
17.00 uur. Zaterdag gesloten.

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

De bibliotheek is ook geopend gedurende deze
tijden. Van 8.30 uur tot 13.00 uur is er geen beheer
in de bibliotheek. De prikpost is open van maandag
t/m vrijdag van 7.30 uur tot 10.30 uur.

Op 8 september wordt weer een grote rommelmarkt gehouden
Op zaterdag 8 september vindt weer een
grote rommelmarkt plaats op het plein voor
het kulturhus. Lekker neuzen tussen spulletjes op de vele kramen. Ben je met volgeladen tassen wel een keer moe, strijk dan
neer op het gezellige terras. Geniet van een
consumptie en een broodje hamburger terwijl je luistert naar de levende muziek.
Aanmelden voor deelname kan bij beheerder Henk de Leeuw via e-mailadres
h.deleeuw@wijkcentranoord.nl of telefonisch op 074-2780181. De markt duurt van
11.00 uur tot 16 uur. Een kraam huren kost
15 euro.

Zaterdag 7 juli van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Wijkdag Hasseler Es

Op rommelmarkten vind je altijd wel iets dat
je niet nodig hebt….

Nieuw interieur Kulturhus

Vind jij zingen, acteren en dansen leuk?
Kom dan na de zomervakantie eens kijken
bij Theaterschool Luna in het kulturhus. Er
wordt op donderdag gerepeteerd van 15.30
tot 17.00 uur.
Onder professionele leiding krijg je
les in het acteervak. Vele leerlingen hebben inmiddels hun beroepsmatige weg gevonden in dit vak,
De proeflessen
starten op donderdag 5 september.
Voor meer informatie kun je kijken op
www.theaterschoolluna.nl tel.0655583147

Enige maanden geleden zijn de wanden
van de ontmoetingsruimte helemaal aangepakt. Mint en wit zijn de kleuren geworden.
De gashaard is verwijderd, waardoor er
meer zitruimte is gecreëerd.
Maar deze veranderingen waren pas het
begin. Intussen is ook het complete meubilair vervangen door nieuw materiaal. De
verlichting is eveneens aangepakt en kan
eenvoudig van kleur veranderen. De verlichting boven de leestafels kan worden
weggenomen indien noodzakelijk.

Van zaterdag 7 juli tot eind augustus kunnen de ingezonden foto’s worden bekeken
van de deelnemers aan de fotowedstrijd
‘Het weer in de Wijk’. De datum voor de
prijsuitreiking wordt later bekendgemaakt.

Openluchtvertoning: The Blues Brothers uit
1980. Hilarisch muziekspektakel met slapstick en vol vaart. Gratis entree.
Vrijdag 21 september 19.30 uur.

Garden of life
Nederlandse film ‘The Garden of life’. Een
sereen beeld van een man met Alzheimer die
geniet van de natuur in zijn tuin. Zie pag. 7
Zaterdag 13 oktober 13.00 tot 16.00 uur.
Vanaf oktober exposeert Magda van der
Hart schilderijen in het kulturhus. Het thema
van haar boeiende werk is ‘Transitie’.
Magda heeft onder meer de kunstacademie
AKI grafische vormgeving voltooid en daarna nog verschillende kunstopleidingen gevolgd. Ze heeft als zelfstandig professioneel
commercieel illustrator gewerkt en als tegenwicht veel vrij werk gemaakt. Ze is een
meesteres in kleurbalans en -harmonie.
Magda geeft cursussen en workshops in
onder meer intuïtief en therapeutisch schilderen. Ze is bereikbaar op 074-2778785

Iedereen kan meedoen vanaf 17 jaar. Er
wordt gewisseld en rekening gehouden met
het spelniveau. We hebben twee groepen:
woensdag en donderdag. Op woensdag ligt
Lekker badmintonnen voor
de nadruk op vrij spelen. Op verzoek wordt
maar € 10,50 per maand!
training gegeven. De donderdag is een comVind je het leuk om te badbinatie van training en vrij spelen. Op dit
mintonnen, maar ook dat er ruimte moet zijn moment kunnen we versterking gebruiken
voor gezelligheid? Kom dan snel een keer
op woensdagavond. Voor meer informatie
op de woensdag kijken en doe (gratis) mee! zie onze website www.wrsh.nl

Badminton met de
WRSH

Blues Brothers

Magda van der Hart exposeert

Vakantiespelen zijn terug!

Expositie foto’s fotowedstrijd

Wijkdag Hasseler Es Sport, spel en beweging. Een feestdag voor iedereen met vele
attracties. Toegang gratis. Zie pag. 3 voor
het hele programma en alle informatie.
Donderdag 20 sept. 20.45 uur.

Theaterschool LUNA

Na een jaar afwezigheid
worden dit jaar de vakantiespelen weer gehouden
aan het eind van de zomervakantie. De spelen
zijn van maandag 20 tot
en met vrijdag 31 augustus in en rond het
kulturhus! Het programma is nog niet bekend, maar houd de display in de hal van
het kulturhus in de gaten.

Culturele agenda

Koor Everpop
Korendag met optreden van vijf koren.
Vrij entree.
Zaterdag 13 oktober 19.30 uur.

The Shadolds
Optreden van popgroep The Shadolds met
muziek uit 60-er jaren. Vrij entree.
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

