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Zaterdag 6 april van 11.00 tot 16.00 uur
Op zaterdag 6 april houdt de Wijkraad
Hasseler Es vanaf 11.00 uur een uitgebreide informatiemarkt over zorg en
welzijn in Kulturhus Hasselo. Deze
informatiedag is bedoeld voor alle
wijkbewoners die meer willen weten
over zorg, ondersteuning, hulpmiddelen, veiligheid en activiteiten, maar ook
duurzaamheid van de woning. Meer
informatie op pagina 4. Vrij entree.

De brandweer zal demonstreren hoe je een brand blust.

Uw stem is voor de wijkraad geld waard!
Stemmen
Iedere RABO-klant ontvangt van Rabobank
Centraal Twente een stemcode via e-mail of
per brief. Tussen 19 maart en 7 april mogen
klanten van de bank drie stemmen uitbrengen. Twee stemmen kunnen worden uitgebracht op een voorkeursproject zoals het
jubileumcadeau en één stem op een andere
doel.
Ontvangt u uw stemcode per brief van de
Rabobank en hebt u geen computer, dan
Doe mee met de Rabo Clubkas schiet de wijkraad u graag te hulp. U kunt de
brief vóór 5 april afgeven bij de beheerder
Campagne en steun met uw
van Kulturhus Hasselo. Twee stemmen worstem het wijk-jubileumcadeau
den dan uitgebracht op het wijkraadsjubileumdoel. Het ander doel kunt u op de brief
40 jaar Wijkraad Hasseler Es.
Uw bewonersorganisatie, de Wijkraad Hasse- aangeven en dan wordt daarop gestemd.
ler Es, bestaat dit jaar 40 jaar. De wijkraad wil De waarde van een stem wordt bepaald door
het totaal beschikbare bedrag van 150.000
dit graag vieren met een cadeau aan alle
wijkbewoners in de vorm van een kunstwerk euro te delen door het aantal uitgebrachte
of kunstzinnige bank op een mooie locatie in stemmen. De wijkraad ontvangt het aantal op
haar uitgebrachte stemmen tweemaal het
de wijk. Om extra geld te verwerven voor dit
bedrag dat een stem waard is.
jubileumcadeau, doet de wijkraad mee aan
de Rabo Clubkas Campagne.
Rabobank Centraal Twente stelt dit jaar voor Een jubileumcadeau in de vorm van een
kunstwerk, of een fraai uitgevoerde kunstzindeze campagne € 150.000,-- beschikbaar.
nige zitbank zou een prachtig aandenken zijn

aan het VEERTIG-JARIG JUBILEUM van de
wijkraad. Kijk voor meer informatie over de
Rabo Clubkas Campagne op
www.rabobank.nl/ct
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Openbare vergadering elke maand in Kulturhus
Hasselo, meestal op een maandagavond. Aanvang 19.30 uur. Uw komst graag vooraf melden
bij het secretariaat tel. 074-2773686
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074 - 85 26 539

info@dewonderboot.nl
www.dewonderboot.nl
/KinderdagverblijfDeWonderboot

Voor hulp en advies bij klachten tijdens de
overgang, menstruatieproblemen, anticonceptie en leefstijl!
Meer informatie?
www.careforwomen.nl
06 300 876 20
b.deterink@careforwomen.nl
Verwijzing is niet nodig!
Medisch Centrum Slangenbeek
Straatsburg 25
7559 NM Hengelo

Bernadette Deterink
Care for Women specialiste
Big-geregistreerd verpleegkundige

DE VRIES
Steen– en tegelhandel
Sierbestrating
Sierpleister
Wand– en vloertegels
Plavuizen
Torenlaan 38 Hengelo

074 - 277 60 79

Hermien de Vries
medisch pedicure

Praktijk voor fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, dry needling en echografie

Weijinksweg 25 7558 PL Hengelo
074 2780504

Column

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

Tuinhuisje
U heeft toch wel een blokhut in de tuin? Mocht u
een van die zeldzame gevallen zijn bij wie zo’n
houten tuinhuisje nog ontbreekt, dan zou ik er
maar gauw werk van maken. U telt niet meer
mee zonder overkapping! Bijna iedereen in de
wijk heeft er al een. Het is net als met een ebike: u wordt met een wat meewarige blik aangekeken als u vertelt dat u nog steeds zelf trapt
zonder hulpmotor.
Bewoners zonder houten optrekje in de tuin
worden óók zulke sneue types gevonden. Schaf
er dus snel eentje aan. Die dingen zijn er in alle
prijsklassen, soorten en maten. Van enorme
joekels inclusief verwarming, feestverlichting
en ingebouwde schuur tot eenvoudige exemplaren met bescheiden afmetingen, niet te hoog en
ruimte biedend aan slechts enkele mensen. Wijzelf hebben zo’n nederig type in de tuin. Ja, wij
zijn gauw tevreden.
Wie een beetje handig is, timmert ‘m zelf in
elkaar. Bouwpakketten zijn er ook, of bestel
anders een ervaren verandabouwer, die snel en
vakkundig een maatgesneden houten hut voor u
bouwt. Dat kost natuurlijk wel wat meer, maar
dan heeft u ook wat moois.
Soms zijn het complete kapschuren. Ik zag er
onlangs eentje in onze buurt verrijzen waarvan
ik niet direct doorhad dat het een overkapping
was. Het gevaarte kreeg namelijk de afmetingen
van een luxe paardenstal inclusief winterverblijf en hooi-opslag. Ik kijk altijd even of er al
een paar knollen in het tuintje staan te grazen.
Maar misschien gaan ze ‘m deze zomer wel verhuren als bed & breakfast. Voor avontuurlijke
vakanties in de Hasseler Es...
Je hoeft er trouwens niet ontspannen in te gaan
zitten, want die hutten zijn ook enorm handig
voor de opslag van goederen. We hebben het
zelf uitgeprobeerd vanwege een verbouwing
van de keuken en de woonkamer. Daarvoor
moest het meubilair even opzij. Met een beetje
passen en meten bleek er nog best veel onder
het houten afdak te passen. Tip: wilt u wat bijverdienen, verhuur uw houthok dan als opslagruimte. Daar is een markt voor.
En mocht u zo’n houten keetje in uw tuin toch
niet zien zitten? Een kunststof overkapping aan
de achtergevel is óók mooi. Of doe eens gek:
kies voor allebei. Goeie oplossing voor tuinhaters. Laat dan nog wel een stukje over voor de
barbecue. Dan kan de zomer niet meer stuk!

Zo’n tuinhut is ook heel handig om spullen in
op te slaan.

Wijkraad in overleg met
wijkwethouder Gerard Gerrits
De wijkraad heeft jaarlijks een overleg met de
wijkwethouder. Elke wethouder van de gemeente
Hengelo “adopteert” een wijk. Voor de Hasseler
Es is dat wethouder Gerard Gerrits en hij kwam
begin maart voor de eerste keer voor overleg. De
wijkraad stelde onder meer de volgende punten
aan de orde:
Er is veel ergernis over het afval van papier en
glas bij de containereilanden. De wijkraad wil dat
er regelmatig wordt geveegd ter voorkoming van
lekke banden en van verloedering. Deze kwestie
wordt opgenomen met Twente Milieu, die ook
voor het schoonhouden van de omgeving van de
containereilanden verantwoordelijk is.

Wijkwethouder Gerard Gerrits.

Verder vroeg de wijkraad rekening te houden met de locatie van nieuw te planten bomen
en de hoogte van de bomen, bij woningen met zonnecollectoren. Bewoners willen wel
graag groen in de wijk, maar ook groen verduurzamen, aldus wijkraadvoorzitter Ron
Wesseling.
Even kwam het punt schade bij omgevallen bomen nog ter sprake, maar de gemeente
gaat ervan uit dat bewoners in ieder geval zelf zorgen voor een goede tuin-/
opstalverzekering.
Het zit de wijkraad nog steeds niet lekker dat Rijkswaterstaat twee jaar geleden, zonder
ruggenspraak, de bestaande geluidwallen heeft afgegraven en weer heeft opgebouwd
met licht verontreinigde grond. Alle eiken, die net na 20 jaar de goede hoogte hadden
gekregen, zijn toen omgehakt en alle groene beplanting verdwenen. De nieuwe struiken
slaan niet goed aan. De wijk wil graag een goede barrière tegen fijnstof. Ook de hoogte
van de “nieuwe” wal zou eens nagemeten moeten worden. Die is volgens aanwonenden
veel lager dan de vorige geluidwal.
Een ander punt van zorg is dat de wijkraad steeds minder subsidie van de gemeente
ontvangt. Ze wordt zo beperkt in de activiteiten en het uitgeven van de wijkkrant Hasseler
Post. Alles wordt duurder, ook door de verhoging van de BTW. Ook andere oorzaken
liggen hieraan ten grondslag, zoals de doorgevoerde bezuinigingen en een andere berekening voor de basisbedragen die alle bewonersorganisaties in Hengelo ontvangen. Een
tegemoetkoming, in welke vorm dan ook, zou welkom zijn!
Een aantal punten, zoals bladcampagne, is verschoven naar het “ Wijkspreekuur” met
ambtenaren van de gemeente die een week later zal plaatsvinden.

Schrijf je gratis in voor de HASSELOOP op zondag 7 juli
De Hasseloop werd vorig jaar voor het eerst
gehouden, gelijk met de Wijkdag Hasseler
Es die in het teken stond van Sport, Spel en
Bewegen. De loop was meteen al een groot
succes met vele enthousiaste deelnemers.
De Hasseloop
wordt dit jaar gehouden op zondag 7 juli en bestaat uit twee lopen: een 1 km
loop en een 5 km
loop.
De 5 km loop is een wedstrijd geworden. De
start van de 1 km is om 10.00 uur en de 5
km om 10.30 uur op het grote plein voor
Kulturhus Hasselo. Het parcours vind je op
de website van de wijkraad en het kulturhus. De 5 km loop is een wedstrijdloop met
startnummers, tijdwaarneming en prijzen.
Deelname vanaf 12 jaar. De 1 km loop is
een recreatieve loop voor iedereen. De
deelname aan beide lopen is gratis en elke
deelnemer ontvangt een medaille.
De Hasseloop wordt ondersteund door de
Wijkraad Hasseler Es en wordt gesponsord

Parcours Hasseloop

door hardloopspeciaalzaak Non Stop Running Hengelo en Jumbo.
Het kulturhus is geopend op deze zondagochtend!
Voor meer informatie, het parcours en inschrijven voor de Hasseloop ga naar
www.kulturhushasselo.nl klik op Culturele
agenda -Hasseloop. Volg ons ook op
www.facebook.com/hasselorun.
Wil je beginnen met hardlopen?
Hardloopschool Fit met Passies van trainer
Henk Passies biedt een looptraining aan
voor beginners, speciaal gericht op de 5 km
wedstrijdloop. Kijk op www.fitmetpassie.nl

Overzicht deelnemers ZORGMARKT ZATERDAG 6 APRIL
Kom zaterdag 6 april
naar de Zorgmarkt
in Kulturhus Hasselo. De Wijkraad
Hasseler Es houdt
een uitgebreide informatiemarkt op het
gebied van zorg, ondersteuning, hulpmiddelen, veiligheid, activiteiten en duurzaamheid van de woning. Alle wijkbewoners die
meer willen weten, kunnen terecht bij de
volgende organisaties:
WIJKRACHT
Het wijkteam Noord van Wijkracht Hengelo
verstrekt informatie over ouderenwerk, preventieve wijkverpleegkundige zorg, mantelzorgondersteuning, ondersteuning van
mensen met een beperking, maatschappelijk
werk en sociaal cultureel werk.
WMO
Bij de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) van de gemeente Hengelo
kunt u terecht voor informatie over zorg aan
huis. De woonadviseur van de gemeente
geeft tips over woonaanpassingen in huis en
hoe langer en veiliger u in uw eigen huis kunt
blijven wonen.
Carint Reggeland
Deze organisatie biedt professionele zorg op
het gebied van zorg, wonen, gezondheid en
welzijn. Zij kunnen zorgen voor wijkverpleging, tijdelijke verpleegthuiszorg en bieden
dagvoorzieningen. Voor personenalarmering
kunt u ook terecht bij Carint. Bovendien kan
een gezondheidscheck worden uitgevoerd.
De Zonnebloem
De Zonnebloem/Hasseler-Slangenbeek geeft
informatie over al haar activiteiten. Bijna elke
maand wordt er een leuke activiteit georganiseerd.
De Twentse Zorgcentra
Naast ondersteuning aan huis bieden de
Twentse Zorgcentra wonen, dagbesteding,
recreatie, behandeling en zorgondersteuning
aan mensen met een verstandelijke beperking.
InteraktContour
Deze organisatie biedt gespecialiseerde zorg
en ondersteuning, behandeling, begeleiding,
dagbesteding en 24-uurs zorg voor mensen
die problemen ervaren als gevolg van
hersenletsel na een beroerte, ongeluk of
hersentumor.

Bij bouwbedrijf Noaberbouw moet men zijn
voor (aan)bouw- en renovaties of aanpassingen in huis.
EHBO-Hengelo is onmisbaar bij alle evenementen in onze gemeente. De vrijwilligers
laten zien wat er zoal bij komt kijken. Eerste
hulp, reanimatie, wondverzorging etc.
Niet alleen organisaties zijn op de Zorgmarkt
aanwezig maar ook specialisten uit de Hasseler Es waar u met een pijnlijke kwaal verlichting kunt vinden of te rade kunt gaan.
Fysiotherapiepraktijk Kleinman, praktijk
voor fysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, dry
needling en echografie.

Wie wil wat voor de wijk doen?
Bewonersorganisatie Wijkraad Hasseler Es
doet veel voor de wijk, maar kan best wat
extra hulp gebruiken. We zijn op zoek naar
gemotiveerde wijkbewoners die zich betrokken voelen bij zijn of haar wijk. Één keer in
de maand komen de wijkraadleden bij elkaar
in Kulturhus Hasselo voor de wijkraadvergadering. Kijk eens op onze website
www.wijkraadhasseleres.nl bij de rubriek
vacatures voor meer informatie. Door het
lezen van de wijkkrant Hasseler Post komt u
ook meer te weten over dit vrijwilligerswerk.
Hebt u belangstelling? Stuur dan een mailtje
naar wijkraadhasseleres@hotmail.com en
we nemen contact met u op.

Fysiotherapiepraktijk Hasseler Es, fysiotherapie, oefentherapie cesar/mensendieck
en sinds kort ook slaapoefentherapie.
Medisch pedicure Hermien de Vries. Hermien is in het bezit van diabetische en reumatische aantekeningen.
Podotherapie Voskuil, voor voet-, knie-,
heup, en lagerugklachten.
Emotief/Marjo Schilstra, praktijk voor healing en coaching om stress, vermoeidheid,
pijn, angst ME, of gewrichtsproblemen te bestrijden.
Astrid Kuster Bellman, oefentherapie voor
het oplossen van slaapproblemen.
Voor het thema “Veiligheid” komen brandweer en politie in beeld. Beide zijn aanwezig. De brandweer geeft buiten op het plein
voor het kulturhus demonstraties om diverse
soorten branden te blussen, bijvoorbeeld
brand bij het barbecueën en de-vlam-in-depan. Voor politievragen kunt u terecht bij een
van onze wijkagenten Marc Roelofsen of
Marc Kokkelink.

Fotowedstrijd!
Doe mee met de Wijkraad fotowedstijd.
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.
Zend maximaal twee foto’s (wisselen mag)
digitaal in naar het wijkraad-e-mailadres:
fotocompetitie@wijkraadhasseleres.nl
De foto’s dienen elk minimaal 500 kB groot
te zijn. 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 geëxposeerd
in het kulturhus en gebundeld in een boekje
als aandenken. Succes!

De informatiemarkt is vrij toegankelijk en
wordt gehouden van 11.00 tot 16.00 uur in de
grote zaal op de bovenverdieping van Kulturhus Hasselo. De bovenverdieping is via trappen maar ook via de lift bereikbaar.

Nederlandse Brandwonden Stichting
De Brandwondenstichting is aanwezig en
geeft tips om brandwonden te voorkomen,
ook bij kleine kinderen.

www.oldekalterhengelo.nl 074 - 2435548

Hasseloseschoolweg na een maartse bui.

Opruimen van nesten en bestrijding van de eikenprocessierups
In Hengelo worden alleen nesten van de eikenprocessierups opgeruimd op de zogenaamde “hotspots”.
Dit zijn plekken waar veel mensen komen
zoals bij scholen, winkelcentra, speelplekken
en verzorgingstehuizen.
Op deze plekken wordt de eikenprocessierups bestreden door de nesten weg te zuigen
en te vernietigen. Deze werkwijze is gezamenlijk afgesproken binnen de Twentse gemeenten en sluit ook aan bij de landelijke
Leidraad Beheersing Eikenprocessierups van
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
(NVWA).
Op overige plekken worden geen nesten opgeruimd. Dit geldt ook voor de oude nesten
van vorig jaar. Alleen nesten en eikenprocessierupsen die waargenomen worden op de
genoemde locaties (hotspots) kunnen worden
gemeld om opgeruimd te worden.

Het weghalen van alle nesten in alle eikenbomen kost ontzettend veel geld. Door de focus
te leggen op de “hotspots” probeert de gemeente de mate van overlast zoveel mogelijk
te beperken.

De eikenprocessierups

In de Hasseler Es huist de eikenprocessierups vooral in de eiken langs de Hasselerbaan. Als een oud nest op het fietspad is
gewaaid (een hotspot, omdat daar veel mensen fietsen), wordt het nest door de medewerkers van Gildebor opgeruimd. Ligt het
oude nest in de berm (geen hotspot) dan
wordt het nest niet opgehaald.

Gratis compost afhalen
De Landelijke Compostdag is dit jaar op
zaterdag 30 maart.
De gemeente Hengelo sluit samen met
Twente Milieu en Twence hierbij aan. Het
compost is gemaakt van het afval uit de
groene container. Het groente-, fruit- en
tuinafval wordt op deze manier volledig hergebruikt. Op zaterdag 30 maart kunnen inwoners gratis compost afhalen (max. 2 zakken per huishouden). De gemeente Hengelo, Twente Milieu en Twence bedanken op
deze manier de inwoners van Hengelo voor
hun inspanning om gft-afval gescheiden aan
te leveren. Vanaf maandag 1 april kunnen
inwoners bij het Milieupark ook losse compost en bladferment ophalen. Ze hebben
daarbij wel hun eigen schep en emmer alsmede hun milieupas nodig. In Hengelo wordt
een deel van het ingezamelde bladafval niet
via composteren verwerkt maar via fermenteren. Zo ontstaat een rijke voedingsstof
voor de bodem. Fermenteren wordt gezien
als een ‘hogere vorm’ van verwerken dan
composteren. De compostactie geldt zolang
de voorraad strekt.
Het Milieupark is geopend van
maandag tot
en met zaterdag van
09.30 tot
16.00 uur.

Vanaf april/mei wordt de eikenprocessierups
weer actief en ontstaan nieuwe nesten. Deze
nieuwe nesten worden op de “hotspots” tegelijk met de nog aanwezige oude nesten weggezogen.

Splinternieuwe speeltoestellen op oude speelplekken
De wijk wordt weer kindvriendelijk ingericht
met prachtige speeltoestellen. De jeugd in de
Hasseler Es moest het een aantal jaren met
minder en ook minder mooie speeltoestellen
doen, maar met ingang van dit jaar hoeft dat
niet meer.
De gemeente staat voor de grote taak in heel
Hengelo de speelplekken te upgraden en
daarom liet herinrichting van de speellocaties
overal wat langer op zich wachten. Maar nu
is het startsein gegeven. Het in het groen
gelegen speelterreintje aan de Louis Bouwmeesterstraat is als een van de eerste van

nieuwe speeltoestellen voorzien. Jarenlang
was hier een lege plek, omdat de onveilige
oude toestellen waren weggehaald. Bewoners in de omgeving van de speelplek kregen
van de gemeente een brief met twee ontwerpen waaruit ze konden kiezen. Bij deze
speelplek is gekozen voor de variant met een
natuurlijke uitstraling die goed in de groene
omgeving past.
De herinrichting van de speelterreintjes aan
de Johan Buziaustraat, Eduard Verkadestraat en Jacques Urlusstraat is ook bekend. De aangeschreven bewoners hebben
hun keuze gemaakt en de toestellen zullen in
het voorjaar worden geplaatst. De bewoners
van de Willem Kesstraat en de Gerrit Peuscherstraat zijn nu aan zet om hun keuze te
maken. Zodra dat duidelijk is, zullen de
speeltoestellen worden besteld en geplaatst.
Op het speelveldje naast
het erve Tancke aan de
Louis Bouwmeesterstraat is
in overleg met de buurt
onlangs een nieuwe set
speeltoestellen geplaatst.

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

40 jaar Wijkraad Hasseler Es — Jubileum Puzzelspecial 2
Hemine Banis (links), secretaris van de wijkraad, overhandigt de 15 euro waardebonnen aan de winnaars mw. Cipriano, mw. Mary Wevers en dhr. Gelhever.
Gefeliciteerd met de prijs!
De oplossing luidde: ‘Al veertig jaar staat de wijkraad voor u klaar’.
De nieuwe grote jubileumpuzzel gaat over de Rabo-clubactie waaraan de
wijkraad meedoet om geld bij elkaar te krijgen voor het jubileum-wijkcadeau.
Zoek de woorden uit de woordenlijst kris-kras op in het diagram. Als dat gelukt
is, bliven er letters over die de oplossing vormen.
Onder de inzenders uit onze wijk met de juiste oplossing verloten we weer drie
Hasselo-waardebonnen van 15 euro. Uw oplossing kunt u tot 3 juni a.s. emailen naar puzzel@wijkraadhasseleres.nl of afleveren bij de Vrijetijdshop in
het winkelcentrum. Belangrijk: Altijd uw naam, adres, én telefoonnummer
vermelden, ook in de e-mail. De winnaars worden gebeld door de redactie.
Let op!
Wie tussen januari en december van dit jaar vier correcte oplossingen heeft
ingestuurd, maakt in december kans op het winnen van een extra wijkraadjubileumprijs in de vorm van een Hasselo-waardebon van 40 euro.
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Op de foto met de Paashaas?

Palmpasenoptocht dit jaar op zondag 14 april
Op zondag 14 april kan iedereen meelopen in de traditionele
palmpasenoptocht die start vanaf de Thaborkerk langs de Westelijke Esweg. Om 12.00 uur vertrekt de feestelijke stoet met de
kinderen en hun versierde palmpaasstokken samen met ouders,
opa’s, oma’s of begeleiders naar een locatie in onze wijk. De optocht wordt voorafgegaan door de drumband Viebèrgo uit Enschede en een enorme palmpasenstok, feestelijk versierd, volgehangen met lekkernijen en een fikse broodhaan op de punt van de
stok. Na een wandeling van ca. 20 minuten door de buurt wordt
de palmpasenstok als verrassing aangeboden aan de bewoners
van een zorginstelling in de wijk.

Een professionele fotograaf
maakt de foto’s en drukt ze
meteen af. Alle foto’s worden
ook op de website van het
winkelcentrum geplaatst*.
Daarnaast kunnen de kinderen een paaskleurplaat inkleuren. Voor viltstiften wordt gezorgd, maar natuurlijk kan er
ook thuis aan gewerkt worden. Van 11.00 tot 15.00 uur
is de Paashaas aanwezig.
*zonder bezwaar vooraf geef
je hiervoor toestemming

Kleedjesmarkt op Koningsdag!
Op zaterdag 27 april kun je meedoen met de kleedjesmarkt in winkelcentrum Hasselo. Deze markt is alleen bedoeld voor de kinderen, zodat
zij een leuk zakcentje kunnen bijverdienen. Kom met je oude speelgoed, spelletjes, boeken, CD’s, kleding, gereedschap, etc. naar deze
kleedjesmarkt.
De markt duurt van
09.00 tot 13.00 uur.
Inschrijven is niet nodig
en er zijn geen kosten
aan verbonden. Neem
een kleedje of zeil mee,
leg het in de passage op
de grond, spullen erop
en verkopen maar!
Burgemeester Schalberg
wijst de plaatsen aan.

Cursussen ‘Voel je goed!’
Gezond eten en bewegen.

Gezonde leefstijl
voor gezinnen.

‘Voel je goed!’is een programma voor
iedereen die gezond willen leven en/of
wil afvallen. De deelnemers volgen een
gratis cursus over gezond eten en meer
bewegen. Ook krijgen zij adviezen van
een diëtist.
In de Hasseler Es start binnenkort een
groep voor personen vanaf 50 jaar.

Gezinnen die willen werken aan een gezonde leefstijl, sporten en bewegen én een
steuntje in de rug nodig hebben om mee te
kunnen doen in de maatschappij, kunnen
in het voorjaar weer meedoen aan het gezinsprogramma “Gezond Gezin”.

Inhoud cursus
Elke deelnemer krijgt een mooie map
met praktische informatie in begrijpelijke
taal, over verschillende thema’s die in de
groep worden doorgenomen. Ieder heeft
zijn eigen doelen.
De deelnemers steunen elkaar in de
groep en geven elkaar tips. Er wordt gekeken naar het eetpatroon en mogelijkheden om gezonder te eten met minder
calorieën. Ook worden er samen beweegoefeningen gedaan en leren ze hoe
je bijvoorbeeld een gebakje kunnen weigeren op een vriendelijke manier. Daarnaast is er aandacht voor gezonde voeding voor kinderen.
Meer informatie|
Informatie vragen en aanmelden kan bij
Alice Hammink van Wijkracht via tel.nr.
06 - 13294610 of hammink@wijkracht.nl

Gezond Gezin
Het gezinsprogramma “Gezond Gezin” is
een wekelijks programma waarin gezinnen
bij elkaar komen om te sporten en bewegen, maar ook om ieders eigen talenten en
dromen te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt 15 weken lang onder
deskundige begeleiding vanuit Wijkracht,
gemeente Hengelo en FC Twente Scoren
met gezondheid. Onderdeel van het programma zijn (sportieve) activiteiten, thema’s/voorlichtingen van deskundigen over
bijvoorbeeld voeding en leuke FC Twente
beloningen. Bij voldoende deelname starten we in april. Op één middag in de week
vinden de sport- en spelactiviteiten voor
het hele gezin plaats en op één ochtend in
de week de bijeenkomsten voor ouders
gericht op samen bewegen en themabesprekingen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie
Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie
of aanmelden
contact opnemen
met: Tanja Diepenmaat 0610273964 of
per e-mail
t.diepenmaat@wijkracht.nl

Ouder- en kindgym bij WRSH Blijf actief in de Hasseler Es
Samen met je moeder, vader, oma, opa
of oppas gymmen voor maar € 8,75 per
maand!
Ben je tussen de 2 en 4 jaar oud en vind
je het leuk om te bewegen, bijvoorbeeld
spelen met klein materiaal, tikspelletjes,
zingen, klimmen en klauteren en nog veel
meer, kom dan snel een keer kijken en
doe (3 keer gratis) mee. We sporten in de
sporthal Hasseler Es en hebben twee
groepen: op dinsdag van 9.00 – 9.45 uur
en van 9.45 – 10.30 uur.
De grootste motorische ontwikkeling van
de mens vindt plaats tussen de 0 en 5
jaar. Juist daarom is het belangrijk om te
bewegen en te oefenen. Wat is er nu
leuker om dit in een stimulerende omgeving te doen met een vertrouwd persoon
dichtbij? Meer informatie op www.wrsh.nl

Fijn en fit in beweging blijven, met leeftijdsgenoten, afgestemd op uw mogelijkheden:
Tai Chi, maandagochtend 9.30-10.30 uur
in Kulturhus Hasselo
Dans Internationaal, maandagmiddag
13.30-15.00 uur Kultuhus Hasselo
Zitdans, maandagmiddag 13.30-14.30 uur
in Kulturhus Hasselo
Gymnastiek, dinsdagochtend 9.30-10.15
uur in wooncentrum ’t Voskamp
Gymnastiek, dinsdagochtend 10.30-11.15
Wijksteunpunt Hasselerborgh
Tai Chi woensdagochtend 11.30-12.30 uur
in Kulturhus Hasselo
Een proefles is gratis. De lessen leveren
ook nog eens leuke contacten en gezelligheid op! Voor informatie kijk op
www.swohengelo.nl of bel
088-9455722

Buurtoverlast
“Zijn ze nou helemaal gek geworden?!”
Vandalisme, klussende buren, drugs, onjuist
geparkeerde voertuigen op
het trottoir, woonerven, of dubbel op de
rijbaan, scooters, pubers en zelfs hondenpoep, kan mensen tot wanhoop drijven.
Voorkom dat een klein voorval leidt tot een hoogoplopende
ruzie. Buurtoverlast is voor veel mensen een bron van
frustratie, ergernis en woede.
Vaak in die volgorde, want “met die vent/vrouw valt toch
niet te praten”. Totdat de bom barst en de opgekropte
woede zich een weg naar buiten baant: “Idioot, zet die
herrie zachter.” Maar de muziek dreunt almaar harder en
harder.
Ruim begrip
Buurtoverlast is een ruim begrip. Het omvat alle zaken
waaraan burgers zich ergeren, variërend van vuurwerkoverlast tot prostitutie. Sommige mensen voelen zich door
de overlast ook onveilig. Daarom wil de politie samen met
deze burgers de overlast zoveel mogelijk verminderen.
Niet iedereen ervaart hetzelfde onder overlast.
Een hondenliefhebber ergert zich minder snel aan hondenpoep dan iemand die niet van honden houdt.
Er zijn losloopterreinen en -paden
aangewezen en er zijn hondenpoepbakken geplaatst. Het hondenbeleid van de gemeente kent een aantal belangrijke regels:
Honden moeten binnen de bebouwde kom aangelijnd zijn.
Alleen op de door het college aangewezen losloopterreinen mogen honden loslopen.
Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd. Dat geldt
overal, dus ook buiten de bebouwde kom en op losloopterreinen. 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.
Praat over ergernissen
Een klussende buurman is vaak vervelend
voor buren met kleine kinderen. Ouderen
lijken zich eerder te storen aan de jeugd.
Hiermee wordt gezegd dat de tolerantie
grens bij iedereen verschillend is. Overlast
begint vaak bij frustratie over een klein voorval. Een volgend keer leidt dit zelfde voorval tot ergernis en als die niet
weg genomen wordt komt de woede. De kwestie is dan al
geëscaleerd.
Hebt u problemen met uw buren? Probeer het dan eerst
samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld
zonder de buren te spreken. Ervaring leert dat een goed
gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Ook kunt u terecht bij buurtbemiddeling. Komt u er
echt niet uit en loopt het conflict uit de hand? Neem dan
contact op met de politie via 0900-8844.
Uw wijkagenten Marc Roelofsen en Marc Kokkelink

Ontmoet mij op de ZORGMARKT
zaterdag 6 april in het kulturhus!

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 .

Hoera! De kinderkookgroep gaat weer van start in april.

Koken is hartstikke leuk! En als het
eten klaar is eet je het gezamenlijk op.

Vanaf woensdag 4 april a.s. kun je weer meedoen met de
kookgroep voor kinderen in het kulturhus. Ben je tussen de
8 en 12 jaar oud en vind je koken leuk, of wil je het leren,
meld je dan aan voor deelname aan deze Kinderkookgroep. De kookgroep komt bij elkaar op de woensdagmiddag van 15.00 tot 17.30 uur en wordt begeleid door drie
enthousiaste vrijwilligers. De kosten voor zes woensdagmiddagen zijn 25 euro. Voor aanmelden of meer informatie
kun je bellen naar Edo Wortelboer tel. 074 2780181, langskomen in het kulturhus, of e-mailen naar
e.wortelboer@wijkcentranoord.nl. Er is plek voor acht deelnemers dus wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol.

Barvrijwilliger, iets voor jou?

Kom zingen bij AmaZing!
Zingen is gezond, geeft energie, is ontspannend en is vooral heel gezellig!
Tijdens de gezellige repetitie-avond op dinsdag, studeert het AmaZing Hengelo Ladies
Choir 4-stemmig poprepertoire in. Het repertoire bestaat onder andere uit nummers van
Krezip, Bløf, Kensington en Ed Sheeran.

Het beheer van het kulturhus is op zoek
naar nieuwe barvrijwilligers voor de maandag- en woensdagochtend. De werktijden
zijn van 09.00 tot 13.00 uur. Het werk bestaan uit allerlei voorkomende barwerkzaamheden.
Vind je het leuk om met mensen om te gaan
en gastheer/vrouw te zijn en trekt vrijwilligerswerk je aan? Neem dan contact op met
Henk de Leeuw, teamleider van het kulturhus. Je kunt Henk bereiken op 074 2780181
of mail naar h.deleeuw@wijkcentranoord.nl

Nieuwe expositie
Vanaf 21 april exposeert Gülserin Gökan
haar schilderijen in de gangen van het kulturhus. Zij is geboren in 1958 in midden
Turkije en woont vanaf 1980 in Hengelo.
Naast haar werk in het basisonderwijs volgde ze de kunstacademie AKI en studeerde
daar af in 1992. Thans schildert ze in het
atelier van Corrie Leushuis, bekend van
‘Vrolijke Schilderij’. De krachtige, kleurrijke
acrylschilderijen tonen vooral emotie en
hebben vele verschillende onderwerpen,
zoals portretten, bloemen, maar Gülserin
schildert ook abstract.

Culturele agenda
Donderdag 4 april 19.30 uur.
Lezing over Hengelo in periode 1939-1945
Marinus van Rooij verzorgt een interessante
lezing met foto’s over
Hengelo voor en tijdens
de bezetting, de bevrijding
en de eerste periode na
de bezetting door de Nazi’s.

Zaterdag 6 april.
Zorgmarkt over zorg, veilig wonen, welzijn en
duurzaamheid. Zie pagina 1 en 4 .

Vrijdag 12 april 19.30 uur.
Film ‘Bankier van het Verzet’
Spannende film over
waargebeurd verhaal
waarin d.m.v. enorme
bankfraude miljoenen
van De Ned. bank onder
ogen van de bezetter
worden buitgemaakt
voor de financiering van het verzet.

Donderdag 9 mei 19.30 uur.
Lezing natuurherstel Lonnekermeer
De lezing over de aanpassingen in de natuur
van Lonnekermeer wordt
verzorgd door Landschap
Overijssel.

Zaterdag 11 mei 11.00 uur.
Kunstmarkt Hasselo
Terug van weggeweest,
deze gezellige kunstmarkt
vol kraampjes met vele
soorten beeldende kunst,
levende muziek en een
cabaret-achtig kooroptreden.

Je bent van harte welkom om eens op proef
mee te komen zingen. Repetities zijn dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Kulturhus Hasselo. Bel voor meer informatie naar
Inge: 06-44996615 www.amazinghengelo.nl

Brievenhulp in
kulturhus
Vindt u het lastig om
de inhoud van moeilijke brieven of emails te begrijpen?
Het invullen van formulieren kan dan ook vaak lastig zijn.
Op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur kunt u terecht bij ‘Brievenhulp’ in het kulturhus. Vrijwilligers helpen u bij het begrijpen
en schrijven van ingewikkelde brieven.
U hoeft geen afspraak te maken.
Brievenhulp is een initiatief van Hulpdienst
Hengelo en maakt deel uit van Wijkracht.

Instuif voor kinderen
Op vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur kunnen kinderen
in de basisschoolleeftijd wekelijks naar de instuif in het kulturhus. Lekker knutselen, tekenen en spelen onder begeleiding.
Trek kleding aan die een beetje vies mag worden.
De entree is slechts één euro.

Vrijdag 24 mei 19.30 uur.
50 jaar WOODSTOCK the movie
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat dit popfestival
plaatsvond. Woodstock
was het begin van de
popfestivals in de open
lucht. Beleef deze icoon
opnieuw met muziek uit de
hippie- en flowerpowerperiode die menig hart sneller zal doen kloppen.

Vrijdag 21 juni 19.30 uur.
Film The Intern ( de stagiair )
‘Ervaring veroudert nooit.’
Een hartverwarmende comedie
over de 70-jarige Ben Whittaker
( Robert de Nero) die stagiair
wordt bij een groot online modeconcern.

Zaterdag 6 juli 11.00 uur Wijkdag Hasseler Es!
Zondag 7 juli 10.00 uur en 10.30 uur.
Hasseloop, hardloopwedstrijd over 1 en 5 km.
Zie pagina 3.

Woensdag 21 augustus 14.00 uur
Film Musical ‘An American in Paris’
Deze schitterende, onovertroffen musicalfilm uit
1951 is de moeder van alle moderne musicals.
Reserveringen op www.kulturhushasselo.nl via Culturele agenda. Houd voor meer informatie de agenda in de
gaten op www.kulturhushasselo.nl. Wilt u de nieuwsbrief
ontvangen? Mailtje naar: kultuur@kulturhushasselo.nl

