
GOED NIEUWS voor de kinderen uit de wijk! 
Super-speeltuin FANTASIADORP wordt vóór juni aangel egd 
Na een periode van te 
lang wachten is er dan 
eindelijk eens een goed 
bericht over de nieuwe 
speeltuin bij het Kultur-
hus. Bijna al het geld 
voor de aanleg is bin-
nen. Op dit moment 
wordt overlegd met 
aannemers over de 
aanleg en het plaatsen 
van de nieuwe toestel-

len. De leveranciers van de toestellen zijn begonnen met de fabricage. 
Wat gaat er ook al weer komen? 
In het gedeelte tegen de peuterspeelzaal, waar al een kleurig speelhuisje staat, 
komen nog een aantal leuke speeltoestellen bij voor peuters en kleuters. Buiten 
het hekwerk komt een avontuurlijke speelplek met moderne klim- klautertoestel-
len. Ook schommelen, lekker veren en slingeren aan draaipalen is hier straks mogelijk. Er is plaats voor een soort verbindingsbrug tussen 
het gedeelte voor de kleuters en de avontuurlijke speelplek. Veel toestellen zijn ook heel goed bespeelbaar voor kinderen met een beper-
king. Als ondergrond is gekozen voor veilig kunstgras, dus maaien is niet nodig. Ook aan de wat oudere jeugd is gedacht. Naast de sport-
hal komt een grote voetbalkooi  van 20 bij 10 meter, er komt een geasfalteerd pleintje en een circuit om te skaten. Dus nog even geduld en 
dan kunnen jullie eindelijk lekker spelen. 
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ONDERZOEK WIJKRAAD: BIBLIOTHEEK OPEN OP ZATERDAGOCHTEND? 
De wijkraad wil een onderzoek doen naar de 
wenselijkheid van een zaterdagopenstelling 
van de bibliotheek in de Hasseler Es. 
Het onderzoek van Bibliotheek Hengelo zelf 
is destijds gebaseerd op cijfers en waarne-
mingen tijdens de huidige openingstijden. Er 
is geen enquête gehouden of (werkende) 
wijkbewoners daadwerkelijk op zaterdag-

ochtend boeken willen lenen. Lees meer over dit onderzoek en een invulformu-
lier elders in deze krant. 

Wijkraad en wijkkrant in nieuw jasje  
De wijkraad bestaat 25 jaar en viert dat een beetje  
met een nieuw beeldmerk, dat u linksboven in de kop 
ziet staan.  Het stelt, heel stilistisch,  het Corten-
stalen kunstwerk van Evert Strobos voor, dat langs de 
Hasselerbaan staat. Dit werk is beeldbepalend voor 
onze wijk. 
Zoals u ziet is tegelijk de  Hasseler Post in het nieuw 
gestoken vanaf januari 2007. Alles is maar tijdelijk 
nieuw, dus ook de vorige opmaak, die al weer heel 
wat jaren meeging. 
Met de moderne druktechnieken van tegenwoordig  
kan met extra kleur worden gewerkt, zonder dat dit tot 
al te veel extra kosten leidt.  Het blad krijgt daarmee 
een wat speelser, moderner en visueel aantrekkelijker 
uiterlijk.  De kleuropmaak van de Hasseler Post is 
ontleend aan het nieuwe beeldmerk van de wijkraad. 
Wij hopen dat het werk van onze opmaker Arjen 
Hoogervorst bij u in de smaak valt. 

Bestuurswisseling 
wijkraad 
Met ingang van 1 januari 
2007 heeft een wisseling in 
het bestuur van de wijkraad 
plaatsgevonden. De nieuwe 
voorzitter van de wijkraad is 
Ron Wesseling. De ins en 
outs van de wijk zijn Ron niet 
vreemd, want hij  woont  
sinds 1979 in de Hasseler Es 
en is al twee en een half jaar actief in de wijkraad. Het 
laatste halfjaar in de functie van vicevoorzitter. 
Johan Molthof, die sinds juni 2004 de functie van 
voorzitter heeft bekleed, blijft betrokken bij de 
wijkraad als bestuurslid. Johan  gaat zich weer bezig 
houden met de voor hem zo bekende onderwerpen 
als milieu, waterkwaliteit, waterbeheersing en groen. 

Ron Wesseling 

Website WWW.WIJKWEGWIJS.nl geopend in Kulturhus 
Op 16 januari is op feestelijke wijze 
de website www.wijkwegwijs.nl 
geopend door wethouder Janneke 
Oude Alink. 
Een spetterend computer-vuurwerk 
was de opmaat voor de onthulling. 
Wijkwegwijs is een website die op de 
zes computers in het Kulturhus gratis  
kan worden bezocht en alle infor-
matie verschaft betreffende Wonen,  
Welzijn en Zorg in onze wijk. Na de 
opening moesten Janneke en de ICT-
vrijwilligers Ria en Jan elk een vraag-
stuk oplossen via de nieuwe website. 

Ria, in het midden op de foto, won glansrijk de hoofdprijs: een grote taart. Janneke 
en Jan ontvingen een mooi boeket.   
Loop eens binnen bij het KULTURHUS,  klik bij het i-punt op het WWW-ikoontje en 
ontdek gratis een wereld aan informatie! Tevens kunt u gebruik maken van de ant-
woordservice van de wijkwegwijs-site. Via deze site kunt u ook surfen naar de  site 
van de wijkraad www.wijkraadhasseleres.nl, waarop u wijknieuws, het reilen en 
zeilen in de wijk en andere interessante zaken vindt.  Op dinsdag en donderdag 
van 9.30-11.30 is  Jan of  Ria aanwezig om u eventueel ter zijde te staan. 
Uiteraard kunt u ook thuis inloggen op de site www.wijkwegwijs.nl. 
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Zoals u wellicht het afgelopen half jaar in 
de buurten Bartelinkshoek, Bruninks-
hoek, Sogtoenhoek en Tijertshoek heeft 
gemerkt, zijn wij nu ook in de buurten 
Weijinkshoek en Bovenhoek bezig met 
de omvorming van heestervakken naar 
gras. Vaak zijn het oude heestervakken 
met een slechte kwaliteit en of moeilijk 
te onderhouden heestervakken. 
Bij de keuze van de om te vormen hees-
tervakken is ook gekeken naar de as-
pecten van sociale - en verkeersveilig-
heid. Door een toename van de open-
heid van de inrichting van het gebied 
verbetert de sociale veiligheid en het 
overzicht voor weggebruikers. Zo kan de 
omvorming tevens bijdragen aan een 
verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving. 
 
 

 
Waar nodig en mogelijk zal de kwaliteit 
van het openbaar groen verder worden  
verbeterd door het renoveren van oude 
heestervakken en het kappen (o.a. weg-
halen van zieke en toekomstig gevaarlij-
ke bomen en het vrijstellen van zoge-
naamde toekomstbomen) en het aan-
planten van nieuwe bomen.  Veel bo-
men zullen worden teruggeplant. 
Op dit moment zijn wij bezig met het 
uitvoeren van de omvormingen en reno-
vaties in de buurten Bovenhoek en Weij-
inkshoek.  Naar verwachting zullen wij 
vanaf februari beginnen met de werk-
zaamheden in de Schothorsthoek, Mo-
lendijkhoek en Middelhoek. Het streven 
is de werkzaamheden in al deze buurten 
af te ronden in mei 2007. 
 

Gevolgen voor beplanting warme zo-
mer 2006 
Al de struiken die als gevolg van de 
droogte vorig jaar zijn doodgegaan, zijn 
afgelopen maanden door de aannemer 
weer vervangen door nieuwe struiken. 
De verwachting is dat deze gezien de 
natte herfst en winter dit jaar goed zullen 
aanslaan.Al met al gebeurt er op dit mo-
ment dus erg veel met betrekking tot het 
groen in de wijk Hasseler-Es. Dit was na 
de afgelopen periode van doorlopende 
bezuinigingen op het groen ook wel no-
dig. Veel van de achterstand wordt op dit 
moment dus weggewerkt middels om-
vormingen en renovaties, en wij hopen 
dat de bewoners aan het einde van 
2007 ook het verschil kunnen zien. De 
stormschade zal echter wel voor wat 
vertraging zorgen. 
De Hasseler-Es is, en blijft,  de groenste 
wijk van Hengelo! 
 
Wijkzaken Stadsdeel Noord 

        Voortzetting van omvormingen en renovatie heestervakken. 

Werk aan de Louis Bouwmeesterstraat 

Nieuwe peuterspeelzaal SCALA 
bij de Meent/ de Borgh  
 

Met ingang van maandag 5 februari 
opent SCALA welzijnswerk een nieuwe 
peuterspeelzaal in de Hasseler Es bij de 
basisscholen de Meent / de Borgh. 
De peuterspeelzaal zal gehuisvest wor-
den in een nieuw lokaal van de Meent 
en start met een groep peuters van 2 tot 
4 jaar. Deze groep is op maandagmiddag 
en donderdagochtend. 
 Op de eerste dag worden de ouders en 
peuters die zich hebben opgegeven fees-
telijk verwelkomd! De peuters zullen de 
opening verrichten en de naam van de 
peuterspeelzaal onthullen. Er kunnen 
nog enkele peuters worden aangemeld. 
Voor informatie / aanmelding kunt u con-
tact opnemen met  
SCALA, Mevr. Veldscholte tel 2553065.  

Badmintonnen bij ELO 
doe je niet alleen! 

 

 
 

 

Badminton is een leuke en gezellige 

sport. Bij ELO doen we naast 

 badmintonnen en  trainingen ook 

  leuke spelletjes.  

Kom op vrijdag om 17.00, 18.00 of 

19.00 naar  sporthal Hasselo en 

doe eens vrijblijvend mee. 

 Welkom! Rackets aanwezig. 

Nieuwe leden krijgen in februari een 

racket van  25 euro gratis!! 

www.elo-united.nl 



Er bestaat een hele grote kans dat 
woonboerderij “t Leuvelt aan het Barte-
linkslaantje behouden blijft voor het na-
geslacht. De Monumenten commissie, 
die na reacties van wijkraad en wijkbe-
woners, de opdracht kreeg van B&W het 
historische pand te beoordelen, vindt dat 
zowel de boerderij met bijbehorend erf 
en bos als de voormalige jachthut be-
waard moeten blijven.  
Beide objecten zijn door de commissie 
bezocht en beoordeeld. De Monumen-

tencommissie heeft B&W van Hengelo 
verzocht de voormalige jachthut (1905) 
op de monumentenlijst te plaatsen en de 
boerderij (1905) met bijbehorend erf en 
schuur een herbestemming te geven. 
Beide gebouwen zijn in dezelfde periode 
gebouwd, maar omdat de jachthut unie-
ker is, is deze voorgedragen voor de 
Monumentenlijst. Voor de boerderij moe-
ten de mogelijkheden worden bekeken 
voor een passende bestemming.        

Volgens de commissie is het aan de tij-
dige reacties te danken dat de boerderij 
behouden blijft. Bij de beoordeling heb-
ben de historische gegevens over de 
boerderij en optekeningen in het boek 
van Dhr. Jo Niks een belangrijke rol ge-
speeld. 
 
(Ga naar onze website wijkraadhassele-
res.nl voor meer bijzonderheden) 

BIBLIOTHEEK NIET OPEN OP ZATERDAGOCHTEND 
 
De bibliotheek in de Hasseler Es gaat niet open op zaterdagochtend. Dit is de 
uitkomst van een evaluatie van de openingstijden door Bibliotheek Hengelo. 
De Wijkraad Hasseler Es had in september 2006 de bibliotheekdirectie opnieuw 
verzocht het filiaal in Kulturhus Hasselo voor werkende bewoners op zaterdag-
ochtend open te stellen. Als compensatie had de wijkraad voorgesteld de bieb 
door de week een uurtje eerder te sluiten. De bespaarde uren konden dan wor-
den ingezet voor de zaterdagochtend 
Volgens de biebdirectie voldoen de huidige openingstijden. Er wordt namelijk 
meer gebruik gemaakt van het filiaal. Het gebruik van het filiaal is 50% toegeno-
men. Ook wordt het filiaal in de vervroegde begintijd van 13.00 uur steeds beter 
bezocht. Tussen 17.15 uur en 18.00 uur wordt het filiaal matig bezocht maar dat 
geeft rust aan klanten die rond 17.00 uur of nog later komen, aldus de directie. 
Kinderen en ouderen maken veel gebruik van de bibliotheek. Harde cijfers ont-
breken omdat het lidmaatschap niet gekoppeld is aan een vestiging, maar hier 
telt de ervaring van medewerkers. Wel is duidelijk een piek waarneembaar in het 
aantal uitleningen aan kinderen van 0 tot 14 jaar. Gegevens van ouderen zijn niet 
mogelijk omdat de leeftijd niet bekend is van volwassenen. 
De bibliotheekdirectie concludeert dat de huidige openingstijden goed aansluiten 
bij de wensen en het gedrag van de doelgroep in Kulturhus Hasselo en dit geeft 
vooralsnog geen aanleiding de huidige openingstijden te wijzigen. 

 

> ONDERZOEK van de  WIJKRAAD < 
 BIBLIOTHEEK OPEN OP ZATERDAGOCHTEND ?? 

 

Het onderzoek van Bibliotheek Hengelo is gebaseerd op cijfers en waarnemin-
gen tijdens de huidige openingstijden. Er is geen enquête gehouden met de 
vraag of (werkende) wijkbewoners op zaterdagochtend boeken willen lenen. 
De Wijkraad Hasseler Es wil wel graag weten wie het bibliotheekfiliaal in het  
Kulturhus op ZATERDAGOCHTEND wil bezoeken voor uitleningen. 
 

De Wijkraad verzoekt iedereen dit te melden via email aan: 
wijkraadhasseleres@hotmail.com of onderstaande strook uit te knippen en 

 ingevuld inleveren bij de beheerder van Kulturhus Hasselo. 
Per post kan ook: Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB  Hengelo. 

 
 
JA IK WIL/WIJ WILLEN (aantal personen……..)  GRAAG BOEKEN LENEN IN 
DE BIBLIOTHEEK HASSELER ES OP ZATERDAGOCHTEND. 
 
 
Naam: _____________________________________________________ 
 
 
Straat: _____________________________________________________ 
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Erve ’t Leuvelt mogelijk behouden en voormalige jachthut op de Monumentenlijst 



 
 

AUTOBEDRIJF JANSEN 
BORGMANWEG 25 HENGELO TEL: 074 - 277 33 80 

- APK Keuringsstation  - Banden 
            

- Roetmeting   - Schadeherstel  
 

- Reparatie alle merken auto’s - Uitlijnen 
 

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s 

 Nieuwbouw  -  Verbouw  -  Onderhoud  -  Renovatie
Tel. : 074 - 243 41 17

Bartelinkslaantje 5                 Fax : 074 - 291 69 20

7558 PS Hengelo (O) Mob. : 06 - 55 50 75 99

+++   DE WIJKRAAD  OP  INTERNET !     +++                
Op de website van de wijkraad kunt u onder meer zien waar de wijkraad mee bezig is 
en  wat de activiteiten van de werkgroepen zijn.  U kunt oude nummers van de  Has-
seler Post nalezen, maar er is nog  veel meer informatie,  zoals: Een speciaal kader 
voor activiteiten in de wijk, waar bewoners en instellingen hun activiteiten melden. 

 
Dan is er nog de FLORA in de wijk. Een uitgebreid fotoalbum met meer dan 300  wil-
de planten en  paddenstoelen. Verder zijn er albums met  mooie plaatjes van de wijk 
in de vier seizoenen.  In de rubriek archief  vindt u verslagen en foto’s van gebeurte-

nissen in de wijk  die eerder op de homepage van de site stonden vermeld. 
En voor de regenachtige middag: Een hoekje met (kinder)spel en ontspanning.  

kijk op:  www.wijkraadhasseleres.nl    

Oplossingen vóór 12 maart   2007 naar :  Stichting Wijkraad Hasseler Es  Postbus 8051, 7550 KB Hengelo,  of hasselerpost@hotmail.com  
We verloten weer Hasselo-waardebonnen van 10 , 15 en 25 euro !!! 

 

Oldenzaalsetraat 583, Hengelo tel. 074-277 3628 www.jankrul.nl 

 

Alhoewel je dit jaar niet van een echte winter kunt spreken, 
meenden we toch dat een winterpuzzel wel toepasselijk zou 
zijn. Zoek de woorden uit de lijst in het diagram. De overge-
bleven letters vormen de oplossing.                                   
Op de foto hieronder twee van de drie blije winnaars van 
de vorige  puzzel, Anniko Groen (l.) en Sharmain Fuhren, 
samen met Hermine Banis van de wijkraad. Zij ontvingen 
van Hermine een waardebon van 15 en 25 euro.!! 

Peuters vanaf  2 jaar welkom bij peuterspeelzaal 
het Hasseler Hummeltje. 

Vanaf heden zijn peuters vanaf 2 jaar welkom 
op de woensdagmorgengroep. deze leeftijd is 
bijgesteld (voorheen 2,5 jaar). Dit omdat er in 
een vroeger stadium meer vraag is naar 
speelmogelijkheden in groepsverband ter 
voorbereiding op het basisonderwijs. Inschrij-
ven kan vanaf 1,5 jaar. bel hiervoor met Ger-
lande Engelbertink tel.: 074 – 2773925.  De 
kosten? wij hanteren een contributie van 
16,50 euro per maand per kind voor 1 dag-
deel. Bij het starten of doorstromen naar 2 
dagdelen betaalt u  33 euro per maand.  Om 
een u beter beeld te geven van onze gezellige 
en leerzame peuterspeelzaal nodigen wij u uit  
te kijken op www.hethasselerhummeltje.nl    

             20 jaar Scouting Hasselo! 
De jongste scoutinggroep uit de wijk wordt 20 jaar! Om dit jubileum 

te vieren zal er op 16 juni een groot 
feest worden gevierd met veel 
(oud)leden. Meer informatie hier-
over volgt in de volgende Hasseler 
Post. Scouting Hasselo is een jon-
ge, dynamische groep met ruim 
100 jeugdleden in de leeftijd van 5 
t/m 21 jaar die elke week verschil-
lende activiteiten met veel lol en 
enthousiasme onderneemt. Daar-

naast is er een groep vrijwilligers die als leiding elke week deze 
activeiten met plezier organiseert.  Als uitvalsbasis voor de vele 
activiteiten heeft de groep een moderne blokhut aan de Jean Louis 
Pisuissestraat. Kijk op www.scoutinghasselo.nl 

Scouting: Met elkaar voor elkaar 

BINGO IN HET KULTURHUS   Op zondag 18 maart a.s. 
houden de vrijwilligers van Kulturhus Hasselo een gezellige bingo-
avond in de ontmoetingsruimte van Kulturhus Hasselo.. De bingo 
begint om 20.00 uur, vanaf 19.00 uur zijn deelne-
mers welkom. Er zijn veel rondes met leuke prij-
zen. Meer informatiebij de beheerder van het   

Kulturhus  tel. 074-2780181. 
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Chr Langefeldstraat 8
W inkelcentrum Hasselo

Tel: 074 - 277 70 38

Luchthaven Twente ? 
 
Per 1 januari 2008 houdt de 
luchthaven Twente op te be-
staan als militair vliegveld. 
Thans worden de mogelijkhe-
den onderzocht naar de invul-
ling van dit 500 hectare grote 
terrein na genoemde datum. 
 
In 2005 is een maatschappelijk platform op-
gericht om over de invulling van het luchtha-
venterrein te praten. De Wijkraad Hasseler 
Es is één van de deelnemers aan dit plat-
form. Bestuursleden van de wijkraad zijn 
hierbij diverse malen aanwezig geweest. Als 
eerste is gesproken over de punten welke in 
de Milieu Effect Rapportage (MER) aan de 
orde moeten komen. Als mogelijkheden zijn 
genoemd: Verder als burgerluchthaven 
(groot of klein), recreatiegebied met mogelijk 
een pretpark, woningbouw, industrieterrein, 
natuurgebied etc.  Elke invulling heeft voor- 
en/of nadelen voor de omgeving.  
Intussen richt de discussie zich met name op 

wel, of geen burger-
luchthaven. Over de 
gevolgen van een 
burgerluchthaven is 
nog niets bekend. 
Worden de korte en/
of lange baan ge-
bruikt, hoeveel vlieg-
bewegingen kunnen 
wij verwachten, gaat 
het om passagiers of 

vrachtvliegtuigen,  wordt het een vliegveld 
voor met name onderhoud of niet? Hierover 
is nog geen enkele duidelijkheid. De 
Wijkraad Hasseler Es volgt de ontwikkelin-
gen op de voet. Intussen hebben actiecomi-
tés die voor of tegen de luchthaven zijn, zich 
uitvoerig uitgelaten in de pers en hebben wij 
een actiecomité tegen de luchthaven onder 
leiding van Herman Finkers mogen verwel-
komen tijdens één van de afgelopen 
wijkraadvergaderingen. Al deze informatie 
nemen wij mee in het maatschappelijk plat-
form, waarbij wij de wijkbelangen voorop 
stellen.  
Vooralsnog is er slechts een paar zaken 
duidelijk. Naast de Provincie Overijssel en 

de gemeente Enschede is ook de overheid 
bereid te investeren in het luchthaventerrein. 
Hierbij gaat het niet alleen om de ontwikke-
ling van het vliegveld zelf, maar ook om wo-
ningbouwontwikkeling, versterking van het 
landschap en de ontwikkeling van een lucht-
haven gebonden bedrijventerrein. Echter 
voordat er ook maar één beslissing geno-
men kan worden zullen eerst de MER en 
een kosten-batenanalyse gereed moeten 
zijn. Dit zal de komende maanden moeten 
gebeuren, want per 1 januari 2008 houdt het 
militaire vliegveld op te bestaan.  
Wij houden u op de hoogte. Zijn er nieuwe 
ontwikkelingen nog voordat de volgende 
Hasseler Post verschijnt dan kunt deze vin-
den op onze website: 
ww.wijkraadhasseleres.nl 

Beauty Express  
       www.beauty-express.nl  

             Weijinksweg 25 

                  7558 PL Hengelo 

                      Tel: 074-2505544 
                      -Kapsalon  

                     -Schoonheidssalon 

                -Pedicure  

            -Nagelstudio 

       -Afslankkliniek 

  -Arrangementen 

KLUS SERVICE TWENTE 
 

Voor alle klussen in en om het huis. 
Ruime ervaring in 

verbouwen badkamers en keukens, 
timmer- en stukadoorswerk 

schilderen en sausen. Ook voor het 
vervangen van dakwerk en dakdek-

ken. 
Vraag vrijblijvend prijsopgave. 

Telefoon: 053-4313114. 

Tijdens de verbouwing  zullen de huisart-
senpraktijken  van het gezondheidscen-
trum Hasseler Es tijdelijk op de begane 
grond van het  verzorgingscentrum Hoog-
hagen, Havezatelaan 2 te Hengelo ge-
huisvest zijn. 
Vrijdag 23 februari 2007 is het gezond-
heidscentrum gesloten. Voor dringende 
zaken kunt u bellen  2771555. 
Vanaf maandag 26 februari vinden de 
spreekuren in Hooghagen plaats. 
De apotheek en fysiotherapie blijven aan 
de Willem van Otterloostraat. 
In september 2007 wordt het gezond-
heidscentrum Hasseler Es heropend. 
 
Alle telefoonnummers blijven gelijk: 
770200 (spoed en informatie); 
2776091 (afspraken  en recepten) 
Alle regels over spreekuur, visites en de 
openingstijden blijven gelijk. 
 
Tijdens de verbouwing  zal er voor pa-
tienten, voor wie het onmogelijk is om 

naar Hooghagen te komen, 3 x per week een spreekuur in het Kulturhus 
plaatsvinden.    Een afspraak kan gemaakt worden via tel.   2776091. 
Recepten die  aangevraagd worden (ook per telefoon) zullen verzonden 
worden naar uw apotheek, zodat u de medicijnen bij uw apotheek kunt 
afhalen en u niet naar Hooghagen hoeft te komen 
Internetsite:  www.gezondheidscentrumhasseleres.praktijkinfo.nl 

Gezondheidscentrum Hasseler Es gaat verbouwen 
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Volleybal voor kinderen! 
Je hebt vast wel eens van 

 Circulatie Mini Volleybal gehoord. 

Gooien, vangen, draaien, onderhans spelen, opslaan, smas-

hen! 

Volleybal vereniging VC Hengelo 

Begint met nieuwe groepen!! 

We willen gaan trainen op woensdagmiddag 

Om 16.00 uur voor jongens en meisjes van 6 t/m 8 en om 

17.00 van 9 t/m 11 jaar.  

Inlichtingen bij: Iris Kremer  tisvrijdag@hotmail.com tel. 

2667838 

Ine Zengerink zengerink@home.nl  2781510 

www.vchengelo.nl 

NORDIC WALKING VOOR SENIOREN 
Nordic walking  is een vorm van wandelen met een ex-

tra afzet d.m.v. stokken. Zo wordt ook het bovenlichaam 
actief betrokken bij het wandelen, waardoor uw gewrich-
ten worden ontlast. Vooral mensen met rug- en/of nek-

klachten kunnen goed aan deze sport meedoen. 
 Er zijn twee cursussen die elk bestaan uit 6 lessen van 

anderhalf uur. Na de cursus kan de groep doorgaan. 
++++++ 

Waar?  Parkeerpl. Menkenhorst, Nwe. Grensweg 157 
Wanneer? Eerste les op ma.  5-3 om 15.30 uur en woe. 

7-3 om  15.15 uur. inl: SWOH tel. 245 9131  



Tekenend de wereld rond 
 
Na de voor-
jaarsvakantie 
start Irene Rek-
ké een nieuwe 
tekengroep voor 
kinderen van 7 
t/m 12 jaar. 

Op een speelse, ontspannen manier kun-
nen zij zich op papier uiten. De kinderen 
krijgen verschillende teken- en schilder-
technieken uit de hele wereld aangeboden. 
Bijvoorbeeld de stippeltechniek van de 
Aboriginals en de stromingsbeelden van de 
Maori. Het worden echte kunstwerkjes!  Na 
de les wordt er samen naar elkaars’  werk 
en naar de tekentaal van de tekening ge-
keken. Deze manier van zich creatief uiten 
kan goed zijn voor het zelfvertrouwen en 
het zelfbeeld van het kind.  De groepjes 
zijn klein zodat er voldoende aandacht is 
voor iedereen.  Het is niet nodig dat de 
kinderen kunnen tekenen, iedereen kan 
meedoen!   
6x op woe.middag van 13.30 tot 15.00 uur  
7-3  t/m 11-4 en do.middag van 15.30 tot 
17.00 uur  8-3 t/m 12-4.  Kosten:  10 euro 
per les.  Inl. Irene Rekké – van der Kraan, 
Praktijk voor tekentherapie “DE VLINDER”  
K. van Baarenstraat 17 Hengelo. 
0742776983  irene@de-vlinder.net  
www.de-vlinder.net       
 

 
De maand maart staat bol van allerlei activiteiten en gebeurtenissen. 
We nemen ze even samen met u door: 
De week van het openbaar onderwijs, 
van 19 t/m 23 maart 2007 
Elk jaar worden alle basisscholen van het 
openbaar onderwijs in een speciale week 
en met een speciaal thema in het zonne-
tje gezet. Het thema van dit jaar is Het 
openbaar onderwijs; sociaal en digitaal. 
De deuren van de scholen worden open 
gezet voor alle belangstellenden die een 
kijkje in de keuken willen nemen.  
’t Schöppert werkt het sociale thema uit, 
door extra aandacht te schenken aan het 
aspect samenwerken van het Daltonon-
derwijs. Het hele team volgt dit schooljaar 
de cursus “Coöperatief leren”, omdat zij 
op nog meer manieren de kinderen willen laten samenwerken. In 
deze week organiseert de school een ouderavond waarin dit thema 
centraal staat. Het digitale thema wordt gepresenteerd door de ma-
nier van werken met de computer te laten zien. Een prachtig hulpmid-
del is het smart 
 

 
 

board ( digitaal schoolbord red.) De kinde-
ren in groep 7/8 houden fantastische 
spreekbeurten met schitterende zelfge-
maakte PowerPoint presentaties.  
Op vrijdag 23 maart van 16.00 tot 18.00 
uur wordt de week afgesloten met een 
open huis. U bent bij deze uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. 
 
Op 5 maart na de voorjaarsvakantie 
start extra groep 1. 
´t Schöppert maakt een snelle groei in het 
aantal leerlingen door. Daardoor start per 5 
maart een extra groep 1. De allerjongsten 
komen in deze nieuwe groep en begint met 
ongeveer 10 kinderen. In de rest van het 

schooljaar komen daar zo´n 10 kinderen bij. Mocht u uw kind nog niet 
hebben aangemeld voor het nieuwe schooljaar,  maak dan een af-
spraak voor een gesprek en een rondleiding. Ook kunt u zich vast 
vooraf oriënteren door een bezoekje te brengen aan de website  
www.obs-t-schoppert.nl. 
, 

 

Erna Bertelink 
Paul Steenbergenstraat 8  

7558 MV Hengelo  

06-484 00006 
www.quincy-naaistudio.nl 

Naailessen 

 

Workshops 

 

Verstelwerk 

 

Maatkleding  

 

LICHTYOGA in de Hasseler Es 

LichtYoga is een vloeiende eenheid van lichaamsoefeningen, ademhaling, visualisaties en 
meditaties. De yoga oefeningen maken spanning los, ze maken het lichaam soepel en 
sterk. De energie gaat weer stromen. De ademhaling gaat met de bewegingen mee, waar-
door de ademhaling ruimer en dieper wordt. En door deze ruime, diepe ademhaling voel je 
je rustiger en beter. De visualisaties maken de yoga nog intenser, je bent met alle aandacht 
bezig, waardoor het stiller wordt in jezelf.                                                                                                     
Yoga is ook (juist) geschikt voor mensen met lichamelijke klachten.   

Al enkele jaren geeft Jackelien Gerritzen Lichtyoga in de Hasseler Es in het scoutingge-
bouw aan de Pissuissestraat.  

Op de dinsdag zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Zowel in 
de groep van 19:00 tot 
20:00 uur als in de groep 
van 20:15 tot 21:15. 

Voor informatie of opgave 
kun je bellen met Jackelien 
Gerritzen:   053-5360421 

 
 

      ‘t Schöppert, Sociaal en digitaal 
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De Wijkraad Hasseler Es heeft jaarlijks de beschik-
king over een wijkbudget. Met dit geld kunnen leu-
ke, mooie en praktische voorzieningen worden 
gerealiseerd in de wijk. Dus geen zaken en voorzie-
ningen waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk 
is. Wijkbewoners kunnen ideeën aandragen voor 
het wijkbudget. Onderstaand volgt een overzicht 
waaraan het wijkbudget 2006 is besteed: 
 
Nieuws- en informatieverschaffing : 
De wijkkrant Hasseler Post, die vijf keer per jaar bij 
de wijkbewoners op de deurmat valt, wordt uit het 
wijkbudget betaald. Het gaat hier om de kosten van 
het drukken en het bezorgen van de krant. De re-
dactionele werkzaamheden en het opmaken van de 
krant wordt vrijwillig verricht. Voor dit voorbereiden-
de werk moest in 2006 een aantal noodzakelijke 
aanschaffingen worden gedaan. De redactie be-
schikt nu over de juiste apparatuur, programmatuur 
en een digitale camera. 
De wijkkrant telt een oplage van 5700 stuks. Non-
profit organisaties, clubs en verenigingen in de wijk 
kunnen gebruik maken van de Hasseler Post voor 
hun nieuws en informatie. Kopij van de zeven scho-
len uit de wijk wordt per toerbeurt in de krant opge-
nomen. 
 
Bestedingen in en rondom Kulturhus  Hasselo: 

In de ontmoetingsruimte 
van het Kulturhus is een 
grote plasma-TV ge-
plaatst, die door de vrijwil-
ligers van het Kulturhus 
was aangevraagd. Be-
langrijke sportwedstrijden 
en andere evenementen 

kunnen ook door belangstellende wijkbewoners 
worden bekeken. 
 
Om het plein voor het Kulturhus op te fleuren zijn 
twee vlaggenmasten aangeschaft. Op nationale 
feestdagen wordt uiteraard onze driekleur gehesen. 
Op andere dagen wappert daar de vlag van Kultur-
hus Hasselo. Aan de andere vlaggenmast komt 
binnenkort de nieuwe wijkraadsvlag. 
Tijdens de vakantiespelen heeft de vlaggenmast 

dienst gedaan voor de vlag die de kin-
deren daarvoor speciaal hebben ge-
maakt; namelijk een eigen Vakantie-
spelenvlag. De wijkraad heeft een grote 
baal dundoek geregeld, zodat de ko-
mende jaren steeds weer een nieuwe 
vlag door de kinderen kan worden ge-
maakt. 
 
Iedereen heeft ongetwijfeld de lichtjes 
in de kerstboom zien branden buiten voor Kulturhus 
Hasselo. Er is een permanente elektriciteitvoorzie-
ning geïnstalleerd en een standaard waarin elk jaar 
een grote kerstboom kan worden geplaatst. Een 
deel van de kosten van de installatie is betaald uit 
het wijkbudget. Ook de gemeente en de stadsdeel-
regisseur hebben een belangrijke bijdrage gedaan. 
De kerstlampjes, de kerstboom buiten en de kerst-
boom binnen in het kulturhus zijn betaald uit de pot 
wijkbudget. 
 
Bestedingen in de wijk: 
In het najaar van 2006 zijn tien nieuwe frisrode 
zitbanken geplaatst rondom de vijver aan de Johan 
Buziaustraat. De aanvraag van veel ouderen, die 
de oude banken erg vies en afgeblad-
derd vonden, is daarmee gehono-
reerd. Ook het aanzien van de omge-
ving rondom de vijver is opgeknapt 
met deze fleurige banken. 
 
De uitbreiding van de jeu de boules-
baan met drie banen is voor een deel 
bekostigd uit het wijkbudget. Jeu de 
boulessclub Hasselo ’95 beschikt nu 
voldoende banen om thuiswedstrijden 
te organiseren. Ook kon de club op 
kosten van het wijkbudget een grote 
partytent aanschaffen zodat het weer 
geen spelbreker is bij wedstrijden en 
toernooien. 
 
Bewoners uit ’t Voskamp hebben op 
hun verzoek in de hete junimaand 
twee rode parasols voor het terras 
ontvangen. Deze lichtgewicht para-
sols kunnen de bewoners zelf opzetten. 
Voor de reparatie van het biljart in ’t Voskamp is 
een kwart van de kosten uit het wijkbudget bijge-
dragen. 
 

De bewonerscommissie Paul Steen-
bergenstraat meldde dat de bewoners 
in de flat het betreurden dat de strui-
ken werden verwijderd. Ze zouden 
graag bloembollen in het grasveld 
zien. Het wijkbudget bracht uitkomst. 
Het planten kon snel met de gemeen-

te worden geregeld. De narcisbollen zitten al in de 
grond en zullen dit voorjaar voor een fleurig aan-
zicht zorgen. 
 
Peuterspeelzaal Het Hasseler Hummeltje heeft 
een vergoeding voor een bank gekregen. De aan-
schaf van deze bank was zeer wenselijk vanuit 
ergonomisch oogpunt maar ook omdat de leidsters 
daarop de kinderen voorlezen. Ook mocht de peu-
terspeelzaal de oude speelkleden vervangen. De 
peuters kunnen nu veel hygiënischer en warmer op 
de grond spelen. 
 
Schoonhouden wijk 
Een klein deel van het wijkbudget wordt jaarlijks 
ingezet om de wijk vrij te houden van zwerfvuil. De 
jongeren die dit werk opknappen zijn in 2006 in 
lichtgevende hesjes gestoken zodat ze beter opval-

len. Dit is niet alleen nodig voor hun 
veiligheid, maar dit is ook een eis van de 
verzekering. 
 
Aanvragen voor de gemeente en win-
kelcentrum Hasselo : 
Een aanvraag van een wijkbewoner voor 
het plaatsen van verwijzingsborden naar 
Kulturhus Hasselo, het gezondheidscen-
trum en andere belangrijke adressen in 

de wijk, is doorgegeven aan de gemeente.De ge-
meente dient voor deze bebording te zorgen. 
 
De wijkraad heeft in de loop van vorig jaar meerde-
re aanvragen ontvangen van wijkbewoners voor 
banken en prullenmanden in winkelcentrum Hasse-
lo. Aan deze bewoners is gemeld dat deze voorzie-
ningen niet uit het wijkbudget worden bekostigd. De 
eigenaar van het winkelcentrum of de winkeliers 
moeten daarvoor zorgen. 
 
Aanvragen voor 2007 : 
Het bestuur van de Thaborkerk zou graag zien dat 
de plantenbakken voor de kerk opnieuw worden 
ingeplant. Deze aanvraag wordt binnenkort (dus in 
2007) afgehandeld. 
 
Omdat de waterkwaliteit van de vijver in de Johan 
Buziaustraat ’s zomers zwaar te lijden heeft en de 
vissen naar boven komen om lucht te happen zijn 
verschillende aanvragen binnengekomen voor een 
oplossing. De meest voor de hand liggende oplos-
sing is een fontein. De verantwoordelijke stadsdeel-
beheerder is het daar mee eens. Vanaf 2007 wordt 
voor deze kostbare aanschaffing jaarlijks geld gere-
serveerd uit het wijkbudget. 
 
Er staat nog steeds een aanvraag open van de 
flatraad van de Paul van Steenbergenstraat. 
Het wachten is op het afwerken van de nieuwe hal 
(de dichtgemaakte onderdoorgang).  Mocht dit niet 
mogelijk zijn dan kan op andere wijze de hal wor-
den verfraaid. 
 

Nieuwe aanvragen 
Iedere wijkbewoner kan in 2007 weer nieu-
we voorstellen voor het wijkbudget instu-
ren. Dat kan per brief naar: Wijkraad Has-
seler Es, Postbus 8051, 7550 KB Hengelo 
of  aan: wijkraadhasseleres@hotmail.com 

Dagelijks vanaf 19.00 uur bij de 
Dansschool aan de Wetstraat 

Tel. 074-291 35 41 
 

Dancemasters de Bokdam’s 
Hengelo 

Telefoon 074– 277 67 36 

      WAT IS MET HET GELD VAN HET WIJKBUDGET IN 2006 GEDA AN 

HERDRUK BOEK JO NIKS over 
MARKE HASSELO? 

Er is nog veel belangstelling voor het boek 
van Jo Niks over Marke Hasselo,  waarin de 
geschiedenis van Hasselo wordt beschreven 
aan de hand van korte verhalen en tekenin-
gen van boerderijen.  Als er voldoende be-
langstelling is, wordt het wellicht herdrukt en 
verkocht tijdens de Twentse maand maart in 
het Kulturhus.  Laat ons zsm weten of u be-
langstelling heeft dmv een briefje  bij het Kul-
turhus, of via hasselerpost@hotmail.com  

Meer activiteiten in Kulturhus 
Sinds januari beschikt het Kulturhus Hasselo 
over een speciale culturele commissie.  Een 
groot aantal activiteiten staat al op het pro-
gramma voor dit jaar.  In februari wordt gra-
tis de film “An inconvenient Truth” van Al 
Gore gedraaid, in maart is er de uitgebreide 
dialectmaand Twents met tentoonstelling, 
boekenmarktje, lezingen en tentoonstelling. 
Mei wordt muziekmaand.  In september 
staat de kunstmarkt gepland  en oktober/
november staan diverse hobby-activiteiten 
op de agenda. Meer over dit alles op: 
www.wijkraadhasseleres.nl 



Tentoonstelling 
In maart 2007 staat de tentoonstelling “Kiek op Twents” in 
de ontmoetingsruimte van het Kulturhus: 10 panelen waarop 
de tien bekendste schrijvers/dichters van Twente, hun bio-
grafie en poëzie- of prozafragmenten publiceren in de streek-

taal.        Een begeleidend boek-
je is te koop voor € 5,00 in de 
bibliotheekvestiging in het Kul-
turhus.  Al kijkend maakt u ken-
nis met: Gerrit Dannenberg, Her-
man Finkers, André Hottenhuis, 
Gerrit Kraa, Anne van der Mei-
den, Jo Stegeman-Smelt, Ge-
rard Vaanholt, Theo Vossebeld, 
Willem Wilmink en Bert Wolbert. 

 

Lezing door Marjan Berk 
Vrijdag 30 maart  om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Schrijfster Marjan Berk komt een lezing geven over haar le-
ven, haar schrijverscarriëre en het oma-schap. 
Marjan Berk (1932) heeft eerst voor toneel, radio en televisie 
geschreven. In 1980 verscheen haar eerste boek: het Bezui-
nigingskookboek. Hierna volgden nog 35 boeken, waaronder 
kinderboeken. Verder 
schrijft Marjan Berk co-
lumns in  Margriet, het 
Algemeen Dagblad, het 
Utrechts Nieuwsblad en 
de Gaykrant. Opzij noem-
de haar "de koningin van 
het Lichte Boek". Hans 
Warren schreef "ze heeft 
een grote levenservaring, 
weet over veel dingen 
mee te praten, heeft altijd 
wel een verrassende for-
mulering en beschikt over veel humor". Boekhandel Broek-
huis is aanwezig met een stand boeken van Marjan Berk. Na 
afloop is er gelegenheid om uw boek te laten signeren. 
 

Hasselo Leest…Yvonne Keuls 
Op vrijdagavond 9 maart  zal in Kulturhus Hasselo van 20.00 

tot 22.30 uur een zogenaamde 'Wilde lees-
kring' gevormd worden. 
 De gratis toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij de beheerder van Kulturhus Has-
selo. Er is plaats voor 50 personen. Biblio-
theek Hengelo en Kulturhus Hasselo nodi-
gen u uit om het boek Mevrouw mijn moe-
der van Yvonne Keuls te lezen en deel te 
nemen aan een eenmalige leeskringbijeen-
komst. Het is bedoeld voor iedereen die 
het leuk vindt om met elkaar in gesprek te 
raken over een boek, of om te bekijken 

hoe het bevalt.                                
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Het boek wordt besproken onder leiding van neerlandica Do 
Beersma en schrijfster Miriam Janssen van de TalenTuin. 
Wilt u mee doen aan deze bijeenkomst, dan is extra informa-
tie over het boek en de schrijfster af te halen bij de beheerder 
van Kulturhus Hasselo. Wilt u graag in gesprek raken over 
het boek of bent u nieuwsgierig naar hoe deze leeskring te 
werk gaat dan kunt u zich aanmelden bij Diane Wevers, 074 
2452567/ 074 2452565 of via e-mail 
d.wevers@bibliotheekhengelo.nl 
 

Expositie 
Leden van de schilderclub in Kul-
turhus Hasselo hebben het thema 
van de boekenweek ‘Humor’ ver-
werkt in de schilderijen die vanaf 1 
maart te bewonderen zijn in Kul-
turhus Hasselo, beneden en op de 
eerste verdieping. Ook Arjen 
Hoogervorst exposeert met enkele 
‘Twentse’ werkstukken. 

 

Peutervoorstellingen in Kulturhus  
Gratis toegangskaarten kunt u afhalen bij de bibliotheek in 
het  Kulturhus  zolang de voorraad strekt. 
 
Kleine Kangoeroe door Poppentheater ‘Peterselie’ 
Donderdag 15 februari om 14.30 uur 
De voorstelling van Poppentheater Pe-
terselie volgt het verhaal van het boekje 
‘Kleine Kangoeroe’ bijna letterlijk. Om 
alle dieren samen te kunnen laten ko-
men speelt het verhaal zich af in de die-
rentuin. Tijdens de voorstelling, in de 
vorm van een tafelpoppenspel, worden 
liedjes gezongen en gaan de peuters 
meedoen door de bewegingen van de 
dieren na te bootsen. 
 
Naar buiten Kleine Kangoeroe door Rensje Ronzebons  
Donderdag 8 maart  om 14.30 uur 

Peutervoorstelling geïnspireerd 
door “Kleine Kangoeroe” van Guido 
van Genechten. Een vrolijke inter-
actieve voorstelling met muziek, 
een liedje en met veel beweging. 
De prenten uit het boek vormen het 
decor voor het spel met de Kleine 
Kangoeroe en haar moeder. De 
kinderen spelen een rol in het ver-
haal als zij gaan fladderen als vlin-

ders, gaan stampen als olifanten, gaan fluiten als vogels, 
gaan zwieren als de apen, rennen als giraffen en gaan sprin-
gen als... een kangoeroe.  

H. Woodstraat 62H. Woodstraat 62H. Woodstraat 62H. Woodstraat 62    

7558 CP Hengelo7558 CP Hengelo7558 CP Hengelo7558 CP Hengelo    

telefoon 278 01 81telefoon 278 01 81telefoon 278 01 81telefoon 278 01 81    
web: 

info@kulturhushasselo.nl 

www.kulturhushasselo.nl 

Kulturhus HasseloKulturhus HasseloKulturhus HasseloKulturhus Hasselo    

Maart dialectmaand en maand van kunst- en cultuur in Kulturhus Hasselo 


