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Iedereen is welkom op de 
Wijkdag Hasseler Es! 
 
Net als vorig jaar wordt de Wijkdag Hasseler 
Es vóór de zomervakantie gehouden en wel 
op zaterdag 8 juli a.s. De Activiteitencommis-
sie Hasseler Es heeft voor alle grote en kleine 
bewoners leuke verrassingen op de Wijkdag 
in petto.  
                           Lees verder op pagina 3 >> 
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…..>> vervolg van pag.1  Wijkdag Hasseler Es  
 
Als basis en als vast stramien van de dag is er natuur-
lijk de markt met kunstnijverheidprodukten, oude am-
bachten en streekprodukten. Visliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen bij maar liefst twee viskramen, de één met 
gerookte forel, de andere met gerookte paling. Zin in 
iets anders? U wordt op uw wenken bediend door de 
medewerkers van Kulturhus Hasselo met broodjes 
worst of hamburgers en met  dorstlessende verfrissin-
gen.  Voor een lekker schepijsje kan men natuurlijke 
weer bij Franky’s ijscokar terecht. 
En nu de attracties voor de kinderen:  
Geen radarbootjes dit jaar maar twee geweldige activi-
teitenbanen, een groot springkussen en een survival-

baan, waarop de kinderen zich naar hartenlust kunnen 
uitleven. Aan de liefhebbers van paarden is ook ge-
dacht want er komen ’s ochtends 2 pony’s waarop de 
kinderen, onder begeleiding, een ritje over het sportveld 
kunnen maken. Het terrein is ’s middags gereserveerd 
voor de spectaculaire roofvogelshow. Voor de aller-
kleinsten komt het stoomtreintje ‘Bello’ dat een rondrit 
om de vijver maakt. Clown Carlo is aanwezig die voor 
de kinderen leuke figuren van ballonnen in elkaar vlecht 
en er kunnen ook bakjes van klei worden gemaakt op 
de schopschijf.  
De Wijkdag wordt opgeluisterd met zang en livemuziek.  
De Wijkdag begint om 11.00 uur en duurt tot 16.30 uur. 

Natuurwandeling over industrieterrein ‘Oosterveld’  Natuur op het Oosterveld 
 
Op  de delen van het bedrijventerrein Oosterveld, 
die (nog) onbebouwd zijn, wordt door de gemeente  
zodanig beheerd dat de natuur hier meer kansen 
krijgt. Deze werkwijze is ontstaan in nauw overleg 
met de KNNV en het IVN.  
Een deel van dit gebied wordt begraasd door scha-
pen en op de andere delen krijgt de natuur meer 
kansen. Wel wordt er ook op deze delen minimaal 
een keer per jaar gemaaid. 
Op 14 juni j.l. was er in samenwerking met de 
Wijkraad een excursie op het Oosterveld. Op twee 
terreinen (één droog en één meer vochtig) is geke-
ken naar de natuurontwikkeling. Het is boeiend om 
te zien dat er zich allerlei planten spontaan vesti-
gen. Deze planten vormen dan weer een voe-
dingsbron voor bijvoorbeeld wilde bijen , die daar 
hun nesten in de grond hebben. Het terrein be-
houdt de functie bedrijventerrein 
maar in de tussentijd kunnen 
planten, insecten etc. daar weer 
een bronpopulatie opbouwen 
voor de toekomst.  
De ontwikkelingen worden ge-
volgd en zo nodig zal een beroep 
gedaan worden op vrijwilligers 
om een keer extra natuuronder-
houd te plegen. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
Namens IVN en 
KNNV, 
Gerrit Haverkamp 
en Jan Zwienen-
berg. ( rechts ) 

Dat een braakliggend en ogenschijnlijk dor 
en kaal industrieterrein toch een rijke na-
tuur herbergt konden de deelnemers aan 
de natuurwandeling over het Oosterveld 
waarnemen op de mooie woensdagavond 
van 14 juni. Rond 19.00 startte de wande-
ling ter hoogte van tankstation Tinq aan de 
Oldenzaalsestraat. De wijkraad en de re-
dactie waren ook aanwezig naast andere 
belangstellenden. Voor dagblad Tubatia 
liep journaliste Britt van Uem  de hele 

wandeling mee. Van haar hand verscheen 
een paginagroot artikel over deze wande-
ling op vrijdag 16 juni in de krant. In die 
paar jaar nadat het terrein werd ontwik-
keld, hebben zich op de open stukken 

inmiddels zo’n 150 soorten 
planten gevestigd. Daar zijn 
zeer zeldzame soorten bij, 
zoals het ‘kleverig ogentr-
oost’, de gevlekte orchidee 
( foto ) en het minuscule 
‘slijkgroen’  dat door Gerrit 
Haverkamp liefdevol op zijn 
hand werd getoond. (foto) 

Britt van Uem stond zo 
aandachtig te kijken 
naar dit groene wonder 
met microbloempje dat 
zij niet in de gaten had 
dat ze op een mieren-
nest stond. De mieren 
krioelden over haar 
blote voeten in de open schoenen. Dat is 
ook de natuur. 
Maar ook andere planten werden door Jan 
Zwienenberg en Gerrit Haverkamp onder 
de aandacht gebracht, zoals de mooie 
gele, ’s nachts bloeiende teunisbloem die 
uit Amerika met ballastzand in schepen is 
meegekomen. Een andere invasieve exoot 
die zich rap verspreidt, is de Japanse dui-
zendknoop. Een ware plaag, net als de 

Amerikaanse vogelkers. 
Het zal Jan en Gerrit trou-
wens niet verbazen als op 
dit terrein binnenkort zon-
nedauw wordt aangetrof-
fen. Een vleesetende 
plant die zich op dit terrein 

best thuis zal voelen. Vogels zullen voor 
de verspreiding van het zaad zorgen. Jan 
wees ook nog op de plant ‘bijvoet’ die een 
verkwikkend effect heeft op vermoeide 
voeten als je die in je schoenen doet. 
De wandeling, die werd georganiseerd 
door Jan Zwienenberg en Gerrit Haver-
kamp van het IVN en KNNV, werd afgeslo-
ten met de belofte van Jan en Gerrit dat in 
het najaar weer een bomenwandeling zal 
worden gehouden door onze wijk.  

Potten en vazen draaien op pottenbakkersschopschijf 

Onderzoekend speuren de deelnemers 
de schrale vlakte af. 

Japanse duizend-
knoop 

Foto:  Annina Romita 

Leerlingen basisscholen 
maken insectenkasten voor 
de wijk 
 
De Wijkraad Hasseler Es heeft dit jaar een 
nieuw leerlingenproject opgezet. In overleg met 
de gemeente Hengelo is gekozen voor het pro-
ject insectenkasten in de wijk. Het doel is om 
de natuur een handje te helpen zodat bijen, 
hommels, vlinders en andere insecten een 
huisje hebben om te overwinteren. 
De scholen uit onze wijk die zich enthousiast 
voor dit project hebben aangemeld zijn: De 
Schothorst en ’t Schöppert, De Borgh en De 
Bron en De Timp. De insectenkasten, naar het 
voorbeeld van de insectenkast in de weide aan 
de Hasselerbaan, zijn begin juni aan de scho-
len afgeleverd. Het leuke aan dit project is dat 
studenten van de opleiding Bouwmensen 
Twente de insectenkasten hebben vervaardigd. 

Bouwmensen Twente leidt studenten op voor 
bouwen, timmeren, metselen tegelzetten etc. 
Het is daardoor een bijzonder project gewor-
den: Voor leerlingen door leerlingen! De 
wijkraad is deze opleiding dan ook zeer dank-
baar voor hun medewerking. De leerlingen van 
de basisscholen konden daarna aan de slag 
gaan om de vakken van de insectenkasten te 
vullen met allerlei soorten materialen. Dat kun-
nen rietstengels zijn, bamboestokjes, stenen 
met gaten en spleten, dennenappels en wie 
weet wat de leerlingen zelf nog bedenken. 
De plekken waar de insectenkasten het beste 
kunnen komen te staan, zijn samen met de 
stadsdeelbeheerder van de gemeente en de 
wijkraad uitgekozen. In ieder geval wel in de 
omgeving van de school die aan het project 
meedoet. Ook wordt een naamplaatje van elke 
school op de kast bevestigd. Voor de zomerva-
kantie zullen de kasten samen met de leerlin-
gen op hun plek worden gezet. 

De insectenkast aan de Hasselerbaan 



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 

Bericht van de Gemeente Hengelo 
 
Terugblik inloopavonden ‘bye, bye, (grijze) 
bak’ 
De inwoners van de Hasseler Es waren op dinsdag 6 of donder-
dag 8 juni uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst over het ver-
dwijnen van de grijze container in Hengelo. Medewerkers van de 
gemeente Hengelo en Twente Milieu waren in het Kulturhus aan-
wezig om alle vragen rond dit onderwerp te beantwoorden. En 
dat het onderwerp leeft werd snel duidelijk: op beide avonden 
was de opkomst enorm. Het waren met afstand de drukste in-
loopavonden van alle inloopavonden hierover tot nu toe. Veel 
inwoners kwamen een blik werpen op de containerlocaties of 
andere (aanvullende) vragen stellen. Hieronder een aantal van 
de meest gestelde vragen: 
 
Waar komen de ondergrondse containers? 
De ondergrondse containers komen verspreid over de wijk. Sa-
men met verkeerskundigen, chauffeurs van Twente Milieu en 
wijkbeheer is er gezocht naar geschikte plekken. Op de inloop-
avonden werden er verschillende suggesties gedaan voor wijzi-
gingen in de locaties. Daar gaan de gemeente Hengelo en Twen-
te Milieu nu naar kijken. De kaarten met de geplande containerlo-
caties zijn vanaf volgende week te vinden op 
www.twentemilieu.nl/byebyebak. 
 Ik ben of ken iemand die niet in staat is om de vuilniszak 
weg te brengen. Wat moet ik doen? 
De gemeente Hengelo snapt dat niet iedereen in staat is om zijn 
eigen vuilniszak weg te brengen. Neem in dat geval contact op 
met het Zorgloket van de gemeente. Zij kijken mee en bieden 
waar nodig een maatwerkoplossing. Contact opnemen kan via 
het telefoonnummer 14074 of zorgloket@hengelo.nl. Welk afval mag waar? 
 
Er werden verschillende vragen gesteld over in welke bak be-
paald afval mag, bijvoorbeeld aluminiumfolie (verpakkingen), 
koffiepakken (binnenzijde is restafval) en waxinelichtcupjes 
(verpakkingen). Heeft u die vragen ook? Kijk dan eens voor een 
overzicht in de app van Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/
hengelo/welkafvalwaar. Een bewaarexemplaar aanvragen van 
de ‘Welk afval waar-folder’ kan ook. Neem in dat geval contact 
op met de klantenservice van Twente Milieu. 
 
Meer informatie over het verdwijnen van de grijze container? 
Kijk dan eens op www.twentemilieu.nl/byebyebak of neem con-
tact op met de klantenservice van Twente Milieu. Dat kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur via 0900-8520111 
(lokaal tarief), via de e-mail (info@twentemilieu.nl) of via het con-
tactformulier op www.twentemilieu.nl/contact. 
Gemeente Hengelo 

Veel wijkbewoners op inloopavonden  
ondergrondse containers 
 
Zoals te verwachten was, werden de inloopavonden op 6 en 8 juni in 
Kulturhus Hasselo over de locaties voor de ondergrondse containers 
druk bezocht. Verhitte discussies, verontruste en boze opmerkingen 
werden gehoord, bijvoorbeeld over de geplande plek voor de onder-
grondse container bij een speelveld of op een zichtlocatie. Ook hebben 
bewoners bezwaren over de afstand die zij naar de container moeten 
afleggen. Anderen vinden dat de gemeente moet zorgen voor afvalem-
mers van 30 liter. Zelf hebben ze een 20-liter afvalemmer en nu moeten 
ze er een van 30 liter aanschaffen. 
De Wijkraad Hasseler Es is niet bij de geplande locaties betrokken. 
Twente Milieu en de gemeente hebben de locaties bepaald. Wel heeft 
de wijkraad bij een vooroverleg de kaart mogen inzien en heeft bij som-
mige locaties gemeld dat ze het daar niet mee eens is. 
Daarom was het op de inloopavonden misleidend dat met 2 verschillen-
de tekeningen werd gewerkt. Meerdere bewoners zijn daardoor op het 
verkeerde been gezet. Er werd uitleg gegeven aan de hand van grote 
tekeningen met de oorspronkelijke geplande locaties, maar er lagen ook 
meerdere kleine tekeningen waarop alternatieve locaties stonden. Daar-
van is het nog de vraag of die worden overgenomen. 
Door veel bewoners zijn reactieformulieren ingevuld. Volgens Auke 
Doornbos van de gemeente Hengelo worden deze opmerkingen, indien 
mogelijk, meegenomen. De als alternatief voorgestelde locaties worden 
door de verkeersdeskundige van de gemeente beoordeeld. Verder moet 
rekening worden gehouden met kabels, leidingen en bomen. 
 
Definitieve locaties: 
De kaart van de Hasseler Es met de definitieve locaties wordt gepubli-
ceerd op de website van Twente Milieu. In oktober volgt het overzicht op 
de website van de gemeente, maar dan voor heel Hengelo. 
 
Vanaf 1 juli kan met de milieupas overal bij alle ondergrondse contai-
ners in Hengelo restafval worden gestort. In oktober ontvangt iedereen 
een brief wanneer de oude trouwe grijze Otto voor het laatst aan straat 
kan worden gezet om definitief meegenomen te worden. Bij de brief is 
een instructie gevoegd over het gebruik van de ondergrondse container. 
 
Klachten over ge-
dumpt afval bij de 
container: 
Als er troep bij een 
ondergrondse contai-
ner ligt, kan dat wor-
den gemeld via de 
klachtenlijn 2459459 of 
via de Beterbuiten app. 
Auke Doornbosch van de gemeente Hengelo  geeft 
uiltleg over het  container
-locatieplan  



Het overviel de Wijkraad Hasse-
ler Es totaal toen ze nog voor de 
inwerkingstelling van de fontein 
op 13 mei van Het Waterschap 
Vechtstromen hoorde, dat de 
Buziauvijver deze zomer toch 
nog moet worden uitgebaggerd. 
Eindelijk spuit de fontein in de 
Buziauvijver en dan moet die er 
weer uit, terwijl het waterschap 
wist dat de proef met het cocco-
lietenkrijt, om slib weg te krijgen, 
was mislukt. “Dan had de vijver 
ook afgelopen winter gebaggerd 
kunnen worden tegelijk met de 
Hasselovijver en de vijver in de 
Schothorsthoek en vóór de in-
stallatie van de fontein”, aldus de 
wijkraad. Het voorstel van de 
wijkraad de baggerwerkzaamhe-
den niet in deze zomer maar in 
de komende winterperiode uit te 
voeren omdat de fontein er dan 
toch uitgaat, bleek in verband 
met een gecombineerde aanbe-
steding niet mogelijk. Een zwaar-
wegend punt uiteindelijk voor de 

wijkraad was dat het gebaggerde 
slib van de vijver met grote 
vrachtwagens moet worden afge-
voerd via de Johan Buziaustraat. 
Dat is een straat met druk 
schoolgaand verkeer. Dat gaf 
uiteindelijk de doorslag om niet 
tegen de baggerwerkzaamheden 
te zijn in de komende zomerva-
kantie. 

Grand Oriental nu wereldkeuken  
 
Restaurant Grand Oriëntal aan de Deurninger-
straat 302 is onlangs drastisch verbouwd en heeft 
een compleet nieuw interieur.  

Het Chinees restaurant is omgetoverd in een 
nieuw concept en biedt nu een “wereldkeuken” 
van formaat waar men kan genieten van heerlijke 
wereldse gerechten. De eetzaal is aanzienlijk 
uitgebreid en daardoor kunnen er meer en grote-
re gezelschappen terecht zoals personeelsuitjes 
en familiefeestjes. Ook in de gezellige serre die 
naar de achterkant van het restaurant is ver-
plaatst, is het gezellig toeven en kan men genie-
ten van de vers klaarge-
maakte gerechten. De koks 
van Grand Oriental berei-
den de lekkerste Chinese 
wokgerechten, vleesgerech-
ten of sushi. Visliefhebbers 
hebben de keuze uit 9 soor-
ten vis, oesters, coquilles en 
sashimi. Bij de grill liggen 
malse haasbiefstukken, 
Australische kangoeroe steaks en Amerikaanse T
-bone steaks en zelfs traditionele Chinese Peking 
eend op u te wachten. Er is een speciaal kinder-
buffet met diverse snacks, pizza, crêpes en frites. 
En bij het dessert aangekomen heeft u de keus 
uit heel veel toetjes, zoals mousse, gebakjes, 
schepijs, verse slagroom en slushpuppies. Nieuw 
is ook de softijsmachine met twee smaken om 
zelf een lekker ijsje te tappen. 
Meer weten: kijk op de overzichtelijke website 
www.grandoriental.nl voor de gerechten uit de 
wereldkeuken en voor speciale acties en senio-
renkorting. 

Advertorial 
TINY TUKKER HOUSE  

op Wijkdag Hasseler Es! 
 
Kom kijken op de Wijkdag Hasseler Es 
naar een nieuwe Twentse ontwikkeling op 
het gebied van ludiek wonen. Wonen in 
wijkjes met Tiny Houses (red. heel kleine 
huisjes). Studenten die de opleiding bou-
wen volgden bij BouwmensenTwente in 
Hengelo, hebben een super klein huis op 
wielen gebouwd en ingericht. Alles is in 
het huis aanwezig om aangenaam wonen 
in het klein mogelijk te maken. Het huisje 
is mede ontwikkeld door Saxion Hoge-
school afd. Bouwkunde. Het huis is te be-
wonderen tijdens de Wijkdag Hasseler Es 

op 8 juli a.s. op het Cultuurplein voor Kul-
turhus Hasselo. 

De chocoladecascades 

 
Baggeren Buziauvijver. 
Deze zomervakantie baggert Waterschap 
Vechtstromen de Buziauvijver in Hengelo. 
Aannemer Gerwers uit Tilligte start naar 
verwachting in de week van 22 juli. De 
werkzaamheden duren tot en met 7 augus-
tus. Doordat de werkzaamheden in de 
zomervakantie plaats vinden, blijft de over-
last voor de schoolgaande kinderen be-
perkt. Het waterschap haalt de fontein tij-
delijk uit de vijver, maar plaatst deze zo 
snel als mogelijk weer terug. 
 Baggeren 
Op de bodem van de Buziauvijver ligt slib. 
Slib dat door de jaren heen is ontstaan uit 
plantenresten, bodemmateriaal en zand. 
Om dit slib te laten afnemen, is in 2015 
een proef gedaan met coccolietenkrijt. Dit 
heeft helaas onvoldoende resultaat gehad, 
waardoor de vijver alsnog gebaggerd moet 
worden. Met het weghalen van de bagger, 
wordt niet alleen de bodem schoonge-
maakt, maar worden de vijvers ook weer 
wat dieper. Daardoor stroomt het water 
beter door, remt de algengroei en verbetert 

de water-
kwaliteit. 
 
Tijdens de 
uitvoering 
van de 
werkzaam-
heden 
zullen in 
verband met de veiligheid een aantal pa-
den worden afgesloten. Op bovenstaand 
kaartje staan deze aangegeven met de 
rode stippellijn, maar mogelijk worden de-
ze nog aangepast op basis van praktische 
mogelijkheden van de aannemer. Het stre-
ven is wel om de bruggen niet af te sluiten. 
 
Meer weten? 
Op onze website www.vechtstromen.nl/
baggerenindebuurt vertellen we u meer 
over het hoe en waarom van baggeren. U 
vindt hier een korte animatie. Voor meer 
informatie over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met John Overbeek, 
telefoon 06-21882567 of 
j.overbeek@vechtstromen.nl 

Ingezonden bericht van Waterschap Vechtstromen. 

Eindelijk een fontein in de Buziauvijver en dan 
in de zomervakantie er weer uit. 

De gans geniet zichtbaar van de fontein. 



                         Praktijk voor Dry Needling, fysiotherapie,                         arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie 
 

                           Noordelijke Esweg 30a, 7558 ME Hengelo 
                     074 2780504   

 
  
 

Op de foto hierboven ziet u links Hermine Banis, secretaris van de wijkraad  en de 
winnaars van de puzzel. De oplossing luidde: Na de lente komt de wijkdag. 
 
De  redactie heeft weer een nieuwe puzzel in elkaar gezet met  deze keer als thema 
‘extreem weer’.  
Zoek alle woorden uit de woordenlijst kriskras op in het diagram en streep ze door. Er 
blijft dan een aantal letters over. Deze letters  vormen een zin die met extreem weer in  
onze wijk te maken heeft. Die zin vormt de oplossing.  Bewoners van de Hasseler Es  kunnen hun oplossing inleveren bij de Vrijetijdsshop 
Hasselo naast de Jumbo of inzenden naar: puzzel@wijkraadhasseleres.nl  Vermeld 
wel altijd uw naam, volledig adres en telefoonnummer! De winaars worden gebeld, of 
gemaild. Onder de inzenders met de juiste oplossing worden weer drie Hasselo-
waardebonnen van € 15,-  verloot.  

AIRCO BAKKEN BLIKSEM BUI CUMULUS DONDER DOR DRINKEN DROOGTE HITTEGOLF 

HOZEN HUID KOELEN LEKKAGE ONWEERSWOLK OVERSTROMING PARASOL REGEN SPROEIEN STORM 

STORTBUI STROMEN TORNADO UITDROGEN VENTILATOR VERBRANDING WARM WATERHOOS WATEROVERLAST WINDHOOS 

WOLKBREUK ZINDEREN ZON ZONNEBRAND 

 

Vlnr: Hermine Banis, mevr. Teutelink en Portier. Dhr Abbink was verhinderd. 

Puzzelen met de wijkraad 



Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn 
dan 10 jaar. Daarom wordt het bestemmings-
plan Hengelo Noord uit 2007 geactualiseerd. 
Het deel Hasseler Es gaat nu in procedure. 
Dit is een conserverend plan, waarin het hui-
dige gebruik wordt vastgelegd. (red.: Het plan 
wijkt niet af van het voorheen geldend plan 
en legt de bestaande situatie vast).  
Nieuwe ontwikkelingen worden niet meege-
nomen in het bestemmingsplan. De grens 
van het bestemmingsplan wordt globaal ge-
vormd door de Deurningerstraat, Bartelink-
slaantje, Oldenzaalsestraat, Borgmanweg en 
de Hasselerbeek.  
Procedure 
Het voorontwerp bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken hebben ter inzage ge-
legen van 19 april 2017 tot en met 30 mei 
2017. De ingediende reacties worden nu ver-

werkt. Hierna zal het ontwerp bestemmings-
plan ter inzage gelegd worden. De ter inzage-
legging zal worden aangekondigd in het  
Hengelo’s Weekblad in de gemeenteadver-
tentie. 
Contactpersonen voor dit bestemmingsplan 
zijn Bertien Scholten en Geri Dijkhuis, tele-
foonnummer 14074.  

Gemeente Hengelo 

Het buurtbonbudget 2017 
Hasseler Es is op. 
 
Dit jaar kunnen geen 
buurtbonnen voor de 
Hasseler Es worden 
aangevraagd. 
De reden daarvan is 
dat het buurtbonbudget 
in verband met de ge-
meentelijke bezuinigingen is gehalveerd. De 
in 2017 toegewezen aanvragen hebben alle-
maal betrekking op activiteiten toegankelijk 
voor alle wijkbewoners, zoals de Wijkdag, 
Palmpasenoptocht, voorstellingen van de 
Activiteitencommissie, Sinterklaasintocht en 
de Kerstmarkt. De Wijkraad Hasseler Es 
hecht veel waarde aan dit soort activiteiten 
voor jong en oud, die vrijwilligers uit de wijk 
voor medebewoners organiseren. 

Voorontwerp Bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es 

Bezoek Afrikaans 
kinderkoor uit Oe-
ganda aan de Bron. 
 

Op woensdag 12 juli brengt het Kidsgear 
Children’s Choir uit Oeganda een bezoek 
aan basisschool de Bron. De Oegandese 
kinderen zingen voor hun eigen toekomst en 
de toekomst van hun leeftijdsgenootjes 
thuis. Het kinderkoor is afkomstig van de 
Kidsgear Primary School in Bukomamsimbi, 
een school die een thuis biedt aan wees- en 
kansarme kinderen in Oeganda. De school 
werd in 2006 opgericht door de Nederlandse 
stichting UP4US. 
Het kinderkoor zal optreden op de Bron en 
er worden in alle groepen workshops dans/

zang gegeven door de kinderen van het 
Kidsgear Children’s Choir. De dag zal afge-
sloten worden met een slotoptreden op het 
schoolplein. Ook zal er een Afrikaanse 
markt zijn, waar allerlei spullen te koop zul-
len zijn. Met de opbrengst kunnen de kinde-
ren daar te eten krijgen en kunnen de leer-
krachten en de gebou-
wen worden betaald.  
Als school willen wij zo 
kinderen leren beteke-
nisvol te zijn voor ande-
ren en open te staan 
voor de cultuur en ge-
woontes van anderen. 
Het slotoptreden op 12 juli begint om 11.30 
uur. We nodigen belangstellenden van harte 
uit om te komen kijken. 

Nieuws van Wijkracht. 
Wijkracht maakt zich sterk 
voor een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen en 
iedereen mee telt. Daarvoor 
zijn de leden van Wijkteam Hengelo Noord 
bij u in de wijk actief met onder meer: 
BLIJ(F)ACTIEF 65+ ZOMER 2017. Een 
overzicht met mogelijkheden voor bewe-
ging en ontmoeting voor senioren zoals Tai 
Chi in het Kulturhus, koffieochtend in de  
Hasselerborgh en  ‘t Voskamp. De folder is 
af te halen in het Kulturhus. 
Brievenhulp: Elke woensdagochtend in 
het Kulturhus. Deskundige hulp bij lezen 
en begrijpen van brieven en formulieren, 
Cursus Geheugenactivering: Deze cur-
sus is voor ouderen waarvoor het onthou-
den lastiger is geworden. De cursus start 
woensdagochtend 27 september in het 
Kulturhus, het zijn 8 bijeenkomsten en 
deelname is gratis!Sinds kort is het wijk-
team Noord uitgebreid met opbouwwerker 
Han van der Laar.Contact met Wijkracht: 
via Zorgloket Hengelo: 074 245 9131 of  
info@wijkracht.nl en www.wijkracht.nl 

30 jaar Scouting Hasselo 
 

Vanaf 1987 kwamen  
kinderen en jongeren 
uit de buurt één keer 
per week samen in het 

Hasselerschooltje om daar hun (scouting)
avonturen te beleven. Inmiddels is het 
schoolgebouwtje vervangen door een mooie 
multifunctionele ‘blokhut’ aan de J.L. Pisuis-
sestraat en zijn we uitgegroeid tot een mooie 
vereniging met leden in elke leeftijdscatego-
rie. Nog steeds komen onze leden daar elke 

week samen om onder ervaren en gekwalifi-
ceerde leiding nieuwe avonturen te beleven; 
een gps-tocht, vlotten bouwen, op kamp, je 
eigen eten koken, buiten spelen, vliegers 
maken, broodjes bakken boven het kamp-
vuur. Bij scouting kan het allemaal. En dit 
jaar is een speciaal jaar voor onze groep, 
want we bestaan 30 jaar! Een feestje mag 
hierbij niet ontbreken en daarom gaan we dit 
in het weekend van 16 en 17 september met 
(oud)leden uitgebreid vieren. Houd voor 
meer informatie hierover onze website 
www.scoutinghasselo.nl in de gaten.  

Bewoners van Has-
seler Es opgelet! 
Wees zuinig op je va-
kantiegeld. 
 

Op diverse locaties in onze wijk Hasseler Es 
ontstaan regelmatig levensgevaarlijke situa-
ties doordat er structureel  te hard wordt ge-
reden, veelal door de bewoners zelf. 
Na aanhoudende klachten uit de wijk, heeft 
de Politie Hengelo aangekondigd  actief 
gaan controleren op de snelheid in de wijk 
Hasseler Es.  Specifiek zal er worden gecon-
troleerd in de 30 km zones (laser, rader, vi-
deo-auto). De controle geldt voor al het ge-
motoriseerde verkeer! 
Voor onze veiligheid en uw portemonnee, 
matig uw snelheid in de wijk!  Op woonerven 
geldt een maximum snelheid van 15 km/u.  

Hoe gevaarlijker, hoe duurder 
Bij wegwerkzaamheden, maar ook in 30 km 
zones wordt strenger opgetreden tegen snel-
heidsovertredingen. Het principe luidt ‘hoe 
gevaarlijker de overtreding, des te hoger de 
boete’.  Rijd je 34 km/h in een 30km zone, 
dan kost dat 45,- euro, maar rijd je 59 km/h 
in een 30km zone, dan ben je al gauw 400,- 
euro kwijt!  Bij overtredingen van meer dan 
30 km per uur 
binnen de be-
bouwde kom 
bepaalt de offi-
cier van justitie 
het boetebe-
drag. Bij dergelij-
ke snelheids-
overtredingen 
kun je tevens je 
rijbewijs kwijtra-
ken. 

Cash voor Goed Doel in winkel-
centrum Hasselo! 

Goede Doelen kunnen 
dankzij de voorkeur 
van de winkelende 
consument sponsor-
geld binnenhalen. 
Want voor iedere € 5,- 
die een klant tussen 
zaterdag 16 septem-
ber en zaterdag 28 

oktober bij de winkeliers in winkelcentrum 
Hasselo besteedt, krijgt deze een Hasselo-
munt. De munten (met een maximum van 
tien munten per besteding) kunnen tijdens de 
actieperiode worden gedeponeerd in de inle-
verdisplay van het favoriete Goede Doel. De 
inleverdisplays staan opgesteld in de passa-
ge voor de HEMA. Hoe meer munten jouw 
‘Goede Doel’ uiteindelijk ontvangt, des te 
meer sponsorgeld zij verdient. In totaal is er 
maar liefst € 10.000,- te verdelen. Tien 
‘Goede Doelen’ kunnen meedoen aan deze 
actie. Zeker de moeite waard dus om je favo-
riete ‘Goede Doel’ te steunen en je Hasselo-
munten te doneren.  



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

Kulturhus Hasselo Culturele agenda 
 
Zaterdag 8 juli 14.00 uur Film. Down to Earth. 
Vierde(1) vertoning van deze spraakmakende 

( DWDD)  succesvolle film over het Nederlands 
gezin Winters dat het 
drukke westerse bestaan zat is en vijf jaar lang 
alle continenten afreist 
om maanden bij verschil-lende stammen te ver-

blijven. Ze leren er hoe men 
‘connected’ blijft met de aarde en ervaren de zingeving van 
het bestaan en de toekomst 
voor onze kinderen. Wijsheid en diepgang. De film veroor-
zaakte wekenlang uitverkoch-
te zalen in de filmhuizen. Een film die je gezien moet heb-
ben.  Vrijdag 29 september 19.30 uur. 
Film over De Dinkel en het stroomgebied. 

Filmer Jan van der Geest 
heeft een prachtig tweeluik 
gemaakt over de dromeri-ge  betoverende rivier die 
al eeuwenlang door het 
glooiende Twentse land-schap meandert.  

Voor het nieuwe seizoen heeft de culturele com-
missie weer veel interessante en amusante activi-
teiten op de plank liggen. De data zijn echter nog niet vastgelegd. Zie t.z.t. de culturele agenda. 
 
Aansluitend op de film Down to Earth vertelt de nog jonge Ole Nieling zeer boeiend bij zijn film 
over zijn 6 maanden barre nomadenbestaan in 
een zelfgemaakte hut in de bergen in het noorden van Noorwegen. Het project, Art Of Living, voert 
hij in eenzaamheid uit bij min 
30 graden in metershoge sneeuw. De hut heeft hij later 
opgehaald en is, heropge-
bouwd, als een eindexamen-werkstuk te zien op de AKI in 
Enschede. ( www.ole.wtf )   In september houdt Harry de Roij een lezing over 

de mysterieuze Nederlandse ketter-se schilder Johannes Torrentius, 
waarvan maar één schilderij bekend 
is. Destijds was hij beroemder dan Rembrandt. Onlangs is een film over 
hem in première gegaan. Uiteraard 

wordt de film ook vertoond.  In oktober wordt een Bierfeest met  
originele Egerländerkapellemusik gehouden. 
 
In november kunt u genieten van een avondje ‘Twente plat’ met muziek, humor, proza en verzen 
in samenwerking met ‘Twentse sproake’.   

 Ook in november wordt een wijnproef-
avond gehouden.  
 Voor de actieve sportbeoefenaars zijn de beken-

de psychiater, sporter en publicist Bram Bakker en schrijver Koen de Jong uitgenodigd. Zij zullen spreken 
over hun boek  ‘Verademing’ dat op 
uiterst onderhoudende wijze tips geeft over efficiëntere ademhaling en zuur-
stofvoorziening voor iedereen.  
 
Houd voor meer informatie en data hierover de culturele 
agenda van het kulturhus in de gaten .  
Stuur een mailtje naar : kultuur@kulturhushasselo.nl voor 
de uitgebreide nieuwsbrief. 
 

Rommelmarkt! 
 
Op zaterdag 16 september wordt de 
jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Het 
cultuurplein vol gezellige kraampjes met 
spulletjes. Lekker neuzen en mooie din-
gen scoren. Levende muziek zorgt voor 
sfeer terwijl Jan weer heerlijke worsten-
broodjes bakt naast het terras.  
Een kraam reserveren gaat heel gemak-
kelijk bij het beheer van het kulturhus op 
074-2780181 of via de website.  

   
Doe (weer) mee met de 

wijkraad fotowedstrijd!  Het 
thema is deze keer ‘Het weer in 
de wijk’. Maak mooie foto’s van 

het weer of de gevolgen ervan in de Hasseler 
Es en e-mail uw foto’s naar: fotowed-
strijd@wijkraadhasseleres.nl   
Afdrukken doen wij. U mag twee foto's instu-
ren, staand of liggend. De ingezonden foto 
moet minimaal 1 mB groot zijn i.v.m. een 
goede afdruk. Vermeld duidelijk uw naam en 
telefoonnummer bij de inzending. Er zijn 
prijzen beschikbaar van 50, 30 en 20 euro 
aan Hasselo waardebonnen. De eersteprijs-
winnaar ontvangt tevens de zilveren camera 
als wisseltrofee. Alle inzendingen worden 
geëxposeerd in het kulturhus en op de websi-
te van de wijkraad. Alle foto's worden gebun-
deld in een leuk boekje als aandenken aan 
de wedstrijd. Tot 1 januari 2018 mogen de 
foto's worden ingestuurd. Succes!  

Expositie met nieuw werk 
van Johannes Zomervijver. 
Johannes Zomervijver 
uit Enschede heeft fraai 
nieuw werk tentoonge-
steld in de benedengan-
gen van het kulturhus.. 
‘Mermaids’ is het thema. 
Grote doeken in acryl 
met gestileerde  zee-
meerminnen.  
Ga eens kijken! Het is 
de moeite waard.  

Sporten vanaf €8,25 per maand! 
 

Wijkrekreatie Sportvereniging 
Hasseler Es is beter bekend 
als de WRSH. Een vereniging 
voor iedereen en door profes-
sionele vrijwilligers begeleid! 
Zoals de naam al aangeeft, 
biedt de vereniging verschil-
lende zaalsporten voor jong 

en oud aan (badminton, volleybal, basketbal, 
streetdance, totalfit enz.) op een recreatieve 
manier. Iedereen die lid is van de WRSH kan 
aan alle sporten meedoen zonder daar extra 
voor te betalen! Naast sportief bezig zijn, is het 
bij ons vooral ook gezellig. We vinden het be-
langrijk dat iedereen kan sporten, ook de men-
sen met een kleine beurs! We proberen daarom 
de kosten te minimaliseren en kunnen zo de 
contributie laag houden. 
De vereniging is opgericht op 14 maart 1978 en 
was in eerste instantie bedoeld voor de bewo-
ners van de Hasseler Es. Inmiddels heeft het 
ledental zich uitgebreid met bewoners uit andere 
wijken van Hengelo. 
Locatie: Sporthal Hasseler Es en het Kulturhus 
Meer informatie: zie www.wrsh.nl, bellen kan ook 
met Jelte Meijer, tel. 074-2776561 
Bij de koersbalgroep die speelt op vrijdagmid-
dag van 13.30 uur tot 16.00 uur zijn nieuwe 
deelnemers van harte welkom. 
Koersbal is van oorsprong een Australische 
sport en lijkt erg op “jeu de boules”. Koersbal 
wordt echter binnen gespeeld op een groene 
mat van 8 bij 2 meter. De bedoeling van het spel 
is om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij de 
jack, het witte doelballetje. Het is een leuke  
activiteit die sociaal samenzijn en sportiviteit 
combineert. Kom kijken in het kulturhus! 

Bibliotheek Hasseler Es 
Afwijkende openingstijden 
tijdens de zomervakantie van 
24 juli tot 3 september. De 
bieb is open van maandag  
t/m/ vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur.  

De leentermijn is verlengd in die periode. Neem 
dus gerust meer boeken mee op vakantie.  


