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Het coronavirus treft ons allen 
Alle activiteiten in en rondom Kulturhus Hasselo en andere sociale 
locaties zijn afgelast in onze wijk. Dat betekent geen LEGO-beurs, 
Palmpasen-optocht, kunstmarkt, Hasseloop, prijsuitreiking fotowed-
strijd en heel veel andere culturele activiteiten die op de agenda van 
Kulturhus Hasselo en de vele andere organisaties stonden. Het soci-
ale leven kwam knarsend tot stilstand. De hectiek in ons leven staat 
tijdelijk op een zijspoor. Daardoor is er wel ineens tijd voor elkaar en 
voor gezelligheid thuis. We moeten onzelf maar vermaken, zoals dat 
ooit heel normaal was in de periode ’toen was geluk nog heel gewo-
on’ vlak na de bevrijding in 1945  tot aan de roerige jaren 60.  
Dat heeft de redactie van de Hasseler Post doen besluiten een aan-
gepaste editie van de Hasseler Post uit te brengen met bijvoorbeeld 
extra prijspuzzels en een LEGO-bouwwedstrijd waarmee leuke prij-
zen zijn te winnen. Lees hierover elders in deze krant.  
 

LEGO-bouw-
wedstrijd! Doe 
mee en stuur in! 
Zie pag. 5 voor 
meer info. 

Nieuwe rubriek: De Hasseler Es van oale groond tot vogelvlucht 

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de beton-
platen van de A1 langs de Hasseler Es wer-
den vervangen door ZOAB om de geluidshin-
der door het almaar toenemende verkeer te 
beperken voor de wijkbewoners. 
In 2014 dook een 2 meter lange panoramate-
kening op die in 1976 is gemaakt door een 
medewerker van een landschapsadviesbu-
reau in Delft. Die tekening toont een impres-
sie van het landschap vanaf 30 meter hoogte  
waardoor de A1 zou komen te lopen, gezien 
vanaf Hasselerbaan richting de Deurninger-

straat. Rechts is het Bartelinkslaantje te zien. 
De Hasseler Es was toen nog volop in ont-
wikkeling. De tekening hangt in de ontmoe-
tingsruimte van het kulturhus tegenover het 
buffet. In het juninummer 2014 van de Has-
seler Post is uitgebreid aandacht besteed 
aan deze tekening. Onlangs is met een dro-
ne een fraaie panoramafoto gemaakt door 
wijkbewoner Willem Rozema vanaf ongeveer 
dezelfde plek en hoogte als de tekening.  
Oproep: Heeft u een foto uit het verleden 
van de Hasseler Es, mail die dan naar de 

redactie. Willem Rozema maakt van dezelfde 
plek een fraaie dronefoto die zal worden ge-
publiceerd in deze krant. 
 
Foto 1: Een drone-panoramafoto van de A1 zoals die nu 
door het landschap op de tekening loopt.  
Foto 2: De onthulling van de tekening in het kulturhus in 
2014. Met vlnr. Hermine Banis, secretaris van de 
wijkraad, Swanèt Vink,notuliste, Joop Wessels (tekening), 
Pieter van Dijk (lijsten-maker) en Henk Schutten, penning-
meester van de wijkraad. 
Foto 3: De A1 in aanleg in de jaren 80. De Oldenzaal-
sestraat vanaf de huidige afslag 31 richting het centrum. 
In de verte de stoplichten hoek Hasselerbaan bij Pentrop.  

Roerige tijden 

“In deze tijd van het coronavirus staat de wereld 
op z’n kop. Dingen die we als vanzelfsprekend 
beschouwen kunnen in een keer niet meer. Met 
je gezin naar de supermarkt, de kinderen naar 
school, lekker sporten of naar de bibliotheek of 
Kulturhus Hasselo. Dit alles is een tijdlang niet 
meer mogelijk. 
De mogelijkheid dat mensen besmet konden 
worden met het coronavirus is ook de reden dat op het laatste 
moment de onthulling van het herdenkingsbord voor de beman-
ning van het neergekomen vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog is 
afgelast. Na overleg met de burgemeester is besloten dit gedenk-
waardige moment niet te laten doorgaan. 
Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, gelukkig niet. De 
narcissen in de bermen van Hasselerbaan staan alweer mooi in 
bloei. De klok van wijkraad is geplaatst op het plein voor het kultur-
hus. Dit zijn positieve zaken die u als wijkbewoner tijdens een van 
de nog wel toegestane wandelingen door onze mooie wijk kunt 
zien. Ook de wijkraad gaat door met haar activiteiten. Niet tijdens 
de maandelijkse vergaderingen, maar digitaal. Dus, mocht u zaken 
hebben die u bij de wijkraad onder de aandacht wilt brengen, 
neem dan contact met ons op via wijkraadhasseleres@hotmail.com  

En blijf gezond!’” 
 
Ron Wesseling 
Voorzitter Wijkraad Hasseler Es  
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Bewonersorganisatie 

Stichting Wijkraad Hasseler Es 

  Belangrijke  telefoonnummers: 
  Meldingen Wijkbeheer acuut gevaar 074 - 2459459 
  Meldingen online www.hengelo.nl → meldingen     
  Openbare ruimte → meldingenformulier.   
  Twente Milieu:                   0900 - 8520111 
  Wijkagent                           0900 - 8844 
 
   Spreekuur wijkagent elke tweede maandag van de 
   maand van 16.30 tot 17.30 uur in Kulturhus Hasselo. 

Ron Wesseling 
Hermine Banis 
Henk Schutten 
Gilla Vronik 
Johan Molthof                
Marian Grootelaar 
Swanèt Vink 

Voorzitter              
Secretaris               
Penningmeester        
Milieu werkgroep       
Milieu algemeen       
Verkeer                     
Notulist                     

 Hermien de Vries 
medisch pedicure 

Openbare vergadering elke maand in Kulturhus 
Hasselo, meestal op een maandagavond. Aan-
vang 19.30 uur. Uw komst graag vooraf melden 
bij het secretariaat tel. 074-2773686 

 

Voor hulp en advies bij klachten tijdens de 
overgang, menstruatieproblemen, anti-
conceptie 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 

info@dewonderboot.nl 

www.dewonderboot.nl   

    /KinderdagverblijfDeWonderboot 

Oldenzaalsestraat 603 

7558 PX Hengelo 

074 - 85 26 539 

 Praktijk voor fysiotherapie, arbeidsfysio- 
 therapie, dry needling en echografie 

     
 
 
 
 
 
                    
                   

                   Weijinksweg 25 7558 PL Hengelo 
                 074 2780504 



Een klok voor de wijk als aanden-
ken aan de jubilerende wijkraad 

 
De Wijkraad Hasseler 
Es vierde vorig jaar 
haar 40-jarig jubileum 
in stilte. Er is geen feest 
en ook geen receptie 
gehouden, want de al-
tijd actieve vrijwilligers 
van de wijkraad hadden 
een ander idee in de 
gedachten. Het moest 
een geschenk worden 
aan alle wijkbewoners 
en tevens een aanden-
ken aan de jubilerende          
wijkraad. 

Voor een passend cadeau moest eerst geld bijeen worden 
vergaard. Naast een gespaard bedrag kwam de bijdrage van 
de RABO-Clubkas Campagne goed van pas. Met dank na-
tuurlijk aan alle wijkbewoners die toen op de wijkraad hebben 
gestemd. 
Het idee voor een passend cadeau leek aanvankelijk simpeler 
dan gedacht. Het plan voor een kunstwerk (veel te duur) of 
een kunstzinnige bank (banken genoeg in de wijk) belandden 
in de prullenmand. Maar ineens viel het kwartje en het idee 
voor een mooie klok was geboren. En deze jubileumklok staat 
nu op het plein voor Kulturhus Hasselo te pronken.  
En daarmee is de wijk meteen weer helemaal bij de tijd.   

De grote verlichte jubileumklok naast de door 
de wijkraad uitgezochte designverlichting op 
het plein voor het kulturhus.  

Creatief: Toch een (buurt)bibliotheek!  

    De bibliotheek in de stad en het kulturhus 
zijn voorlopig gesloten. Juist in deze crisistijd 

waarin we onszelf moeten vermaken, is 
dat een groot gemis. Dat bracht een wijk-
bewoner op het idee een buurtbieb in te 
richten onder hun carpoort. Een briefje, 
(zie hierboven), was gauw gemaakt en 

werd in de buurt rondgebracht. De redactie vond dit een ge-
weldig initiatief en wil het graag delen met de andere wijkbe-
woners. Wellicht dat dit initiatief navolging oproept en er 
meer buurtbibliotheken ontstaan. 
 
Apotheek thuis 
Ook anderen bieden spontaan hulp aan, zoals een dame die 
bij de apotheek werkt. Zij biedt d.m.v. een huis-aan-
huisbriefje aan om de geneesmiddelen die op recept zijn be-
steld door buurtgenoten bij de apotheek thuis even langs te 
brengen op weg naar huis. Ook boodschappen wil zij wel 
doen. Het is mooi dat mensen elkaar willen helpen en voor 
elkaar klaarstaan in deze lastige periode.  

De noodbrug die sinds september van het vorig jaar in de Else 
Mauhsstraat over de Hesbeek is geplaatst, wordt over enige 
tijd vervangen door een definitieve nieuwe brug. Tot grote op-
luchting van de aanwonenden en de wijkraad wordt het een  
“echte” brug en geen gedempte beek met een duiker. Dit sce-
nario was een optie, maar werd direct door de bewoners en 
wijkraad verworpen. Met het oog op de veiligheid voor kinde-
ren wilden zij een brug met leuningen en zagen  een oeverver-
binding zonder leuningen niet zitten. 

Een ander belangrijk punt om voor “echte” bruggen te gaan 
was dat op termijn alle bruggen in de wijk moeten worden ver-
vangen. Die verkeren, na ruim 45 jaar gebruik, in een erg 
slechte staat en zullen ook moeten worden vervangen. Als 
daarvoor alleen maar oeververbindingen met duikers voor in 
de plaats waren gekomen, was er geen beek meer overgeble-
ven in de wijk.  Juist de originele bestaande bruggen met die 
specifieke Twentse kenmerken geven de Hasseler Es een 
bijzonder karakter en bewoners en wijkraad vonden dat dit 
niet verloren mocht gaan. 
Gelukkig begreep technisch adviseur Hans Lukas van de ge-
meente Hengelo de argumenten van bewoners en de 
wijkraad. Hij is zorgvuldig op zoek gegaan naar een accepta-
bele oplossing als vervanging van de oude bruggen.  Hans 
Lukas: “De nieuwe brugdelen voor de Else Mauhsstraat zijn al 
bij de gemeente, maar het is wachten op de staanders voor de 
houten leuningen, want die moeten nog worden gecoat en 
door het coronavirus kan alles langer duren.” 
Aan de veiligheid voor de kinderen heeft hij ook gedacht. In 
plaats van twee steunen wordt  een derde steun aan de on-
derkant van de leuning aangebracht. Na de brug in de Else 
Mauhsstraat zullen de andere oude bruggen, naar gelang hun 
staat, over een periode van vijf jaar worden vervangen.  

Spiksplinternieuwe brug over de Hesbeek in de Else Mauhsstraat 

Dit is het type brug dat in de Else Mauhsstraat wordt geplaatst. 

Tegels rondom besticker-
de wijkverdeelkasten. 
De gemeente/Gildebor heeft 
positief gereageerd op het ver-
zoek van de wijkraad om te-
gels aan te leggen rondom de 
wijkverdeelkasten die bestic-
kerd zijn met de boerderijaf-
beeldingen van dhr. J. Niks. 
Dit om te voorkomen dat de 

grasmaaiers bij 
het wijkonder-
houd te dicht 
langs de kas-
ten maaien en 
daardoor scha-
de aan de afbeelding veroor-
zaken. Ook is er door de aan-
gelegde tegels minder kans op 
opspattend zand.  

Jo Niks rondwandeling. 
Wie er wel eens uit wil voor een 
lekkere wandeling kan een be-
zoek brengen aan de inmiddels 
acht elektrakasten met de fraai 
gekleurde boerderij-tekeningen 
van Jo Niks, voorzien van tekst 
en uitleg.  
Op het kaartje hiernaast vindt u 
de kasten bij de rode stippen.  
De rondwandeling, die start aan 
de Hans Vonkstraat, is 5 km lang 
en duurt met stops 1.30 uur 



Wijkraad Hasseler Es prijswoordzoeker 
De winnaars van de vorige puzzel zijn 
v.r.n.l. Mevr. Dogan, mevr. Mensink en 
dhr. Ellen. Proficiat! Zij ontvangen de Has-
selo-waardebonnen uit handen van Gilla 
Vronik (l.) van de wijkraad en initiatief-
neemster van de milieu-zwerfvuilverzamel-
werkgroep in onze wijk. Op de achtergrond 
de nieuwe wijkraadklok.  
De oplossing van de vorige puzzel luidde: 
‘Een nette wijk is fijn voor bewoners groot 
en klein.’  Hartelijk dank voor de vele in-
zendingen met de mooie kaarten en de e-
mailtjes. Blijf inzenden om kans te maken 
op een prijs met in dit nummer een extra 
prijspuzzel en een LEGO-wedstrijd.  

De nieuwe puzzel gaat over 75 jaar bevrij-
ding van Hengelo en wat  daarmee te ma-
ken heeft in periode daarvoor. Zoek de 
woorden uit de woordenlijst kris-kras op in 
het diagram en streep ze door. Als dat 
gelukt is, blijft er een aantal letters over dat  
de oplossingszin vormt.  
Onder de inzenders uit onze wijk met de 
juiste oplossing verloten we weer drie  
Hasselo-waardebonnen van 15 euro.  
Uw oplossing kunt u tot 12 mei a.s. afge-
ven bij de Vrijetijdshop naast de Jumbo of 
e-mailen naar puzzel@wijkraadhasseleres.nl 
Belangrijk: Vermeld altijd uw naam, adres, 

én telefoonnummer, ook in de e-mail.  

 

 
 
 
 

Narcissen langs de Hasselerbaan. 
Foto: Walter van Dijk 

Voorjaar onder een roze wolk. 



www.oldekalterhengelo.nl  074 - 2435548 

 

Extra wijkraad junior-woordzoekerpuzzel met prijzen! 
Deze woordzoekerpuzzel is speciaal samen-
gesteld voor de jongere wijkbewoners t/m 12 
jaar. Alle woorden in de woordenlijst zijn 
woorden die te maken hebben met de wijk 
waarin je woont. De woorden komen kriskras 

voor in het diagram hieronder, ook diagonaal 
en achterstevoren. Goed zoeken dus.  
Als je alle woorden hebt weggestreept, blijft 
er een aantal letters over. Die letters vormen 
samen een zin. Deze zin is de oplossing.  

E-mail je oplossing, voorzien van naam, 
adres en telefoonnummer, vóór 12 mei naar:  
puzzel@wijkraadhasseleres.nl en ding mee 
naar een van de drie Hasselo-waardebonnen 
van 15 euro. Doe je best en stuur in. Succes! 

Toch een beetje LEGO nu de LEGO-beurs niet doorgaat.  
Bouw met LEGO of DUPLO je mooiste bouwwerk en maak kans op 
een van de drie Hasselo waardebonnen van 15 euro. Er zijn twee 
leeftijdscategorieën: Van 5 tot en met 9 jaar en van 10 tot en met 15 
jaar. Voor elke categorie zijn drie bonnen beschikbaar!  
Als je bouwwerk af is, laat je er twee foto’s van maken. Eén zonder en 
één met jezelf er ook bij. Alleen je gezicht is voldoende. We moeten je 
bouwwerk goed kunnen beoordelen.  
E-mail de foto’s naar: puzzel@wijkraadhasseleres.nl met in vakje 
‘Onderwerp’ LEGO-wedstrijd. Zet je naam, adres en telefoonnummer 
ook in de e-mail! Je mag insturen tot 12 mei aanstaande.  
 
Gaaf! Alle inzendingen worden getoond op de wijkraadwebsite 
www.wijkraadhasseleres.nl dus maak er wat moois van. Succes! 

Doe mee! Lego- en Duplo-bouwwedstrijd 



GeopendGeopendGeopendGeopend    
donderdag   8.30 - 18.00 uur 
vrijdag          8.30 - 18.00 uur 

Willem Kesstraat 1 - 074 277 32 30    

ACTIE! Bij aankoop van een set inktcartriges 
of toner in februari 15% korting. 

Voordelig bijvullen van alle merken cartriges.  
Ook verkoop van nieuwe cartriges en toners.  

Tevens reparaties en onderhoud aan uw printer. 

Zaagstraat 15 - 7556 MX Hengelo 
074-2569410 - 06-13655237 

Webshop: www.inkt-en-toners.nl 

Herdenkingsbord omgekomen geallieerde 
slachtoffers toch geplaatst. 
 
De officiële onthulling door burgemeester Schelberg van het herden-
kingsbord voor de omgekomen oorlogsslachtoffers in onze wijk is 
wegens de grote kans op besmetting door het coronavirus niet door-
gegaan. De wijkraad heeft dit na overleg met de gemeente Hengelo 
besloten. 
Desondanks  is op 14 maart het bord op zijn plek gekomen zonder 
enig ceremonieel vertoon. 
Initiatiefnemer Bert Wolbert, voorzitter van de Vereniging Heemkunde 
oalde Gemeente Weersel heeft in aanwezigheid van leden van de 
club, ‘s middags het bord aan de paal bevestigd en er is door hem 
een steen en een bos bloemen bijgelegd.  De wijkraad had liever 
gezien dat de plaatsing en onthulling van het bord naar een nader te 
bepalen datum zou worden verschoven. Maar de Heemkundevereni-
ging wilde in het kader van 75 jaar bevrijding die in deze periode 
werd herdacht, toch alle geplande zeven herdenkingsborden in Has-
selo en Dinkelland plaatsen. 
De uitgenodigde wijkbewoners waren door de wijkraad via een mel-
ding op het rode wijkraadsbankje vlak bij de paal van de afgelasting 
op de hoogte gesteld en daardoor was niemand gekomen. 
Op het geplaatste bord staan de namen van de omgekomen jonge-

mannen: Engelsman William Leven, marconist en boordschutter en 
de Canadese bemanningsleden piloot Alan Edgar Hatch, navigator 
Raymond Lamport Baumgarten, bommenwerper Douglas Ray Hor-
wood en boordschutter Charles Clifford Hildreth. 
De grote steen, die op verzoek van de wijkraad door Gildebor is aan-
geboden, wordt later bij de herdenkingsplek geplaatst.  

Het bord staat naast de bank aan de 
Hesbeek bij de Willem Rooyaardstraat. 

Ruimere gehandicaptenparkeer-
plaatsen winkelcentrum Hasselo 
 
De parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan 
de Westelijke Esweg voor automobilisten met 
een gehandicaptenparkeerkaart zijn verlegd 
naar een andere plek. De oude parkeerplaat-
sen waren veel te smal en daardoor kon men 
niet goed uitstappen. Ook lag een trottoir-
band lelijk in de weg. 
De Werkgroep Verkeer van de wijk heeft dit 
probleem bij de verkeersdeskundige van de 
gemeente Hengelo aangekaart en zij zijn 
samen ter plekke gaan kijken. Als oplossing 
zijn de gehandicaptenparkeerplaatsen naar 
een andere hoek van het terrein verlegd 
waarbij een bredere parkeerruimte kon wor-
den gecreëerd. Kort na de werkzaamheden 
kwam een ander probleem aan het licht. Au-

tomobilisten zonder gehandicaptenparkeer-
kaart bleven op de oude plek parkeren en 
negeerden het speciale bord, dat men blijk-
baar over het hoofd zag. Ter verduidelijking 
staat nu bij elke gehandicaptenparkeerplek 
een eigen bord. En mocht dat nog niet helpen 
dan zullen bekeuringen van 380 euro worden 

Dit zijn de niewe gehandicapten-
parkeerplekken. Bestuurders van 
auto’s met trekhaak moeten niet te 
ver naar achteren  parkeren. De 
trekhaak kan zich in de portier van 
een geparkeerde auto boren.  

Goede doel van de wijkraad uitge-
kozen voor statiegeldactie COOP 
 
Supermarkt COOP aan de Paul Steenbergen-
straat heeft het goede doel van de wijkraad 
uitgekozen voor haar lokale statiegeldactie in 
het komende kwartaal. 
Onder het motto: ‘Alle kleine beetjes helpen’,  
had de wijkraad zich afgelopen winter aange-
meld voor deze actie. Het goede doel is het 
opknappen van de elektriciteitskast die op de 
hoek staat van de Louis van Gasterenstraat 
met de Noordelijke  Esweg. “Deze kast 

schreeuwt om een opknapbeurt”,  vond de 
wijkraad,  “want die ziet er niet uit”. Het plan is 
om op deze kast een afbeelding aan te bren-
gen van een ingekleurde tekening van dhr. Jo 
Niks van een voormalige Hasselo-boerderij, 
zoals op enkele andere verdeelkasten in de 
wijk. Filiaalchef Mulder van de COOP meldde 
dat al het gedoneerde statiegeld ten goede 
komt voor dit leuke doel, waarvan hij persoon-
lijk erg voorstander is. Klanten van  de COOP 
die hun flessen inleveren bij de COOP kun-
nen hun flessengeld doneren aan dit plan van 
de wijkraad. De periode die daarvoor staat,  
loopt van 1 april tot en met 30 juni 2020.  

De zwaar bekladde en vervuilde Enexis-
kast aan de Louis van Gasterenstraat krijgt 
een fraaie tekening van Jo Niks als de 
omwonenden die winkelen bij de COOP 
voldoende flessenbonnen doneren. 



Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws 
of kijk op onze website 

Autobedrijf Bruins 
Torenlaan 8 
7559 PJ Hengelo 
Tel: 074-2777708 
 
www.autobruins.nl 
info@autobruins.nl 

Praktijk voor Fysiotherapie en 
Manuele therapie Hasseler Es 
en Slangenbeek! 

Al bijna 50 jaar is deze fysiotherapie-
praktijk in de Hasseler Es gevestigd aan 
de Willem van Otterloostraat. 
De fysiotherapeut is een expert op het 
gebied van houding en beweging. Fysi-
otherapie richt zich bij klachten en aan-
doeningen (ook preventief) op het be-
wegingsapparaat in brede zin. In veel 
gevallen gaan mensen met klachten in 
eerste instantie naar de huisarts. Deze 
kan dan verwijzen naar een fysiothera-
peut. Het is tegenwoordig ook mogelijk 
rechtstreeks naar de fysiotherapeut te 
gaan. Dan volgt er eerst een screening 
en een onderzoek. Daarna wordt er een 
behandelplan opgesteld en samen met 
de patiënt wordt gekeken naar de per-
soonlijke situatie en doelen die gehaald 
kunnen worden. 
Naast de fysiotherapiepraktijk is het trai-
ningscentrum FYTAAL gehuisvest waar 
u uw conditie en kracht (uw belastbaar-
heid) kunt trainen. Ook hier wordt eerst 
een intake gedaan om uw persoonlijke 
doelen en wensen te bepalen. 
 
Meer informatie vindt u op de website: 
www.fysiotherapiehasseleres.nl  
U kunt ons bereiken op 074-2771210. 

Advertorial 

Nieuws van Scouting Hasselo 

Uitdagende spellen spelen, speurtochten 
maken door de mooie Nederlandse na-
tuur, verschillende vaardigheden en sa-
menwerken ontwikkelen. De welpen van 
Scouting Hasselo doen dit elke vrijdag-
avond weer. Bij ons kan een kind zich-
zelf zijn, zich ontwikkelen en een leuke 
en uitdagende tijd beleven samen met 
anderen. Houdt jouw kind ook van lekker 
buitenspelen, wil zijn grenzen steeds 
weer verleggen en meedoen aan gave 
spellen en activiteiten? Dan is Scouting 
Hasselo de geschikte plek. Met onze 
vrijwilligers zorgen we elke week voor 
een divers programma, van trefbal tot 

koken boven het kampvuur en van een 
leuke speurtocht tot knutselen. Elk jaar 
een aantal weekenden op kamp en in de 
zomer zelfs een hele week! We hebben 
nog plek voor jongens en meiden tussen 
de 7 en 11 jaar die niet bang zijn voor 
een uitdaging en samen met ons het 
avontuur aan gaan. Kijk op onze websi-
te: www.scoutinghasselo.nl/welpen of 
mail naar welpen@scoutinghasselo.nl  
Kom ook eens kijken op vrijdagavond 
tussen 18.30 en 20.30 uur.  

Coronamaatregelen bij  WRSH 
De WRSH volgt het advies van 
het MVWS en RIVM. Alle sport-

activiteiten zijn afgelast tot in elk geval 6 
april. Zie website www.wrsh.nl voor info. 
Bellen kan ook: 074-2776561. 
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn 
we op zoek naar een nieuwe trainer 
voor de conditietraining op de woens-
dagavond. Voor meer informatie over de 
conditietraining, de opbouw van de trai-
ning en de taken van de trainer zie: 
www.wrsh.nl. Interesse? Of ken je ie-
mand die dit zou kunnen en willen, 
neem dan contact op met jelte@wrsh.nl  

Kokkerellen bij het kampvuur 

Dienstverlening Wijkracht tot 
minimum beperkt. Fysiek con-
tact voorlopig vermijden 
  
Wijkracht stopt voor-
lopig met alle fysieke 
contactmomenten 
tussen professionals, vrijwilligers en 
hulpvragers. Alle activiteiten, huisbezoe-
ken en niet dringende overleggen stop-
pen tijdelijk (in ieder geval tot 7 april). De 
bereikbaarheidsdienst blijft actief en 
handelt waar nodig ook. Het gaat dan 
om spoedsituaties waarbij de inzet van 
medewerkers van Wijkracht nodig is.   
Inwoners en samenwerkingspartners 
kunnen bellen naar nummer 088 954 57 
22 of mailen naar info@wijkracht.nl. De 
reactietijd kan in deze weken iets langer 
zijn dan gebruikelijk.  
 
Wijkracht brengt hulpvragen en hulp-
aanbod bij elkaar tijdens coronacrisis 
Boodschappen halen, een luisterend oor 
bieden, advies geven, de hond uitlaten, 
op iemands kinderen passen, ondersteu-
ning van een professional; ook in Hen-
gelo ontstaan er allerlei initiatieven om 
mensen te helpen tijdens deze corona-
crisis.  
Vraag en aanbod bij elkaar brengen 
Om inwoners en initiatiefnemers van 
projecten te ondersteunen, brengt Wij-
kracht de verschillende hulpvragen en 
het aanbod bij elkaar. Wijkracht is als 
sociaal maatschappelijke organisatie 
goed op de hoogte van de verschillende 
mogelijkheden. Als wegwijzer in het so-
ciaal domein en op het gebied van vrij-
willigerswerk weet Wijkracht vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. Met onder-
delen zoals de Hulpdienst Hengelo, jon-
gerenwerk Skillz, maatschappelijk werk, 
mantelzorgondersteuning en meer heeft 
Wijkracht op verschillende gebieden zelf 
ondersteuning in huis. Door met de Hen-
gelose organisaties samen te werken en 
aan te sluiten bij al bestaande initiatie-
ven, zoals Hengelo Samen Sterk, kan 
Wijkracht snel de gewenste ondersteu-
ning inzetten.  
Hebt u een hulpvraag of een aanbod om 
iemand te helpen, neem dan contact 
opnemen met Wijkracht op telefoonnum-
mer 088 945 57 22 of een e-mail sturen 
naar wijhelpen@wijkracht.nl 
 
Facebook-groep Wijkracht 
Wijkracht heeft een facebook groepspa-
gina gemaakt. Wensen en ideeën voor 
de leefbaarheid in de wijk/buurt mogen 
hier gedeeld worden. Wijkracht biedt 
ondersteuning en is wegwijzer op soci-
aal gebied. Deel je ideeën, vragen of 
zorgen met ons en anderen en samen 
werken we aan oplossingen.  
Wil je ons liever bellen of mailen? Dat 
kan ook: 088 945 57 22 of  e-mail naar 
info@wijkracht.nl 
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Het kulturhus is tot nader order gesloten   

Spreekuur Wijkagent vervallen  
 
“De afgelopen tijd is er 
veel veranderd en zo zijn 
ook mijn spreekuren in 
het kulturhus helaas stop-
gezet. 
Restaurants, scholen en 
vele andere dingen zitten 
dicht. Dit is natuurlijk niet 
voor niets! 
Als maatschappij moeten 
en kunnen we dit virus onder controle krijgen!  
Ik als wijkagent werk natuurlijk gewoon door 
en zal voor jullie klaar staan.  
U kunt mij bereiken via www.politie.nl  of via 
instagram/politie_hengelo_ov of bel met tele-
foonnummer 0900-8844. 
Laten we vooral goed op elkaar letten en ons 
houden aan de getroffen maatregelen.” 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Elke van den Berg,  
Wijkagent Hasseler Es/familieagent 

 
 

Prikpost kulturhus gesloten 
 

De Medlon prikpost in het kulturhus is tot nader 
order gesloten. Voor regulier bloedprikken kunt u 
terecht in poli bloedafname Hengelo ZGT, Geer-
dinksweg 141, 7555 DL Hengelo. 
 
BLOEDAFNAME OP AFSPRAAK VOOR  
PATIËNTEN MET CORONA-KLACHTEN 
In allerijl zijn er afgelopen week prikposten van 
Medlon ingericht in Hengelo en Oldenzaal speciaal 
voor patiënten met klachten die passen bij het co-
ronavirus. Hier kunt u alleen op afspraak naartoe 
nadat u bent doorverwezen door uw huisarts. 
Corona-prikpost, locatie De Sluis 
Aletta Jacobslaan 47, 7555 PJ Hengelo. 
Corona-prikpost, voormalige Spoedpost Prins 
Bernhardstraat 17, 7573 AM Oldenzaal. 
 
Verder bieden wij een speciale thuisprikservice 
voor patiënten met klachten die passen bij het co-
ronavirus. Voor het aanvragen van diagnostiek bij 
Medlon van alle patiënten met klachten die passen 
bij het coronavirus volgen huisartsen een triagebe-
leid om dit goed te kunnen organiseren. 
In samenspraak met regionale crisisteams kijken 
we of de corona-thuisprikronde in de verdere regio 
voldoet en breiden we zo nodig uit met corona-
prikposten om aan de vraag te kunnen voldoen. 
 
Reguliere zorg 
We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen 
om verspreiding van het virus te voorkomen.  
Om onze patiënten en aanvragers goed te kunnen 
voorzien van actuele informatie adviseren wij onze 
website te raadplegen voor onze actuele openings-
tijden. www.zoekeenprikpost.nl 

Speel-O-theek De Wissel  
Het coronavirus 
raakt ook de 
speel-o-theek. 
Per 12 maart moesten de deuren 
voor onbepaalde tijd dicht. Gelukkig 
kon nog net voor de sluiting de col-
lecte voor Jantje Beton worden afge-
rond. Er is een bedrag van ruim 537 
euro ingezameld. De helft van dit 
bedrag is voor de speel-o-theek. Be-
dankt, alle vrijwilligers die weer en 
wind hebben getrotseerd om mee te 
lopen. Een hartelijke groet naar de 
huiskamers in deze rumoerige tijden 
namens het bestuur van Speel-O-
theek De Wissel. 

'Boeren en buren’ in Hengelo 
 
Annemarie Bökkerink is een initiatief gestart 
dat heet 'Boeren En Buren’ en is een nieuw 
soort pop-up boerenmarkt, bedoeld om de 
voedselketen te verkorten en de macht terug 
te brengen naar lokale voedselproducenten. 
'Boeren En Buren’ kiest ervoor om met pro-
ducenten samen te werken die op een am-
bachtelijke, biologische en zo natuurlijk mo-
gelijke wijze produceren. Het is een online 
platform waarop Twentse streekboeren iede-
re week hun verse waren aanbieden. Elke 
woensdag van 16.30 tot 18.30 uur (na her-
opening van het kulturhus. Red.) kan de Buur 
in Kulturhus Hasselo zijn of haar vooraf be-
stelde producten rechtstreeks en persoonlijk 
ontvangen van de boer. De Buurderij is nog 
in opbouw. Kijk op www.boerenenburen.nl en 
maak alvast een account aan als Buur.  

Voortgang fotowedstrijd ’hout in de wijk’  
 

De prijsuitreiking aan de winnaars van de fotowedstrijd ‘Hout in de wijk’, 
die is georganiseerd door de culturele commissie en de wijkraad, is uitge-
steld tot na 1 juni. Er zijn ruim voldoende inzendingen binnengekomen. Har-
telijk dank daarvoor. Zodra het kulturhus weer is geopend zullen de foto’s 
worden afgedrukt en kan de jury aan het werk. Er zijn weer prachtige foto’s 
bij. Het zal voor de jury lastig worden om de winnaars aan te wijzen. Alle 
foto’s worden weer tentoongesteld in het kulturhus na heropening. De prijs-
uitreiking zal naar verwachting plaatsvinden op 20 of 27 juni. De foto’s zullen 
binnenkort wel online te zien zijn op de website www.wijkraadhasseleres.nl 
 

Nieuwe fotowedstrijd: Vogels!  
Intussen kunnen de wijkbewoners met hun camera of 
mobieltje aan de slag voor de nieuwe fotowedstrijd 
met het thema ’Vogels in en om de tuin’.   
Voor dit thema hoef je huis en tuin niet te verlaten en 
past daardoor in het coronabeleid. Het thema biedt 
bovendien in het voorjaar volop gelegendheid om een 
mooie foto te maken. U mag totaal twee foto’s e-
mailen naar: fotocompetitie@wijkraadhasseleres.nl  
Foto’s ruilen mag altijd. Succes!   

Alle culturele activiteiten op-
geschort of afgelast.  
 
De complete culturele agenda van de 
culturele commissie is geschrapt om-
dat het kulturhus is gesloten i.v.m. 
het coronavirus. Er wordt gekeken 
welke activiteiten alsnog doorgang 
kunnen vinden na heropening.  
Houd www.kulturhushasselo.nl in de 
gaten voor nieuws over de agenda.  
Aanmelden voor de nieuwsbrief via 
kultuur@kulturhushasselo.nl kan ook. 
  
Kunstmarkt Hasselo en de Hasse-
loop zijn helaas eveneens afgelast. 


