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Wat er staat te gebeuren 
De organisatie bestaande uit leden van: 
Stichting Erfgoed Hengelo, Stichting  
Scoren in de Wijk,  Wijkracht,  wijkbewo-
ners, Nieuwsbrief van de Hengelose Es en 
Achilles ’12 zijn er in geslaagd om bijna 
alle sportverenigingen uit de Hengelose 
Es,  de BHM: Bewonersorganisatie Hen-
gelo Midden, de Feestbouwer, Welbions 
en de gemeente Hengelo achter hun 
initiatief te krijgen om na 2 jaar corona-
perikelen een aansprekend wijksportfeest 
te organiseren. 

koken en samen eten

Mieke Arends, stadsdeelregisseur

Activiteiten en evenementen

HiRes fotoclub exposeert

Voedslebos Weusthagpark

Vrouwengroepen

Nieuwsbrief Hengelose-Es, nr. 2022-2            mei - juli 2022

In dit nummer o.a.

Kopij voor het volgende nummer
voor 1 juli 2022 naar
redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl

ADVERTEREN IN DIT BLAD?

Bel  06-43807019

Spectaculair wijksportfeest zondag 15 mei sportpark ’t Wilbert
Ooit begonnen als voetbalwedstrijd tussen politie en wijkbewoners, om een wissel-
beker, in het kader van de wederopbouw van de Hengelose Es.  Die voetbalwedstrijd 
lijkt nu uit te groeien tot een wijksportfeest en prachtig evenement dat zijn weerga, 
in ieder geval wat betreft de Hengelose Es, niet kent.

Welke verenigingen doen er mee?
Voetbalvereniging Achilles’12,  
FC Twente  vrouwen,  
FC Twente (Walking football),  
Volleybalvereniging Webton,  
Korfbalvereniging HKC,  
Tubantia (Walking Football),  
Heracles ((Walking Football),  
Sportvereniging H.G.V en  
Scouting St Christoffel.

Zet in je agenda: een gratis, gezellige en 
sportieve zondag 15 mei, 12.00 – 17.00 uur 
Sportpark ‘t Wilbert. 

Sportpark ‘t Wilbert wordt “volledig” ingevuld door het volgende programma: 

De hele middag vanaf 12.00 - 17.00 uur:
• Korfbal spelcircuit voor de jeugd van 4 – 14 jaar
• Zelf Broodjesbakken voor de jeugd vanaf 4 jaar
• Een 4 tegen 4 volleybaltoernooi  voor straat- en wijkteams.
• Een stormbaan voor jeugd vanaf 6 jaar.
• Boarding voetbaltoernooi  voor jeugd van 12 -16 jaar.
• Pretpark met opblaastoestellen voor jeugd vanaf 4 jaar.

12.30 -14.30 uur  Walking voetballers van F.C. Twente, Heracles, Tubantia en  
   Achilles’12 spelen om de felbegeerde Twente Cup.
 
14.45 – 16.00 uur De traditionele (7 tegen 7) voetbalwedstrijd om de wisselbeker  
   tussen Politie (en verdere hulpverleners) en Wijkbewoners.
 
12.00 – 16.00 uur Peutergym (vanaf 3 jaar), oefeningen op- en aan gymtoestellen  
   (vanaf 5 jaar) en turndemonstraties door leden van H.G.V.
 
13.00 – 14.30 uur Voetbalclinic door FC Twente vrouwen o.l.v. Kim Everaat voor meisjes  
   en jongens van 6 – 14 jaar.

Lees verder op pagina 3
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Sportfestijn 15 mei  
Sportpark ‘t Wilbert
Er is een bijzonder gevarieerd aanbod, 
waarbij ieder van jong (vanaf 3 jaar) tot 
oud (zelfs boven de 80 jaar) actief en 
passief (alle leeftijden) kan genieten van 
allerhande activiteiten.  

Het doel van dit wijksportfeest is twee-
ledig: 1. Binding tussen de bewoners van 
de Hengelose Es te verstevigen en 2. Met 
beweging- en sportactiviteiten een bijdra-
ge leveren aan een gezonde en sportieve 
levenshouding van de wijkbewoners. 
Raak je enthousiast en wil je meer op 
sportief of scouting gebied, kom en doe 
mee. Voor het buurtvolleybaltoernooi 
kun je je aanmelden bij Webton (www.
webton-hengelo.nl/wijktoernooi).   

En er is een.....
• Versnapering
Kinderen tot 13 jaar krijgen een gratis 
ijsje of suikerspin aangeboden.
• Medaille
Op een stempelkaart waarop de onder-
delen korfbalcircuit, FC Twente voetbal-
clinic, Stormbaan en Sportactiviteit H.G.V. 
vermeld staan, ontvangt na afloop iedere 
deelnemer die aan minstens 3 onderde-
len heeft meegedaan een herinnerings-
medaille. 
Peuters die (vanwege hun leeftijd) alleen 
hebben mogen meedoen aan de gymnas-
tiek en sommige andere kinderen krijgen 
ook een medaille. 
• Gezellige muziek en eet- en drinkmo-
gelijkheden in en om de kantine van 
Achilles ‘12

Zo’n unieke gelegenheid in je eigen wijk 
de Hengelose Es: Dat wil je toch niet mis-
sen!!

DAAROM TOT ZIENS, 

TOT ZONDAG 15 MEI 

VAN 12.00- 17.00 UUR  

OP SPORTPARK ‘t WILBERT. 

Omdat de huidige redactie ( met een gemiddelde leeftijd van ver boven de 70) niet 
het “eeuwige” leven kent, zijn we naarstig op zoek naar wijkbewoners die het prettig 
vinden om als vrijwilliger een aantal uren per 3 maand te willen steken in het maken 
van een nieuwe Nieuwsbrief. 
Dat kan door bijvoorbeeld:
• interviews af te nemen,
• het verslaan van evenementen en sportwedstrijden,
• foto’s maken,
• columns schrijven,
•  in zijn algemeenheid het nieuws uit de Hengelose Es redactioneel willen bijhouden.
•  het helpen met het redactioneel praktisch in elkaar zetten van de krant, waarbij  
     rekening gehouden moet worden met advertenties en aantal  af te drukken  
     bladzijden,
• zoeken en vinden van nieuwe adverteerders,
• het (samen) rondbrengen van 5000 exemplaren.

• Ook de website waarop de digitale versie van de Nieuwsbrief te vinden is, vraagt om      
   nieuwe mensen. 

Nieuwsbrief De Hengelose Es wordt 4 x per jaar uitgegeven en staat onder verantwoor-
delijkheid van Scoren in de Wijk, de maatschappelijke tak van FC Twente. 
Wil je als vrijwilliger en betrokken bewoner voor de steeds mooier wordende wijk wat 
willen betekenen, meld je dan aan bij:
redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl
Ook als je nog de nodige vragen hebt………………….. 
Bij een volgende redactievergadering zullen we je uitnodigen.

Op zoek naar nieuwe redactieleden

Een dansworkshop voor de hele straat, een beachsoccertoernooi, levend stratego, 
het plaatsen van een ooievaarsnest of het opknappen van het buurtplantsoen. De 
afgelopen jaren zijn er vele, originele aanvragen binnengekomen voor de buurtbon. 
Het bijzondere aan de Hengelose buurtbon; er is veel mogelijk! Hengeloërs kunnen de 
buurtbon voor dit jaar weer aanvragen. 

Het college van B en W heeft op 15 maart de Subsidie uitvoeringsregeling bewoners-
participatie 2022 vastgesteld. De buurtbonnen zijn onderdeel hiervan. Dit jaar is € 
55.397,- beschikbaar voor de initiatieven van de Hengeloërs.

Aanvraagformulier
Een buurtbon is een tegoedbon die inwoners kunnen inzetten voor al hun bedachte 
initiatieven om hun wijk een stukje mooier, veiliger of gezelliger te maken. Aanvragen 
is eenvoudig. Belangstellenden kunnen vanaf nu het aanvraagformulier downloaden 
op www.hengelo.nl/buurtbonnen. Nadat de aanvraag gedaan is, wordt het voorstel 
bij de gemeente geregistreerd. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst op het huidige 
beleid en ter advisering doorgestuurd naar de bewonersorganisatie in de wijk. Binnen 8 
weken laat de gemeente weten of het idee is toegekend of afgewezen. 

Op=Op
Het ingevulde formulier moet teruggestuurd worden naar de gemeente.  
Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, dus op is op!

Ruim €55.000 beschikbaar aan buurtbonnen

https://www.hengelo.nl/buurtbonnen
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glimlach@easycomputershop.nl

Heb je vragen? 

Stuur een mail naar:

ANDERE LAPTOP 
OF DESKTOP 
NODIG?
Kies voor refu

rbished.

Geef niet langer een fortuin uit aan een nieuwe 
desktop of laptop voor je studie of werk, maar 
kies voor een refurbished apparaat. Dit is niet 
alleen stukken voordeliger voor je portemonnee, 
maar ook veel duurzamer. Simpel zat!

  VOLG ONS OP INSTAGRAM 
VOOR HET NIEUWSTE AANBOD

Bestellen gaat super simpel en snel op

EASYCOMPUTERSHOP.NL

> COMPUTER DOET HET NIET

> COMPUTER IS LANGZAAM

> COMPUTER HEEFT SCHADE

> COMPUTER IS GECRASHT

> COMPUTER HEEFT EEN VIRUS

> COMPUTER HEEFT EEN PROGRAMMA NODIG

GEEN PANIEK!
Neem contact met ons op 
en dan helpen we je graag!
(Wij werken op afspraak)

BEL 074 203 3055
MAIL info@computermantwente.nl

BEWAAR
DEZE 

PAGINA

https://www.easycomputershop.nl
https://www.computermantwente.nl
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Foto-expositie in wijkcentrum

Vanaf half mei gaat fotoclub High-Res exposeren in wijkcentrum de Hengelose Es met 
vrij fotowerk van onze leden.

De leden van fotoclub High-Res hebben verschillende interesses op fotografiegebied en 
toegepaste fototechnieken, dat is terug te zien in de geëxposeerde foto’s. De vaar-
digheden zijn veelal geleerd op onze clubavonden, waar externe sprekers maar ook 
clubleden hun kennis graag delen.

Tijdens deze bezoeken ontvingen we 
veel positieve reacties. Onze plannen 
om voor en met bewoners allerlei zaken 
te ontwikkelen voor de productie en het 
gebruik van gezond voedsel in de eigen 
wijk vielen bijzonder goed. En niet alleen 
vielen ze goed, van veel kanten kwamen 
er bruikbare en praktische aanvullingen 
en tips en ook verzoeken om aan zo’n 
project deel te mogen nemen. Ons oor-
spronkelijk idee breidde hierdoor uit en 
ook kwamen er enkele enthousiaste par-
tijen en personen bij; als voorbeeld (bio-)
boeren uit het omliggend platteland.

De rondgang is inmiddels afgerond en 
heeft geleid tot een verbrede opzet voor 
een project waarin diverse, voor de wijk 
en voor Hengelo belangrijke partijen een 
plek gaan krijgen. De projectopzet is in-
middels aan de provincie voorgelegd om 
na te gaan of hiervoor subsidie mogelijk 
is. 
We zijn verheugd u te kunnen meedelen 
dat de provincie op de basisopzet voor 
het plan positief gereageerd heeft en dat 
zij de gemeente Hengelo heeft gevraagd 
om de benodigde financiële bijdrage aan 
het project te leveren. Het eerste overleg 
met de gemeente hierover heeft net voor 
de kerst plaats gevonden.

In de nieuwsbief meldden we te ver-
wachten dat we in het begin van dit 
kalenderjaar zouden kunnen starten. Dat 
bleek te enthousiast: Allereerst zorgden 
de huidige coronamaatregelen ervoor 
dat we de presentatie van onze plannen 
hebben moeten uitstellen. Daarnaast 
heeft de verbreding van het project met 
enkele partijen, goed voor een steviger 
en duurzamer draagvlak in de toekomst, 
ook een nadeel; partijen geven om ver-
schillende redenen aan extra tijd nodig te 
hebben voor een definitieve goedkeuring 
van hun deelname. Ook het verzoek aan 
de gemeente voor een financiële bijdrage 
vergt extra tijd, zeker nu er collegeonder-
handelingen zijn. 

Dat betekent dat het project nog steeds 
goede kansen maakt, maar dat de start 
vertraagd is, in ieder geval tot het najaar 
van 2022. Alle in de vorige nieuwsbrief 
vermelde en voor u mogelijk belangrijke 
zaken laten dus nog even op zich wach-
ten:

- Leren welke planten gezond en eetbaar 
zijn en hoe verantwoorde teelt bijdraagt 
aan de vergroting van de biodiversiteit. 
- Praktische trainingen in het aanplanten 
en verbouwen van gezond voedsel.
- De verwerking van voedselplanten en 
het samen leren koken.
- Ondersteuning van bewoners met plan-
nen voor een eigen bedrijfje hierin.
- En tenslotte het krijgen van kansen en 
mogelijkheden om zelf en met anderen 
praktijk ervaring en deskundigheid op te 
doen (b.v. via meewerken bij een bio-
boer) met verbouwen en gebruiken van 
voedselplanten.

Al deze zaken dragen niet alleen positief 
bij aan de eigen gezondheid, maar ver-
groten ook uw netwerk en de eigen CV. 
En, zeker niet op de laatste plaats, meer 
biodiversiteit is van belang voor leefbare 
toekomst voor ons allemaal en voor onze 
kinderen.

Dus nog even geduld, we werken er hard 
aan en houden u op de hoogte.                 <

Gezond voedsel uit het Burgerpark ’t Weusthag

In de derde Hengelose Es nieuwsbrief van 2021 (juli – september) stonden onze plan-
nen voor een “voedselbos project” over gezond en betaalbaar voedsel uit de eigen 
regio. We meldden toen dat we een kleine subsidie van de provincie hadden gekre-
gen om bij een groot aantal partijen de interesse en eventuele wensen na te gaan.

Heeft u ook interesse om meer over 
fotografie en kennis over uw camera te 
ontdekken, kom dan vrijblijvend enkele 
van onze clubavonden bijwonen, 2 weke-
lijks op dinsdagavond in het wijkcentrum 
Hengelose Es zonder enige verplichting. 
Wij ontvangen u met een kop koffie.
En wie weet hangt bij een volgende expo-
sitie uw foto er ook tussen.
De expositie loopt vanaf circa 20 mei t/m 
december 2022 in wijkcentrum Henge-
lose Es, geopend op maandag - donder-
dag van 8.00 - 22.00 uur en op vrijdag van 
8.00 - 17.00 uur. 
Voor meer informatie zie: www.high-res.
nl

https://www.high-res.nl
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Erepenningen ‘meest betrokken Hengeloërs’

Dankzij de corona-versoepelingen, waar-
bij o.a. dus geen QR toegangsbewijs meer 
nodig was, kon HKC de rommelmarkt 
houden.
De eerste bezoeker stond al om 7.30 u. 
voor de poort. Vanaf klokslag 9 uur stond 
alles netjes en overzichtelijk uitgestald. 
De vele toegesnelde koopjesjagers had-
den hun koopwaar al snel gevonden en 
trokken met volle tassen huiswaarts. Om 

13.00 uur was het over. De poort  werd 
gesloten en het grote opruimen begon. 
De penningmeester kon bijna € 9000 voor 
de verenigingskas bijschrijven. Een zeer 
welkome financiële bijdrage.
Wij zijn trots op de medewerking van al 
onze vrijwilligers en uiteraard erg veel 
dank verschuldigd aan alle bezoekers die 
zijn geweest. Op naar de volgende rom-
melmarkt: Zaterdag 4 maart 2023. 

Thuisgekookt.nl

Stichting Thuisgekookt koppelt mensen 
die een huisgemaakte, warme maaltijd 
én een gezellig praatje kunnen gebruiken 
aan een vaste thuiskok uit de buurt.
Een thuiskok is een buurtgenoot die 
vrijwillig en met liefde een portie extra 
kookt. Jij betaalt de kostprijs van de ingre-
diënten en ontvangt op één of twee vaste 
dag(en) in de week een verse, warme 
maaltijd.
Daarbij wordt rekening gehouden met 
jouw smaak en dieetwensen; we zoeken 
een thuiskok die bij je past. Je buurt-
genoot komt de maaltijd brengen als 
afhalen niet lukt en maakt bovendien met 
plezier tijd voor een praatje. Zo gaan we 
terug naar wat vroeger heel normaal was; 
buurtgenoten die zorgen voor elkaar! 
Wil je je graag aanmelden als thuiskok of 
aanvrager?
Ga naar thuisgekookt.nl of bel naar 085-
0608768 voor meer informatie!
Groetjes,
Fleur, Matchmaker en regio coördinator 
gemeente Hengelo.

PS: Heb je een vraag over Thuisgekookt? 
Bekijk dan onze veelgestelde vragen.
PS2: Wij zijn echt ontzettend trots op wat 
we samen hebben bereikt afgelopen jaar! 
Heb je onze Infographic 2021 al gezien? 
PS3: Wij vragen zoveel mogelijk mensen 
om een portie meer te koken van wat zij 
toch al koken tussen 24 september en 
9 oktober 2022 #kookmeer. Doe jij ook 
mee?
Aandacht voor eten - steun aan elkaar! | 
Stichting Thuisgekookt
Maaltijden thuis bezorgd krijgen, afhalen, 
of zélf aan de slag als thuiskok? Buren ko-
ken verse, met liefde bereide maaltijden 
voor elkaar én hebben zo meer contact!

Rommelmarkt HKC: groot succes

Wie kent ze niet? Gerard en Sonja Engbersen en Gerrit Prinsen. Altijd in de weer voor 
de Hengelose Es. Met recht kregen ze de erepenning ‘meest betrokken Hengeloër’.
Van harte gefeliciteerd! en bedankt namens alle bewoners van de Hengelose Es.

https://thuisgekookt.nl/
www.zorgboerderijhetweusthag.nl
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Stadsdeelregisseur Marieke Arends
Na Cees Dalenoord, Ineke Nijhuis en Erna Biezenaar is Marieke Arends inmiddels 
bijna 2 jaar (sinds juni 2020) stadsdeelregisseur van de Hengelose Es, Woolde en de 
Binnenstad.  Door de coronaperikelen en de “gemeentelijke voorbeeldfunctie” was 
het moeilijk om fysiek kennis te maken met de wijk. Daar is sinds februari verande-
ring in gekomen. Tijd dus om Marieke voor te stellen en te laten vertellen over haar 
werk als stadsdeelregisseur en haar rol specifiek voor de Hengelose Es.
 

Marieke, opgegroeid in Hengelo en woon-
achtig in Enschede studeerde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en Universi-
teit Twente en deed in Amsterdam haar 
eerste werkervaringen op als beleidsme-
dewerker in stadsdeel Oud Zuid. 
 Als trainee van Netwerkstad Twente 
kreeg ze in 2001 een veelzijdige opleiding 
als jonge ambtenaar. Vervolgens ging ze 
aan de slag in de wijkaanpak in Hengelo. 
Vòòr haar stadsdeelregisseurschap was ze 
werkzaam in de Schuldhulpverlening bij 
de provincie Overijssel en 5 jaar project-
leider van Gezonde Toekomst Dichterbij.
 “Maatschappelijke vraagstukken en 
beleid daarop maken, hoe mensen 
samenleven, hoe land wordt ingericht, 
de veelzijdigheid van deze aspecten van 
samen wonen, dat heeft mij van jongs af 
aan geïnspireerd.”

Wat doet een stadsdeelregisseur?
Marieke heeft in principe geen beslis-
singsbevoegdheid en geen middelen, 
maar is wel het eerste aanspreekpunt 
voor de beleidsmedewerkers van de ge-
meente en voor inwoners en organisaties 
die actief zijn, in dit geval: de Hengelose 
Es. Dat kunnen professionele organisaties 
zijn zoals de Welbions, Wijkracht en de 
Wijkagent, maar ook een bewonersorga-
nisatie (in dit geval de Bewoners Hengelo 
Midden) en sportverenigingen. Daar-
door weet de stadsdeelregisseur (zeker 
na verloop van tijd) wat er speelt in de 
Hengelose Es.
Als er problemen of wensen zijn bin-
nen de wijk, die betrekking hebben op 
projecten die lopen, de leefomgeving, de 
bereikbaarheid, eenzaamheid, jeugd, de 
veiligheid (ook verkeersveiligheid) en de 
daarmee samenhangende communicatie,  
kan zij die in kaart brengen en betrokken 
partijen bij elkaar brengen. Soms deelt ze 
problemen en/of wensen met de wijk-
wethouder in dit geval van de Hengelose 
Es:  Mariska ten Heeuw.

“Natuurlijk komt het voor dat er nog geen 
oplossing is voor een probleem of kiest 
men een andere mogelijkheid, maar dan 
is het wel zaak dat duidelijk gemaakt 
wordt aan de bewoners, waarom er (nog) 
geen oplossing is of waarom een andere 
keuze gemaakt is.”   

Wat speelt er op het ogenblik in de Hen-
gelose Es? 
Marieke komt zelf op het idee om een 
kennismakingsfoto te laten maken bij de 
“Hallo-Bank”, een kunstwerk dat zo’n 15 
jaar geleden door de wijkbewoners is uit-
gekozen tijdens een prijsvraag over goede 
ideeen voor de wijk. Deze bank staat 
aan de Uitslagweg. De oversteek van het 
wijkcentrum (plaats van interview) naar 
de Hallo-bank kost nogal moeite door de 
drukke verkeerssituatie,  dit brengt ons bij 
het volgende onderwerp:  de verkeersvei-
ligheid In de Hengelose Es
We leggen de stadsdeelregisseur wijk-
cijfers voor uit 2021(Uit Alle Cijfers.nl) . 
Daaruit blijkt dat in de Hengelose Es op 
1  km2 2036 personenauto’s in het bezit 
zijn van bewoners van de Hengelose Es. 
Het gemiddelde in Hengelo is 789 auto’s 
per km2. 

Dat geeft toch extra drukte en parkeer-
problemen in deze wijk? 
Marieke:  “Ik weet in ieder geval dat bij 
de aanleg van de Nieuwe Es de landelijke 
richtlijnen zijn gevolgd met betrekking tot 
parkeerplekken (en comform de par-
keernormen vanuit de vastgestelde Nota 
Autoparkeren). Maar dat neemt niet weg 
dat er problemen zijn, maar zeker niet 
overal, dus met relatief grote lokale ver-
schillen binnen de wijk Hengelose Es zelf.” 
De verkeersveiligheid in de Hengelose Es 
is een belangrijk thema, maar dit geldt 
eigenlijk voor alle wijken in Hengelo. 
Bij navraag over deze cijfers bij een col-
lega van verkeer geeft deze overigens 
aan dat een oppervlakte eenheid  geen 

geschikte variabele en maat is om een 
dergelijke uitspraak over drukte en par-
keerproblemen te doen. Autobezit per 
huishouden wel. Het hoogste autobezit 
zit in nieuwe wijken als Vossenbelt en 
Slangenbeek. In de Hengelose Es is dit 
iets onder gemiddeld (ook landelijk 
gezien).  
In de Hengelose Es hoort Marieke in 
ieder geval zorgen over: de Bornsestraat, 
de oversteekplaatsen bij de busbaan, de 
aanvoerroutes bij scholen. Fietsers die 
zich op verschillende plekken onveilig 
voelen. Pakketbezorgers die door hun 
parkeergedrag de doorstroom verhin-
deren,  de onoverzichtelijke situatie bij 
de kruising Uitslagweg bij het winkel- en 
wijkcentrum. Het zijn aandachtspunten 
bij de gemeente.
Maar waarschuwt  Marieke alvast: “Door 
verkeerssituaties te veranderen en men-
sen zich daardoor veiliger voelen, kunnen 
ze zich ook onveiliger gedragen!  

De gemeente ondersteunt verder oa 
activiteiten waarbij ouderen evenwichts-
trainingen krijgen om veiliger te kunnen 
(blijven) fietsen.
Meer zaken waarbij de gemeente onder-
steunt: 
Een project om eenzaamheid bij jeugdi-
gen te bestrijden tijdens corona vooral 
met ( voor de jeugd belangrijke)  digitale 
begeleiding en omlijsting en in samen-
werking met Wijkracht.
De gemeente heeft aandacht voor 
thema’s als armoede en gezondheid, met 
projecten waarbij hulpverleners zich eens 
niet richten op wat er allemaal verkeerd 
gaat, maar  programma’s uitgaan naar 
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Elke dag is ons aanbod anders

Unieke spullen vind je hier!

“Ik kom heel graag bij Het Goed. Ze hebben altijd weer bijzondere tweedehands spullen. 
Ik koop er leuke kleding, leuke woonaccessoires, boeken en écht leuke meubels. Deze mix 
en match ik met mijn andere spullen. Daar word ik blij van. Ik koop er eigenlijk altijd wel iets.”

Suzanne, blije klant bij Het Goed

Openingstijden   
Ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur 
Zat 9.00 - 17.00 uur

Het Goed kringloopwarenhuis 
Hamerstraat 21, 7556 MZ Hengelo
(074) 243 96 14    hetgoed.nl kringloopwarenhuis

vooral positieve aandacht  en naar 
“nieuwe” energie gevende activiteiten. 
Het samen bezig zijn en het uitwisselen 
van aandacht voor het gehele gezin is 
hierin  bijzonder belangrijk en is ook 
belangrijk voor het zelfvertrouwen en het 
onafhankelijk zijn en /of maken van deze 
groep mensen.  

Gebrek aan betrokkenheid van bewo-
ners van de Hengelose Es?
Op een, van onze kant,  negatieve reeks 
van problemen om activiteiten van de 
grond te krijgen door gebrek aan vrijwil-
ligers of ondersteuning van bijvoorbeeld 
een winkeliersvereniging,  reageert Ma-
rieke genuanceerd:  “Vergeet niet dat de 
Hengelose Es  een grote wijk is met een 
dikke 10 duizend inwoners. Juist in de ver-
schillende buurtjes en buurten vinden dan 
juist de “bindings” activiteiten plaats.”
Marieke benadrukt  dat  Buurtbonnen 
bij zulke activiteiten ook prima kunnen 
ondersteunen. Al bepalen bewonersor-
ganisaties (in dit geval de Bewoners Hen-
gelo Midden) tenslotte zelf of bepaalde 
activiteiten tot de doelstellingen van de 
buurt horen. 
Wel geeft Marieke aan dat bijv het bij 
elkaar betrekken van bewoners van de 
Nieuwe Es en de ‘oude’ wijk wat haar 
betreft een aandachtspunt is. 

Wijksportfeest op 15 mei
Een van dergelijke activiteiten is het 
wijksportfeest dat op 15 mei wordt ge-
houden en waarbij zo’n beetje alle sport-
verenigingen van de Hengelose Es acte de 
presence zullen geven door middel van 
een bijzonder gevarieerd programma. Op 
deze zondag kunnen inwoners (van groot 

naar klein) actief en passief kennis maken 
met allerlei sportieve activiteiten.  
 Marieke is enthousiast over het initiatief 
van de organisatoren en laat dit vervol-
gens merken door aanwezig te zijn bij 
de voorbereidende bijeenkomsten van 
het wijksportfeest . Voor de binding en 
de gezondheid van de mensen lijkt dit 
een belangrijke en leuke bijeenkomst te 
worden. 

Het Weusthagpark
Met belangstelling volgt de stadsdeel-
regisseur ook de ontwikkelingen rond 
het Weusthagpark.  Er liggen samen met 
“De Vrienden van het Weusthag” veel 
plannen, o.a. ook een verbreding van de 
activiteiten van de kinderboerderij met 
bijvoorbeeld naschoolse activiteiten. 
Maar ook wordt gedacht aan de aan-
leg van moestuintjes, schooltuintjes en 
telen van fruitbomen in de Hengelose Es. 
Wel wordt er nog gezocht naar externe 
geldbronnen die samen er voor moeten 
zorgen dat ideeën rond het Weusthag-
park  werkelijkheid kunnen worden. 
 
Tenslotte
Marieke: “De tevredenheid over de wijk 
is groeiende. Van een kwetsbare wijk is 
door de variatie aan woningen, de aan-
bouw van de Nieuwe Es, sociale zorg en 
veel groenvoorzieningen een veel meer 
evenwichtige wijk ontstaan.  Maar het 
blijft belangrijk om te blijven werken aan 
de problemen maar ook mogelijkheden 
die gesignaleerd worden, zowel door de 
gemeente als de verschillende organisa-
ties.”
Marieke wil graag verder meewerken 
aan de binding van de bewoners met de 

wijk.  Aan haar zal het niet liggen. Mede 
interviewer, Gerard Engbersen, organisa-
tor van de Sint Maarten lampionsoptocht 
vraagt bijvoorbeeld steun voor deze ko-
mende november toch unieke activiteit.
 ‘Ik ga kijken, wat ik voor jou kan doen”, 
besluit Marieke (veel?) belovend.
Stadsdeelregisseur Marieke Arends is 
bereikbaar bij de gemeente Hengelo via 
telefoon 074 14074.
Voor de openbare ruime zijn er in stads-
deel Midden twee wijkbeheerders actief: 
Richard Geerdink en Jos Pouw. Vragen en 
opmerkingen over de openbare ruimte 
kunt u kwijt via www.hengelo.nl en via 
de MijnGemeenteApp op uw smartpho-
ne.                                                                   <

Bibberaties in het verkeer.
Regelmatig ga ik met de fiets naar het 
winkelcentrum van de Hengelose Es, een 
hele onderneming. Vanaf de Uitslagweg 
naar Albert Hein krijg ik de bibberaties.
Langs me heen flitsende auto’s, het 
vrachtverkeer en de bus dwingen me 
naar de kant van de weg. Daarbij moet 
ik me heel erg concentreren om een 
onverwachte beweging met de fiets te 
voorkomen.
Een fout kan ernstige gevolgen hebben, 
te meer nu de drukte toeneemt met 
leerlingen van het Stork College
Ik hoop dat onze bestuurders wat aan 
deze onveile situatie willen doen.
Inmiddels heb ik voor mezelf een oplos-
sing gevonden. Vanaf de Weideweg ko-
mend steek ik bij de stoplichten halver-
wege de Troelstrastraat over. Rustige weg 
en ook nog korter.
Willem Jan Sprinter

Bibberaties in het verkeer

https://www.hetgoed.nl/vestigingen/hengelo/
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Evenementen
15 april t/m 15 mei
Raamkunst, verspreid door Hengelo kan 
je genieten van kunst in de etalages. 
7 mei Bridgekroegentocht-  Binnenstad
8 mei Boekenmarkt Tuindorp ’t Lansink 
13, 20 & 27 mei 
Night Skate Twente -  Stationsplein
14 mei Reuring in de Stad - Binnenstad 
14 t/m 22 mei 
Art Brut Biënnale  - Voormalig V&D pand
26 mei KRANG Festival  - De Houtmaat
27 & 28 mei BAM! Festival
Prins Bernhardplantsoen
1 & 2 juni Ladies Only Event  
Prins Bernhardplantsoen 
2 juni FBK Dubbele Mijl - FBK-stadion 
3,10,17 & 27 juni 
Night Skate Twente - Stationsplein
3 juni Nacht van Hengelo  
Burg. Jansenplein
3 t/m 6 juni Pinksterfeesten Beckum 
4 juni t/m 28 augustus 
Zomer Zandspeeltuin
4 juni FBK City Games - Burg. Jansenplein
Demonstratie polsstokhoogspringers  
5 juni Twents Speciaalbier Festival 

Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal 
6 juni FBK Games  - FBK-stadion
11 & 12 juni Special Olympics
FBK-stadion, grootste landelijke sporte-
venement voor mensen met een verstan-
delijke beperking; meer dan 3000 atleten 
11 juni Korenfestival Amusing Hengelo- 
13 t/m 16 juni Avond 4-daagse -
18 juni 11:00 Heng Loose Industrieplein
19 juni Kunstmarkt Tuindorp ’t Lansink
25 & 26 juni  Shopping Weekend 
Binnenstad 
1 t/m 3 juli Stoer Voer Foodfestival 
Prins Bernhardplantsoen

1,8,15, 22 & 29 juli 
Night Skate - Stationsplein 
9 juli Tropical Night - Binnenstad
9 juli Drie Straatjes Zomerfestival 
Drienerstraat 
10 juli WijnSpijs Wandeling 
17 juli Zomer Bokbierdag 
Bier- en eetcafé ’t Pleintje
11 september Kinderdag
Tuindorp ‘t Lansink 
24 september Burendag
Weusthagschool 
 
zie ook: www.uitinhengelo.nl

Kookgroep Hengelose Es start door
Na een periode van Corona maakt het wijkcentrum Hengelose Es samen met FC 
Twente - scoren in de wijk bekend, dat de kookgroep een doorstart heeft gemaakt. 
Zoals vanouds kunt u weer gezellig met de wijkbewoners mee eten.
Onze dank gaat uit naar Gerard en Sonja voor hun inzet al die jaren voor de kook-
groep en de wijkbewoners van de Hengelose Es. 
Lijkt het u leuk om ook mee te komen eten dan kan dat.
Elke dinsdag vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom.
We gaan om omstreeks 17:00 uur aan tafel.
U dient zich vooraf aan te melden,  
dit kan bij het wijkcentrum Hengelose Es.  
De kosten zijn €5,- per deelnemer. Zal ik zeggen tot dinsdag?

https://uitinhengelo.nl/agenda
https://uitinhengelo.nl/agenda
https://www.handsforhair.nl/
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Zondag 19 juni

On the Blue Side &
Ages

Zondag 1 mei

One of Us & 
Hippie Dream

Top 2000 & Tributeband Neil Young

Zondag 8 mei

Try Out & 
Reborne

Soul Formatie & Meerstemmige hits

Zondag 15 mei

Busted! & 
Gunmill Governors

Popmuziek & Folk rock music

Blues band & Country band

Zondag 26 juni

Senso &
DaSoul

Jaren 70-80 & Funk, Soul, Pop

Zondag 3 juli

Jazzy four &
Combo Bela Bossa

Jazz formatie & Latin, Jazz

Zondag 10 juli

La Vasca &
Loft

Blues, Indie, Rock & Sixties

Zondag 17 juli

Y-Sect and More &
OneWayOut

Soul formatie & Blues band

Zondag 24 juli

Saltrock &
Full Circle

Jaren 70 tot heden & SIxties

Zondag 22 mei

Rolink en Verpalen & 
New Colours

Folk, Blues & Blues Rock Band

Zondag 5 juni

Backroad & 
Ransom

Rock band & Popmuziek

Zondag 29 mei

Story of the Eagles
Tribute band The Eagles

Cultuurpodium  Houtmaat seizoen 2022 gaat beginnen!
Iedere zondag van 14:30 tot 17:00 vanaf 1 mei t/m 25 sept. 

hebben we weer een mooi programma klaar staan!
Locatie: Buitenplaats de Houtmaat

Zondag 12 juni

Geronimo & 
Wildwood Rockers

tribute band Shadows & Rockabily
Zondag 31 juli

Nog niet bekend &
Njoy

Funk, Soul & Dance

Programma Vrouwengroep
Iedere maandagochtend van 10.30 uur 
tot 12.00 uur is er een Vrouwengroep 
Hengelose Es bijeenkomst. Alle vrouwen 
van alle leeftijden uit Hengelo zijn van 
harte welkom om te komen. 
De komende weken gaan we verschil-
lende dingen doen. 
9 mei  Babbelbox 
16 mei  Dansen / Jerusalema
23 mei  Leren budgetteren tips 
30 mei  Wandelen
6 juni  Loes aan tafel 
13 juni  Dansen 
20 juni  Schilderen
27 juni  Babbelbox zomereditie buiten
Voor alle vrouwen van alle leeftijden. 
Deelname is gratis. 

 
11  mei    Mei-feest Keltische cultuur 
1 juni     Yoga
De vrouwencirkel is `s avonds van 19.00 
uur tot 21.00 uur. Voor alle vrouwen van 
alle leeftijden. De avonden zijn gratis.

Het programma is mede mogelijk ge-
maakt door subsidie van he VSB fonds.
De Vrouwengroep en de Vrouwencirkel 
vinden plaats in:
Wijkcentrum de Hengelose es, Uitslags-
weg 47 in Hengelo.
Voor informatie kunt u bellen met de 
coördinator  I. Scherphof  06-83144292.

Vrouwengroep op de 
Hengelose Es 

Vrouwencirkel 

Vincent Mulder (SP) in de Hengelose EsVincent Mulder (SP) in de Hengelose Es

074 30 30 290

Een afscheid dat bij ú past

uw plaatselĳke uitvaartverzorger

https://www.cultuurpodiumhoutmaat.nl/
https://www.fysioinjevoordeel.nl/
https://www.wijkracht.nl/
https://hanswachtmeester.nl/
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Wij komen geheel vrijblijvend de waarde van uw woning taxeren

Geen opstartkosten

Wij maken graag met u een afspraak: 074 – 243 10 10

Geen verkoop - Geen kosten

Gratis deelname aan ons eerstvolgende OPEN HUIS
Vertrouwd in uw wijk!

VERKOOPPLANNEN?
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Vertrouwd in uw wijk!
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Wij komen geheel vrijblijvend de waarde van uw woning taxeren

Geen opstartkosten
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Geen verkoop - Geen kosten

Gratis deelname aan ons eerstvolgende OPEN HUIS
Vertrouwd in uw wijk!

VERKOOPPLANNEN?

zengerink.nl Zengerink

https://www.zengerink.nl/

