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Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 
maart jongstleden bij de Houtmaat zijn 
de grote lijnen en de geplande resul-
taten aan de orde geweest en hebben 
deelnemende organisaties kort hun 
plannen verteld. Uw reacties en opmer-
kingen hebben geleid tot een eerste 
aanpassing en het genoemde kritisch 
meedenken van de LAG-leden tot een 
tweede.

Wat blijft er en wat verandert er ten 
opzicht van 10 maart?
Het hele project is compacter geworden 
en bestaat uit twee delen: 
1. het ontwerpen en inrichten van voed-
selplantenplekken en 
2. vrijwilligers activiteiten in en rond het 
nieuwe Erve ’t Weusthag (de huidige 
kinderboerderij die aangepast zal worden 
aan nieuwe bestemmingen). 
In totaal komen er vijf voedselplanten-
plekken; een grote in het Burgerpark, 
twee keer de aanplant van voedselplan-
ten in de heemtuin en in het beleefbos, 
een voedselplantenplek naast een flat 
van Welbions en tenslotte op een plek 
ergens in de wijk. Bewoners en vrijwil-
ligers krijgen een belangrijke rol bij de 
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GOAD ETT’N in en um Hengel                             stand van zaken

Na een uitgebreide voorbereiding is de officiële aanvraag voor het gezond voedselproject in en om Burgerpark ’t Weusthag de 
deur uit. Het project heeft een nieuwe naam gekregen om de samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk enerzijds 
en boeren op het platteland anderzijds beter uit de verf te laten komen. Met ondersteuning bewoners, boeren en organisaties 
zijn de laatste hobbels genomen en is de aanvraag verzonden. In het bijzonder willen we Bart Kruese van de gemeente Hengelo 
noemen die flink druk is geweest om de benodigde cofinanciering vanuit de gemeente voor elkaar te krijgen. Ook naar Welbions 
gaat dank uit voor hun bijdrage aan een voedselplanten plek rond hun flat. Tenslotte willen we een dikke pluim uitdelen aan alle 
LAG-leden van het Leader-programma voor Zuidwest Twente, die kritisch en zeer meedenkend en ondersteunend hebben gehol-
pen om een stevig onderbouwde en gedegen aanvraag te schrijven met een goede kans op succes.

Eetbaar groen van en voor burgers uit de stad en boeren op het platteland 

opzet, de aanplant en het beheer van die 
plekken. 
 
De praktijk trainingen voor bewoners en 
scholieren om te leren welke gezonde 
planten je allemaal kunt eten, hoe je 
ze succesvol verbouwt en hoe je er iets 
lekkers van kunt maken zijn gebleven. 
Er komen minimaal twee kookcursussen 
waar bewoners samen gezond kunnen 
leren koken. Die gaan we uitvoeren in een 
z.g. “multifunctionele ruimte” binnen dat 
Erve ’t Weusthag met geschikte presen-
tatie-, trainings- en kookfaciliteiten. Ook 
willen we er een verkooppunt voor ge-
zond voedsel inrichten, beheerd door een 
voedselcoöperatie met boeren van het 

platteland en bewoners. Tenslotte komt 
er een “ruilplek” voor voedselplanten 
(stekken). Een aantal (bio)boeren heeft 
gevraagd of er bij vrijwilligers interesse 
bestaat om tijdens drukke periodes “op 
het land” te komen helpen; een prima 
werkervaring. Op een scherm en in een 
app worden vraag en aanbod bij elkaar 
gebracht. 
                                lees verder op pagina 3



22

https://www.dewitgoedoutlet.nl/


33

GOAD ETT’N   
in en um Hengel
Nieuw is dat vrijwilligerswerk in het 
project wordt beloond met een gratis ge-
zonde “demomaaltijd” bij de Houtmaat. 
Het uitgeven van “voedselvouchers” aan 
vrijwilligers voor korting op de aankoop 
van gezond voedsel was niet toegestaan 
binnen de spelregels van het Leader-pro-
gramma. De Slingerbeurs gaat ons helpen 
hiervoor alsnog uit andere bron subsidie 
te krijgen. Op de wat langere duur ver-
wachten we dat door de korte lijnen tus-
sen boeren en gebruikers gezond voedsel 
betaalbaarder  wordt.

Omdat we uit de LAG de vraag kregen of 
we “niet te veel hooi op onze vork na-
men” is een aantal zaken uit de aanvraag 
verdwenen; basisscholen die “groene 
schoolplekken” willen verwijzen we door 
naar een andere subsidieregeling en de 
vier geplande kleinere voedselplekken in 
de wijk worden samengevoegd tot één 
grote. Ook ondersteuning van onderne-
mers die kansen zien met gezonde voe-
ding een bedrijfje op te zetten, is uit de 
aanvraag verdwenen. Het Hengelose ROZ 
heeft echter in een voorgesprek aangege-
ven dat zulke starters in de toekomst bij 
hen terecht kunnen. 

Hoe nu verder?
Zoals gezegd, de aanvraag is de deur uit. 
De officiële aanvrager is de vereniging 
“Vrienden van het Weusthag” die nu ook 
al een rol heeft bij de goedgekeurde plan-
nen voor de inrichting van het Burgerpark 
’t Weusthag. Zij hopen op niet al te lange 
termijn met meerdere organisaties die nu 
al betrokken en/of actief zijn in dit gebied 
te komen tot een grotere “Coöperatie ’t 
Weusthag” die dan de uitvoering van het 
project op zich neemt.

Als alles loopt naar verwachting hopen 
we op een positieve uitslag van onze 
aanvraag op 5 oktober en kunnen we 
daarna aan de slag. De planning hiervoor 
ligt al klaar!

Ook namens de Vrienden van het Weus-
thag, 
Marian Rupert, Drees Kroes en Marnix 
Morsink

Bewoners van de Hengelose Es (en van ver daarbuiten) hebben in mei kunnen genie-
ten van gratis toegankelijke familie-evenementen, die mede door het mooie weer, 
konden uitgroeien tot absolute toppers in het Hengelose en zelfs (wat betreft het 
Krang Festival) Twentse uitgaansleven.  Met twee (mede) organisatoren blikken we 
terug op het wijksportfeest (zondag 15 mei) en het Krang Festival op Hemelvaartsdag.

Wijksportfeest en Krang Festival na twee jaar corona-
perikelen weer terug in de Hengelose Es

Benno Goosen, één van de organisatoren 
van het Wijksportfeest, is bijzonder tevre-
den over het verloop. Begonnen als een 
voetbalwedstrijd tussen politie en wijk-
bewoners in het kader van de wederop-
bouw van de Hengelose Es op een door-
deweekse dag, werd nu gekozen voor een 
zondag met een gevarieerd programma, 
waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg 
om van sport- en bewegingsactiviteiten te 
genieten of om zelf mee te doen. 
De organisatie heeft geen spijt gehad van 
deze switch. “De zondag leent zich veel 
beter voor dergelijke gezinsactiviteiten 
en het sportcomplex op zondag beschik-
baar is, omdat Achilles’12; vanaf seizoen 
2022/2023 vooral een zaterdagclub is 
en het 1e team niet meer op zondag zal 
voetballen.”

Volgens zijn (voorzichtige) schatting heb-
ben minstens 500 mensen het sportcom-
plex ’t Wilbert bezocht. “Het was de hele 
tijd gezellig druk”
“Alleen al 150 kinderen hebben een me-
daille opgehaald en van het gratis ijsje of 
suikerspin werd volop gebruik gemaakt. 
Zo’n 70 vrijwilligers hebben er een heel 
leuk sportfeest van gemaakt, waarbij op-
vallend was dat veel gezinnen met jonge 
kinderen aan de verschillende activiteiten 
hebben meegedaan.”

Benno roemt de samenwerking met 
de verschillende sportverenigingen als 
korfbalverenging HKC, volleybalvereniging 
Webton, sportvereniging HGV, voetbal-
vereniging Achilles’12 maar ook de Scou-
ting St Christoffel.  Met hulp van Scoren 
in de Wijk konden ook nog verschillende 
activiteiten worden opgezet.
“En van het een komt het ander. De 
vertegenwoordiger van sportvereniging 
HGV blijkt ook de eigenaar te zijn van 
het bedrijf De Feestbouwer, die voor een 
vriendenprijs voor stormbaan en   lucht-
kussen hebben gezorgd.” 
Daarnaast is Benno bijzonder blij met 
het contact met de bewoners van de 
Hengelose Es via de BHM: Bewoners 
Hengelo Midden. Door hun sponsoring 
en de promotieactiviteiten o.a.  door het 
ophangen van spandoeken in de wijk zijn 
ze ook belangrijk geweest voor het slagen 
van dit sportfeest.

Lees verder op pagina 5
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Rookmelders redden levens! Vanaf 1 juli 
2022, dus nu u dit leest is het in Neder-
land verplicht om op iedere etage van 
een woning een rookmelder te plaatsen. 
Bij brand worden bewoners dan tijdig 
gealarmeerd. Zo kunnen zij zichzelf in 
veiligheid brengen én brandschade aan 
het huis en eigendommen beperken of 
zelfs voorkomen.
 
Gratis rookmelder
HypotheekCompany aan de Oldenzaal-
sestraat 49 te Hengelo helpt u graag een 
handje om uw uzelf, dierbaren en uw 
spullen te beschermen tegen brand en 
rook. Als u de komende maand bij ons 
een offerte voor uw verzekeringspakket 
aanvraagd, dan krijgt u van ons een gratis 
rookmelder. Bel ons voor een offerte op 
074-2507510 of mail naar info@hypo-
theekcompanyhengelo.nl

Rookmelder verplicht
HTTC Vitesse is al meer dan 85 jaar dé tafeltennisvereniging van Hengelo!
Wat niet veel mensen weten is dat Hengelo haar eigen tafeltennisvereniging heeft, één 
van de oudste tafeltennisverenigingen in Nederland.
De vereniging biedt trainingen aan voor jeugd, volwassenen, ouderen en mensen met 
en beperking.  Dus tafeltennissen voor alle leeftijden en op verschillende niveaus.
Je bent van harte welkom om een balletje te komen slaan!
 

Tafeltennisen bij HTC Vitesse

Wanneer ben je welkom?
Iedere maandag diverse trainingen
15.30-17.30 training 55+ groep 
18.30-19.30 training G-groep (mensen 
met een beperking)
19.30-22.30 vrije training volwassenen 
waarbij van 20.00 uur tot 21.00 uur 
training wordt verzorgd voor beginners.
Woensdag is voor de jeugd:
Training van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Op de donderdagavond wordt competitie 
gespeeld. Is er geen competitie dan 
spelen we onderlinge wedstrijden.
Op zaterdagochtend is er competitie voor 
de jeugd 

Waar kun je ons vinden?
We trainen in de gymzaal aan de 
Achterhoekse Molenweg nummer 271-1. 
Daar is ook ons eigen clubhuis waar we 
na de trainingen/wedstrijden gezellig iets 
met elkaar drinken. Want gezelligheid is 
voor onze vereniging ook heel belangrijk!

Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
langs en speel eens mee (tijdens 
schoolvakanties is er geen training).
Liever eerst even contact? Dat kan naook. 
Stuur een appje naar 06-83718509 of 
mail naar secretaris@HTTCVitesse.nl
Graag tot ziens bij HTTC Vitesse ’35!

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/
https://www.httcvitesse.nl
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Niet alles liep meteen op rolletjes. 
“Volleybalvereniging Webton wilde een 
4 tegen 4 toernooi voor de bewoners 
opzetten, maar door gebrek aan opgave 
kon dat niet doorgaan. Flexibel als ze zijn 
hebben ze het programma met veel suc-
ces aangepast.”
De datum van het wijksportfeest 2023 ligt 
alweer vast: zondag 4 juni. 
Medeorganisator en initiatiefnemer van 
het eerste uur Hans De Gruil (Stichting 
Erfgoed Hengelo) was zo enthousiast over 
het gebeuren dat hij in tegenstelling tot 
zijn eerdere voornemen in ieder geval 
nog een jaar aan de organisatie wil vast 
knopen.

Met betrekking tot een verdere uitbrei-
ding van het wijksportfeest:
“Het wijksportfeest moet ingeburgerd 
raken, een vanzelfsprekendheid worden. 
Maar het blijft klein- schalig en laagdrem-
pelig. Wel zijn er ideeën over de uitbrei-
ding van het walking-voetbaltoernooi. En 
er zijn nog plekken op het sportcomplex 
die nog ingevuld kunnen worden. We 
denken aan wat activiteiten voor ou-
deren, bijvoorbeeld jeux de boules of 
aandacht voor wandelmogelijkheden.”
Alle verenigingen waren enthousiast en 
hebben voor volgend jaar weer hun me-
dewerking toegezegd.
“Dankzij de financiële ondersteuning van 
sponsoren en van de gemeente Hengelo, 
kon dit familiefeest gerealiseerd worden. 
Ook voor de volgende editie hopen we 
weer een beroep op hen te mogen doen. 
Van jong tot oud kan men zich ook dan 
weer vermaken met een diversiteit aan 
sportactiviteiten, waarbij ook het randge-
beuren de nodige aandacht krijgt. 
Het belangrijkste is en blijft dat het 
wijksportfeest de bewoners van de wijk 
en de diverse sportverenigingen met 
elkaar in contact brengt en dat het de 
bewoners, ongeacht hun leeftijd, stimu-
leert om actief en sportief te blijven of te 
worden.”
Verenigingen of individuen, die denken 
nog een sportieve  bijdrage te kunnen 
leveren aan dit wijksportfeest op zondag 
4 juni 2023 kunnen contact opnemen via 
e-mail met bennogoosen@planet.nl. 

Wijksportfeest en KRANG Festival Vevolg van pagina 3

Op misschien wel de mooiste plek van Hengelo: Het Weusthagpark met de aangrenzen-
de Buitenplaats de Houtmaat vond voor de vierde keer (in 2017 voor de eerste keer) 
het KRANG Festival plaats. Op die schitterende locatie waar muziek, kunst, theater en 
techniek bij elkaar komen, genoten duizenden mensen van jong tot oud volop in een 
ongedwongen sfeer en onder een prettig weergesternte gratis van een heel gevarieerd 
programma, van veelbelovende zangers, zangeressen en bands, straattheaterartiesten 
tot uitdagende technische en kunstige zelf-doen activiteiten voor het hele gezin. Daar-
bij: een op het terrein gekocht hapje en/of drankje en het feest is compleet. Gezellige 
zitjes of zomaar op het gras maken een reünie-achtige sfeer snel mogelijk, kinderen 
vermaken zich opperbest bij de diverse activiteiten van Oyfo, theateracts van Wilmink-
theater Muziekcentrum Enschede en poppodium Metropool zorgen voor aantrekkelijke 
muziek, zeker voor de eerste doelgroep: de 20 tot 35 jarigen. 
Bezoekers uit heel Twente mogen trots zijn dat zo’n festival bestaat maar ook dat de 
toegang (uniek voor festivals!) helemaal gratis is.

Met Metropool producent Cleo Mulder 
blikken we terug op een buitengewoon 
geslaagd festival en kijken we alvast voor-
uit naar het volgende KRANG Festival: 
Hemelvaartsdag 18 mei 2023.
Veel bezoekers…..?
Cleo: “Het aantal unieke bezoekers is 
lastig te tellen, omdat men in en uit kan 
lopen en er geen ticket voor gekocht 
hoeft te worden. We schatten deze editie 
op 8800 unieke bezoekers. Dat is niet 
minder dan in 2017, (voor de eerste keer 

KRANG Festival met naar schatting 12000 
bezoekers), toen werd er op een andere 
manier geteld.”
En het is fijn te horen dat er geen inciden-
ten zijn geweest. “Alles is rustig en zonder 
bijzonderheden verlopen.” 

KRANG Festival nog steeds gratis!
Op een vraag, hoe het mogelijk is, dat 
de entree nog steeds gratis is, dit in 
tegenstelling tot andere festivals als 

lees verder op pagina 6
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Vincent Mulder (SP) in de Hengelose EsVincent Mulder (SP) in de Hengelose Es

Zondag 21 augustus

Zondag 28 augustus

Zondag 4 september

Zondag 11 september

The Bridge & 
Faghm Collectief

Akku Revisited & 
Van Verre

Urban Crossings & 
ONCE

V-Street & 
Fishermens Friend

Zondag 18 september
Right Side & 
KrapBie Kas

Zondag 25 september
Renee Schepers & 

Stones&More

Zondag 10 juli

Zondag 17 juli

Zondag 24 juli

Zondag 31 juli

BAND ONBEKEND & 
LOFT

Y-Sect and More & 
OneWayOut

Saltrock & 
Full Circle

Njoy & 
Another Road

Zondag 7 augustus
For Fun &
Batuka

Zondag 14 augustus
Lovin End & 
The Old Stars Band

Cultuurpodium  Houtmaat seizoen 2022 gaat beginnen!
Iedere zondag vanaf 1 mei t/m 25 sept. hebben we weer 

een mooi programma klaar staan!

Het Cultuurpodium zoekt vrijwilligers! Wil jij ons helpen op de 
zondagen met de techniek? (voor een opleiding wordt gezorgd) 

Stuur een mail naar: erik@cultuurpodiumhoutmaat.nl

Locatie: Buitenplaats de Houtmaat

Oerol (Terschelling) waar je alleen al 
voor het betreden van het feestterrein 
15 euro moet betalen, reageert Cleo: “ 
Wij krijgen steun van een aantal belang-
rijke subsidieverstrekkers en sponsoren, 
waaronder Hengelo Promotie, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Lokaal Fonds 
Hengelo en  Rabobank Centraal Twente. 
Ook onze programmapartners dragen bij: 
het Wilminktheater en Muziekcentrum 
Enschede en Oyfo. En wijzelf, Metropool, 
leveren een aanzienlijke bijdrage en 
kunnen door structurele samenwerking 
met leveranciers voordeliger inkopen. 
Daarnaast vloeit een deel van de horeca-
omzet ook weer terug in de begroting van 
het festival”. 

KRANG Festival in 2023 weer gratis?
“Volgend jaar wordt zeker een uitdaging 
om de begroting weer rond te krijgen 
en op dezelfde wijze het festival op 
te kunnen zetten. (Redactie: de direc-
teur van Oerol (Terschelling) Siart Smit 
becijfert een kostenstijging van 20 % 
voor de festival en evenementensector!)                                                        
”De kostenstijging merken we nu natuur-
lijk ook al. Ik denk dat het een kwestie 
wordt van op tijd beginnen met fondsen-
werving en sponsoren zoeken.”

Door corona geen straattheater op de 
festivals, wel op het KRANG Festival!
Door de coronabepalingen was het voor 
verschillende organisatoren moeilijk om 
op tijd straattheater te contracteren, zo 
niet bij het KRANG Festival. Men kon er 
genieten van hoogstaande presentaties 
zoals Noah met zijn flexibele lantaarn-

vervolg van pagina 5

www.fysioinjevoordeel.nl
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KRANG Festival - vervolg
DOE GRATIS MEE

FC Twente is ook supporter van jou en daarom hebben we een erg leuk en gratis aan-
bod voor jou en je kind of kinderen. De kinderen moeten minimaal 4 jaar zijn of je 
moet oppas kunnen regelen voor je kinderen jonger dan 4 jaar. We gaan samen met 
jullie leuke en sportieve activiteiten doen en werken aan jullie gezondheid. 
18 weken komen we 2x per week bij elkaar bij HVV Tuban-
tia in Hengelo: op de ochtend komen de ouders zonder 
de kinderen en gaan we lekker een uurtje bewegen en 
verschillende sporten uit proberen en daarnaast bespreken 
we allerlei thema’s die met gezondheid te maken hebben 
(gezond bewegen, gezonde voeding, goed voor jezelf zor-
gen, ontspannen, slapen, enz.). Op de middag na schooltijd 
komen jullie met de kinderen en gaan we samen leuke 
sport- en spelactiviteiten doen, maar ook muziek maken en zijn er uitstapjes. Je krijgt 
een T shirt en sjaal van FC Twente en we gaan met de hele groep naar een wedstrijd 
in het FC Twente stadion. 
We starten in september. Als je je inschrijft verwachten we ook dat je er iedere week 
2x bent (of je bij ons afmeldt als er dringende redenen zijn) en het traject af maakt. Het 
is erg leuk om met de groep allerlei leuke en gezonde activiteiten te doen en samen 
te koken. Na de 18 weken voel je je fitter, heb je veel plezier gehad met je kinderen en 
heb je veel tips gekregen voor een gezonde leefstijl. 
Meer informatie en een tv serie over Supporter van Elkaar vind je op https://www.
fctwentesupportervanelkaar.nl/ 
Heb je vragen of je wilt je aanmelden, stuur een mailtje naar Laura: l.hofte@fctwente.
nl 

Supporter van Elkaar van F.C. Twente 

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

paal, de Stone Age Rocks of Hydra.
Cleo: “We hadden veel acts in optie die 
we konden doorschuiven van het KRANG 
Festival 2020. Deze acts zijn we allemaal 
opnieuw gevraagd. Verder hebben we, 
dankzij de samenwerking met Wilmink-
theater en Muziekcentrum Enschede, 
goede contacten bij theaterboekers en 
zodoende hebben we alsnog een mooi 
programma kunnen samenstellen.” 

Vooralsnog wordt er niet aan uitbreiding 
van het festival gedacht:
“Er zijn genoeg uitbreidingsmogelijkhe-
den, maar na corona hebben we besloten 
om eerst weer even terug te gaan naar 
de basis en deze goed neer te zetten en 
vanuit daar verder uit te bouwen.”

Metropool dit jaar verantwoordelijk
Het persoonlijk hoogtepunt voor Cleo: 
“Het was de eerste editie waarbij Metro-
pool volledig  penvoerder was, in de hele 
voorbereiding en productionele uitvoe-
ring. Ik denk dat we trots mogen zijn met 
wat we hebben neergezet.”

Oproep voor vrijwilligers
“Vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken! 
Zowel in de opbouw, afbouw en uitvoe-
ring van het KRANG Festival, maar na-
tuurlijk ook gewoon in ons poppodium in 
Hengelo en Enschede. Mochten bewoners 
van de Hengelose Es vrijwilliger willen 
worden, dan kunnen ze een mail sturen 
naar info@metropool.nl  

Zet alvast met dikke letters in je agenda:
KRANG Festival 2023 Hemelvaart 18 mei.

https://www.fctwentesupportervanelkaar.nl
https://hetgoed.nl
www.zorgboerderijhetweusthag.nl
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Vrijwilligersmarkt 6 oktober in de schouwburg

Vrijwilligerswerk Hengelo organiseert ook dit jaar een vrijwilligersmarkt.  
U bent op zoek naar vrijwilligers?
Dan is deelname aan de VrijwilligersMarkt een goed idee!  De vrijwilligersmarkt is de 
gelegenheid om rechtstreeks met potentiële vrijwilligers in contact te komen en uw 
vrijwilligersorganisatie te profileren. U kunt op een laagdrempelige en informele wijze 
uw organisatie presenteren, uw vrijwilligersvacatures onder de aandacht brengen en 
contact leggen met bezoekers die zich oriënteren op vrijwilligerswerk.   
De vrijwilligersmarkten leverden in voorgaande jaren altijd nieuwe en gemotiveerde 
vrijwilligers op en werden druk bezocht. 
Wanneer?    Donderdag 6 oktober 2022
Hoe laat?     18.30 - 21.00 uur (opbouwen tafel vanaf 18.00 uur) 
Waar?           Locatie Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44, Hengelo 
Voor wie?     Hengelose vrijwilligersorganisaties. Landelijke of regionale                       
                       organisaties met een afdeling in Hengelo zijn ook van harte welkom! 
Deelname is gratis evenals koffie/thee/versnaperingen. 

U wilt erbij zijn? Fijn! Aanmelden kan per 
mail tot 29 september 2022 bij het Vrij-
willigerswerk Hengelo: vrijwilligerswerk-
hengelo@wijkracht.nl Geef in de mail 
a.u.b. Uw naam, de naam van de organi-
satie, contactpersoon, telefoonnummer 
en het emailadres door.

Er is plaats voor 50 organisaties verdeeld over diverse categorieën zoals: sport, zorg & welzijn, natuur & milieu, educatie etc. etc. 
Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Automaatje Hengelo
ANWB AutoMaatje is sociaal vervoer 
door vrijwilligers voor mensen die minder 
mobiel zijn en geen redelijk vervoersalter-
natief hebben. Heeft u geen andere optie 
om vervoerd te worden (denk aan familie, 
vrienden, openbaar vervoer, een Wmo 
vervoerspas) dan kunt u een rit aanvra-
gen. Ook als u een taxi kunt betalen, komt 
u niet in aanmerking voor ANWB Auto-
Maatje.

Vrijwilligers
Vrijwilligers rijden u met hun eigen auto 
naar uw bestemming en terug. Hiervoor 
geldt dat wij geen vervoersplicht heb-
ben. U stelt de vraag en wij kijken of we 
dit voor u kunnen regelen. Houdt u er 
rekening mee dat wij zeker 2 dagen nodig 
hebben om een vrijwilliger te zoeken.

Onkostenvergoeding
De onkostenvergoeding is € 0,30 cent per 
kilometer exclusief parkeerkosten. Deze 
vergoeding is tijdelijk verhoogd naar € 
0,35 in verband met de hoge brandstof-
prijzen.

Contact
ANWB AutoMaatje Hengelo is bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 - 14.00 uur op 
nummer 088 367 26 20.

ANWB AutoMaatje

Administratieve hulp
Door omstandigheden kan de binnenkomende post zich opstapelen. Vrijwilligers van 
Hulpdienst Hengelo bieden ondersteuning bij het ordenen, opzetten en bijhouden van 
de financiële administratie. Ook als er sprake is van een betalingsachterstanden kunt u 
bij ons terecht.

Brievenhulp
Ontvangt u weleens een brief of e-mail waarvan u de inhoud niet begrijpt? Of een for-
mulier en u heeft geen idee hoe dit ingevuld moet worden? Wij helpen u bij het lezen 
en begrijpen en geven uitleg en advies. Loop gratis binnen tijdens onze openingstijden: 
Bibliotheek centrum, Beursstraat 34
• Ieder maandag van 14:00 uur tot 16:00 uur en 
• Iedere dinsdag van 10:00 uur tot 12:00 uur 

Informatie, aanmelden en contact
Wilt u een administratieve hulp thuis ontvangen? U mag een mail sturen naar hulp-
diensthengelo@wijkracht.nl of bellen met Wijkracht: 088 945 57 22
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Sinds eind april vangt de gemeente Hengelo vluchtelingen uit Oekraïne op. Deels in 
woningen in De Nijverheid, deels in het voormalige Stadskantoor aan de Hazenweg. 
Het Stadskantoor ligt niet ver van uw woning of bedrijf. Wat gebeurt daar nu?

Aan het einde van de 18e eeuw diende de Israëlitische gemeente in Hengelo een verzoek in bij baron Mulert van het Huys Hen-
gelo. De gemeenschap vroeg om ‘een stuk grond aan den Dennenbosch’ om haar doden te kunnen begraven. De baron schonk 
hen de grond, destijds een deel van het heideveld in het Lutjeveld. De gemeente kocht er later nog een gedeelte bij, en de Joodse 
begraafplaats was een feit.

Joodse begraafplaats Dennenbosweg 44

De Joodse begraafplaats aan de Dennen-
bosweg is nog steeds een feit. Nog steeds 
worden er mensen begraven en herdacht 
en inmiddels is de plek min of meer on-
derdeel van het centrum van Hengelo ge-
worden. De geschiedenis wordt gevoeld 
op deze historisch zo waardevolle plek: 
167 Joodse inwoners van Hengelo heb-
ben de oorlog niet overleefd, mensen die 
een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de welvaart van Hengelo. 
In september 2020 rouleerde er op Face-
book een foto van de deplorabele staat 
van de begraafplaats. Het was een met 
onkruid overwoekerde plek geworden,  
nauwelijks onderhouden. Een droevige 
aanblik. Dit spoorde Pierre Vallée en mij 
aan de handen uit de mouwen te steken: 
zou het mogelijk zijn om met een groep 
vrijwilligers gezamenlijk de plek op te 
knappen? Een oproep in de krant leverde 
veel reacties op. En vrijwilligers! 
Sinds september 2020 werkt een vaste 
groep vrijwilligers (met een flexibele 
schil) op de begraafplaats. Mensen om 

trots op te zijn! We maaien, snoeien en 
koesteren en verzorgen de heide, de oor-
spronkelijke begroeiing van deze plek die 
nu de kop weer opsteekt. Iedere zondag 
zijn we vanaf 10.30 uur aanwezig en staat 
de poort open. Gezamenlijk zorgen we 
ervoor dat de plek goed onderhouden 
wordt, en dat de graven van de  men-
sen die er begraven liggen en herdacht 
worden vrij van onkruid zijn. Ook verzor-
gen we rondleidingen, voor basisscholen. 
Het is opvallend hoe weinig mensen op 

Opvang Oekraïense vluchtelingen in stadskantoor

Het leven in het stadskantoor
In het Stadskantoor huisvest de gemeente 
op dit moment ruim 220 vluchtelingen. 
Veel bewoners zijn inmiddels aan het 
werk bij verschillende werkgevers in de 
regio. Uitzendbureaus zijn actief op de 
locatie om bewoners te kunnen matchen 
met werkgevers uit de omgeving. Op 
locatie wordt Nederlandse les gegeven, 
verzorgd door het ROC Twente. Ook En-
gelse les wordt aangeboden. Zowel voor 
de ‘eigen’ bewoners als voor bewoners 
uit De Nijverheid organiseert de locatie 
activiteiten. Zo is er een volleybal- en 
schaakcompetitie opgezet en worden 
verschillende buitensport-activiteiten en 
uitjes georganiseerd en begeleid door 

vrijwilligers. Er is een indoor fitnessruimte 
en een drukbezette computerruimte waar 
bewoners werken en studeren. Vri-
jwilligers runnen de kledingwinkel, waar 
bewoners gratis kleding kunnen krijgen 
die gedoneerd is door Hengelose inwon-
ers en bedrijven uit de regio. Bewoners 
zijn actief betrokken bij bijvoorbeeld de 
schoonmaak, het restaurant en de tuin-
groep, en werken eraan mee de locatie zo 
plezierig en leefbaar mogelijk te maken 
en houden.

In het Stadskantoor is ook een depend-
ance van De Horizon gevestigd: alle 
Oekraïense kinderen in de basisschool-
leeftijd – uit Hengelo, maar ook uit Borne, 

Zenderen en Hof van Twente – kunnen 
hier naar school. 

Informatiebijeenkomst 18 juli
De gemeente vindt het belangrijk dat u 
als buren goed geïnformeerd bent over 
de opvang, dat u de mogelijkheid krijgt 
uw vragen te stellen en aan te geven wat 
voor u belangrijk is en wat u eventueel 
kunt betekenen voor de opvang en haar 
bewoners. 

Om met u hierover in gesprek te gaan 
organiseert de gemeente een informatie-
bijeenkomst op maandag 18 juli van 1900 
tot 2030 uur in het CT Stork-gebouw, 
Fré Cohenstraat 10. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Geeft u zich dan op via het 
mailadres vluchtelingenopvang@hengelo.
nl. U ontvangt dan een bevestiging en 
nadere informatie.

de hoogte zijn van het bestaan van deze 
begraafplaats, toch een van de pareltjes 
van Hengelo waar we zuinig op moeten 
zijn en het historisch belang van moeten 
onderkennen. En dat geldt ook voor de 
gemeente Hengelo!

Vrijwilligers zijn van harte welkom en wij 
nodigen iedereen uit eens een kijkje te 
komen nemen op de begraafplaats. We 
geven graag een rondleiding! 
Joke Niekamp
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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://easycomputershop.nl
https://compuyetmantwente.nl
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Vanuit de slaapkamer
Ruim 5 jaar geleden startte ik met ‘De 
Computerman Twente’. Ik legde enkele 
honderden huisbezoeken af in en rondom 
Twente en merkte dat er veel behoefte 
bestaat aan het oplossen van compu-
terproblemen aan huis. Maar niet alles 
is ‘even gauw’ aan huis op te lossen en 
moest ik veel apparatuur meenemen 
naar het kantoor in mijn slaapkamer 
aan de Zeehondstraat in Hengelo. Mede 
dankzij een geweldige samenwerking 
met de Ledenservice van Carintreggeland 
stonden de computers binnen afzienbare 
tijd hoog opgestapeld tegen de muur van 
de slaapkamer. Hartstikke mooi zoveel 
klandizie, maar geen ideale situatie.

De kennismaking met QSS Security
De klandizie bleef stijgen en de wens 
voor een eigen kantoorruimte in Hengelo 
nam toe. Via Facebook kreeg ik contact 
met QSS Security in Hengelo. Daar was 
nog kantoorruimte beschikbaar. Ik was 
meteen enthousiast over de kantoor-
ruimte van circa 8 m2. In zo’n ruimte 
zónder bed past opeens wel héél veel en 
dat biedt mogelijkheden!

En toen kwam corona…
Met mijn knalgroene Daewoo Matiz 
uit 2004 met bedrijfslogo, scheurde ik 
Twente rond om mensen thuis te helpen 
bij computerproblemen. En dat ging hart-
stikke mooi! Totdat er opeens gesproken 
werd over een ‘dodelijk virus’ waarbij 
mensen vooral niet bij elkaar in de buurt 

moesten komen.
Na een aantal slapeloze nachten besloot 
ik ‘computerhulp aan huis’ helemaal om 
te gooien naar ‘reparaties, installaties en 
onderhoud’ en volledig vanaf de locatie 
Turbinestraat te gaan werken. Dus niet 
meer bij de mensen thuis. Dit was  de 
manier om mijn bedrijf draaiende te hou-
den en mijn klanten te blijven bedienen. 
Ook besloot ik mijn logo aan te passen 
naar de nieuwe situatie. ‘Computerhulp 
aan huis’ werd ‘reparaties, installaties en 
onderhoud’ en op deze manier is het voor 
mijn klanten meteen duidelijk wat ik doe.

Een hele verandering
Van de hele dag rondrijden en klanten be-
zoeken aan huis, naar een volledige kan-
toorbaan. Dat is een hele switch geweest. 
Na verloop van tijd blijkt ook dat de vraag 
naar reparaties en installaties nog vele 
malen groter is dan de vraag naar compu-
terhulp aan huis! De klantenkring groeit, 
omzet en winst stijgen en mijn bedrijf 
groeit letterlijk mee. Want inmiddels zijn 
wij van 1 kantoorruimte van circa 8 m2 
uitgegroeid tot een totale oppervlakte 
van circa 110 m2 en dat alles nog steeds 
in hetzelfde pand aan de Turbinestraat.

Easy Computershop
Als een computer niet meer te redden 
valt, of simpelweg te oud is, dan moet er 
vaak een vervangend apparaat komen. 
Een gloednieuwe computer betekent een 
behoorlijke investering. Je ook kiezen 
voor een refurbished computer, oftewel 

opgeknapt door een professional. Vanaf 
zomer van 2021 verkoop ik refurbished 
apparatuur veelal via Marktplaats, maar 
dat is een tijdrovend proces. Daarom 
ben ik de  webshop ‘Easy Computershop’ 
begonnen om het de klant zo makkelijk 
mogelijk te maken een nieuwe desktop of 
laptop computer aan te schaffen.

Team
Ik ben nu ruim 5 jaar bezig en met mijn 
bedrijven uitgegroeid tot een team van 
5 Computermannen. Voor reparaties, 
installaties en onderhoud in de regio 
Twente ben je bij De Computerman 
Twente aan het juiste adres en voor de 
aankoop van een refurbished apparaat bij 
Easy Computershop. En dat allemaal aan 
de Turbinestraat 59 in Hengelo. Letterlijk 
en figuurlijk hetzelfde juiste adres! We 
zien ernaar uit om voor je aan de slag 
te gaan! Ook helpen we je graag met de 
keuze voor de juiste refurbished laptop of 
desktop binnen jouw budget. Tot gauw!

De computerman en zijn Easy Computershop
Op de pagina hiernaast zie je twee bedrijven staan: De Computerman Twente en Easy 
Computershop. En daar ben ik, Erik Lozeman, de eigenaar van. In dit stuk wil ik jullie 
graag meenemen in mijn verhaal achter deze bedrijven en waar het allemaal begon.

Erik Lozeman

074 30 30 290

Een afscheid dat bij ú past

uw plaatselĳke uitvaartverzorger

 

Tel: 06 128 309 26  Adres: De Wetstraat 130a
              7551 GC Hengelo  

pedicure & gel nagels

Debora
voetverzorging

Parkeren (gratis)

https://hanswachtmeester.nl
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Helping People

www.hypotheejcompanyhengello.nl
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Zondag 11 september a.s. is het weer zover. Dan kunnen wij eindelijk weer kinderen verwelkomen op de Vijverlaan op ons mooie 
tuindorp in het kader van de inmiddels 6e editie van het evenement KiNDERDAG. 
Een dag voor en door Kinderen tot en met 13 jaar! We starten deze dag met het vertrouwde gezamenlijke ontbijt. Tijdens onze 
laatst gehouden KiNDERDAG (2019) zaten er maar liefst 360 kinderen aan één hele lange tafel. Dit jaar willen wij het aantal kinde-
ren dat meedoet aan het grote ontbijt op 500 proberen te krijgen. 

Op tijd aanwezig zijn en opgeven

Het land gaat langzaam weer open, iedereen heeft weer zin om dingen te gaan doen 
en lekker buitenshuis te zijn. Maar wat is nou de beste plek? De scouting natuurlijk!! 
De kinderen leren op een speelse manier de natuur beter kennen en wat het bete-
kend een echte scout te zijn. Denk aan vuurtjes bouwen, knopen leggen, activiteiten 
doen in het bos en nog veel meer.

SCOUTINGgroep St. Christoffel

Onze scoutinggroep zit aan de rand van 
het Weusthagpark. Zo aan de rand van 
het bos is dit natuurlijk een ideale locatie 
voor een scoutinggroep. Wij staan elke 
week weer klaar voor de kinderen om 
een geweldige opkomst te draaien. Dat 
is niet het enige wat we doen. Natuurlijk, 
wij hebben veel acties waar wij met veel 
enthousiasme aan mee werken. Denk 
bijv. aan de kerstbomenactie, sinterklaas-
actie of bij een open dagen staan.

Wij zijn daarom ook op zoek naar nieuwe 
leden en vooral vrijwilligers die graag 
voor een groep staan en de kinderen 
willen leiden!! Denkt u: nou dit is hele-
maal voor mij of kent u iemand die hier 

helemaal bij zou passen? Kijk dan vooral 
naar de tijden dat wij draaien en laat het 
ons horen via website. Een kijker mag 4x 
gratis meekijken en ervaren hoe het is 
om een echte scout te zijn. 

Wij draaien op de volgende dagen en 
tijden:
Bevers (leeftijd 4.5 t/m 7 jaar):
Zaterdag ochtend van 09:00 tot 11:00
Welpen (leeftijd 7 t/m 11 jaar):
Vrijdag avond van 18:30 tot 20:30
Scouts (leeftijd 11 t/m 15 jaar):
Vrijdag avond van 18:30 tot 20:30
Sherrows (leeftijd 15 t/m 18):
Vrijdag avond van 20:00 to 22:00
Blauwe vogels (leeftijd 7 t/m 18 jaar)

1 keer in de 3 weken een zaterdagmiddag 
van 11:30 tot 15:30
Zwarte Wolven (leeftijd 10 t/m 15 jaar)
Zaterdag middag van 14:00 tot 16:00
Pivo’s (leeftijd 18 t/m 21 jaar)
Maandag avond van 19:00 tot 21:30
Stam (leeftijd 21+)
Woensdag avond van 21:00 tot 23:00

Voor verdere vragen en/of informatie 
kunt u altijd op de website terecht.
Wij hopen jullie snel te zien!!
Gr. Scouting St. Christoffel team.

Kinderdag 2022  11 september Tuindorp

Kinderen die mee willen ontbijten moe-
ten namelijk worden opgegeven en ook 
belangrijk; er dan op tijd (10:00 uur) zijn. 

Het ontbijt is gratis en je kunt kinderen 
aanmelden tot en met 13 jaar. Na het 
grote gezamenlijke ontbijt kunnen kinde-
ren zich vermaken met allerlei attracties, 
spelen en meer zaken. De kinderdag 
eindigt om 17.00 uur. Voor de ouders 
zal er een terras zijn met verschillende 
dranken en wat foodtrucks. De dag en de 
opbrengsten uit deze dag staan als elk an-
der jaar volledig in het teken van Stichting 
Nelly, een stichting welke is opgericht om 
gezinnen levende in armoede te voorzien 
in een dagje onbezorgd uitgaan. 
-Plaats: Nabij Tuindorpvijver op Tuindorp 
het Lansink (Vijverlaan) 

Voor kinderen tot en met 13 jaar
-Datum: zondag 11 september 2022 
-Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur 

Aanmelden voor ontbijt (verplicht) via:  
https://www.frankyskinderdag.nl 
of via email: deelnemers@kinderdag.nl 

N.B.: Deelname is geheel gratis. Drinken 
voor kinderen (ranja) is ook gratis. 
Voor dranken op het terras of eten bij de 
foodtrucks worden normale, dus geen 
abnormaal hoge prijzen gehanteerd. Alle 
opbrengsten gaan naar Stichting Nelly. 
Mochten er nog bedrijven zijn welke wil-
len sponsoren: neem contact op met 
Frank Boereboom, Penningmeester Stich-
ting Nelly, Hengelo Telefoon: 0655357297 
Email; dfdboereboom@planet.nl 
Facebookpagina; “Frankys ijs Kinderdag” 

https://stchristoffel.nl/
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Evenementen
Zomerzandspeeltuin - centrum
tot 21 augustus

9 juli
Repair Café / Tropical Streetfood Festival 
Tropical Night / Movie Time

10 juli 
Imkerijdag  -  WijnSpijs Wandeling 

15 juli - Night Skate

17 juli  Open Oeler Watermolen 

Hengelo Helemaal Fit
18 juli - 26 augustus

26 juli   JMZ Café 

7 augustus
Open Oeler Watermolen / Stadswandeling

26-28 augustus 
Volksfeesten Oele  /  Heerlijk Hengelo

2 september   Nacht van de korte film 

3 en 4 september  Kids@thepark

3 sept. Buitenfilm ‘The Siniging Club’

4 september
Wijkfeest Hengelose Es / Stadswandeling

8 september  Buitenfilm -

10 september
Open Monumentendag  /  Boekverkoop

11 september
Franky’s kinderdag
Modespektakel

14-18 september
Lambertuskermis

18 september
Open Oeler Watermolen 

24 september
Repais Café

25 september
Cultuurpodium Hengelo 
 
Meer informatie over deze en andere  
evenementen vind je op  
https://www.uitinhengelo.nl

Kookgroep Hengelose Es 
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.

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?

www.handsforhair.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?
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?
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?

zengerink.nl Zengerink

https://www.zengerink.nl/

