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In samenwerking met het C.T. Stork College, Skillz Jongerenwerk, het Politie Mo-
biel Media Lab en de Unit Luchtvaartpolitie hebben we maandag 3 oktober Hunted 
gespeeld in de Hengelose Es. We hadden 3x een groep van 30 scholieren die een uur 
lang uit onze handen moest blijven. Zij kregen de opdracht om 3 stempels te verza-
melen bij de jongerenwerkers van Skillz. 

HUNTED

Collega’s uit de vrije dagdiensten, politie 
studenten uit Hengelo en Enschede, wijk-
agenten, iedereen wilde graag meedoen.

In “Hunted” zat veel meer dan alleen:  
het contact met de jeugd bevorderen. 
Zo hebben we goed kunnen oefenen in 
het samenwerken met de “Zulu”, zoals we 
de politie helikopter noemen.
Ook de samenwerking met de jongeren-
werkers van Skillz is goed voor de band 
met de jeugd. Het CT Storkcollege is niet 
alleen de leukste school, met de leukste 
docenten en leerlingen, maar dankzij hen 
is sinds lange tijd deze maandag èèn van 
de mooiste samenwerkingsdagen met 
jeugd gerealiseerd.

De scholieren en het schoolpersoneel 
waren erg enthousiast, want zeg nou zelf, 
hoe vaak landt er een heli in je tuin? 
De inzet van de Zulu is ook in de buurt 
niet onopgemerkt gebleven.

Uit de buurt kwamen enkele vragen die 
we konden beantwoorden. We kregen 
alleen maar positieve reacties.
Behalve van die ene mevrouw die nacht-
dienst had gehad. En geloof me, wij als 
politieagenten begrepen precies wat zij 
bedoelde. 

De pers heeft een mooi verslag gemaakt, 
te zien in de Hengelose editie van 4 okto-
ber van TC Tubantia.
Een aantal scholieren heeft het gehaald 
en is uit onze handen gebleven. Zij heb-
ben een prijs gewonnen in de vorm van 
een mooie politie bluetoothspeaker.

We leven in een bijzondere tijd, veel ver-
andert en moet ook veranderen. En dat 
geldt ook voor deze nieuwsbrief.

Veel kopij
We verheugen ons in veel verzoeken om 
plaatsing van artikelen en oproepen. Zo-
veel dat het deze keer niet lukt om alles 
te plaatsen. Wat niet onmiddellijk aan tijd 
gebonden is schuiven we soms door naar 
het volgende nummer. En nu maar hopen 
dat u daar begrip voor heeft.

Stijgende kosten
Je hoort het de hele dag: alles wordt 
duurder. Dat geldt ook een beetje voor 
deze nieuwsbrief. Redactie,  opmaak, 
bezorging wordt gedaan door vrijwilligers 
en kost niets. Maar drukken van een blad 
kost wel geld. Hoe dikker het blad hoe 
duurder. Met 16 pagina’s zitten we onge-
veer op het maximum. 

Adverteerders: dank u wel!!!
Dankzij onze adverteerders hebben we 
de drukkosten tot nu toe kunnen betalen, 
Daarbij mag niet onvermeld blijven dat 
onze hoofd-sponsor FC Twente Scoren in 
de Wijk in geval van nood bijspringt - en 
dat ook al diverse keren deed.

Van de redactie

https://krant.tubantia.nl/titles/tubantia/7137/publications/16327/pages/9
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Opvang vluchtelingen in het gebouw aan de Hazenweg

Eind april begon in Hengelo in het voormalig Stadskantoor aan de Hazenweg de 
opvang van de door de oorlog gevluchte Oekraïners. Nu, na 5 maanden, vangt de 
gemeente Hengelo er 260 vluchtelingen op, die voor het grootste gedeelte afkomstig 
zijn uit het oorlogsgebied. Dertig van hen zijn asielzoekers die tijdelijk worden opge-
vangen om het AZC in Ter Apel te kunnen ontlasten. 
Samen met de ruim 200 bewoners van sloopwoningen in de Nijverheid die door Wel-
bions beschikbaar zijn gesteld, verblijven er nu zo’n 460 vluchtelingen in Hengelo.
Gesprek met de locatiemanager

De redactie sprak met Simone van Rooij, 
de gastvrije locatiemanager Gemeente-
lijke Opvang Oekraïners en Crisisnoodop-
vang bij de gemeente Hengelo en kreeg 
vervolgens een rondleiding.
De locatiemanager heeft in vorige func-
ties, zoals die van als omgevingsmanager 
Kanaal Almelo- De Haandrik, ervaring 
opgedaan met direct bewonerscontact in 
politiek-bestuurlijke en maatschappelijk 
gevoelige kwesties. Simone is ruim 20 
jaar in dienst van verschillende overhe-
den. 
Zij wil haar werk als huidig locatiema-
nager geen roeping noemen, maar wil 
graag “van betekenis zijn” in een situatie 
als deze, waarin onder stoom en kokend 
water stappen gezet moeten worden, 
met de voeten in de klei en de nodige 
flexibiliteit. In het voormalig stadskantoor 
geeft ze leiding aan 20 medewerkers en 
maar liefst 125 vrijwilligers.

Rustige sfeer
Simone is tevreden over de sfeer die op 
dit moment heerst in het gebouw. Zeker 
gegeven de verschillende pluimage met 
maar liefst 26 nationaliteiten en evenzo-
veel culturele verschillen en gewoonten.
Deze sfeer komt onder meer doordat 

veel volwassenen werk hebben kunnen 
vinden in de directe omgeving (zoals 
o.a. bij Ikea of Van der Valk), kinderen 
die naar school gaan en verschillende 
activiteiten die worden georganiseerd. 
Ontsp  anning en vermaak maar bovenal 
de vaste structuren zijn belangrijk en 
geven naast houvast ook de nodige aflei-
ding voor de ontheemde vluchtelingen.                                                                                                                                   
                                                                  
“Mede daardoor zijn er op dit moment 
geen grote spanningen en is het hier 
rustig”.

Speciale status 
Over het grote aantal nationaliteiten dat 
samenleeft aan de Hazenweg: Deels komt 
dit door de sinds juli hier verblijvende 
asielzoekers uit landen als Afghanistan of 
Syrië. En deels door de groep zogenaam-

de Derdelanders; jonge mensen, vaak 
studenten, die in Oekraïne een tijdelijk of 
permanent visum hadden. In de Europese 
Unie is afgesproken dat de vluchtelingen 
uit Oekraïne een speciale status krijgen: 
een automatische tijdelijke verblijfsver-
gunning, de mogelijkheid om te gaan 

werken en het recht op huisvesting, leef-
geld, onderwijs en zorg. Tot maart 2023 
geldt die regeling ook voor deze groep 
Derdelanders.
De accommodatie en faciliteiten
 Het gebouw leent zich goed voor de 
opvang. De ruimtes, die vroeger ge-
bruikt werden voor gemeenteambte-
naren en inwoners van Hengelo die op 
bezoek kwamen, worden nu ingevuld 
door de vluchtelingen, de medewerkers 
en maar liefst 125 vrijwilligers. Op de 
begane grond is een ontspanningsplek 
gecreëerd, is er een fitnessruimte met 
geschonken materialen en zijn er tal van 
spreekruimtes, waar ook bijvoorbeeld 
uitzendbureaus gebruik van maken, er is 
een spreekkamer voor een (ook psychisch 
geschoolde) verpleegkundige en een 

hanswachtmeester.nl
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Opvang vluchtelingen - vervolg

Thuisgekookt.nl

ruimte voor Vluchtelingen Werk Neder-
land. Daarnaast is er op de 4e verdieping 
een dependance van De Horizon voor 
leerlingen in de basisschool-leeftijd. 
Het ROC verzorgt Nederlandse les aan 
volwassenen. Een eetruimte, was- wc en 
doucheruimten en slaapkamers bevinden 
zich op andere verdiepingen. Op een van 
de verdiepingen is er een winkel voor 
geschonken kleding, waar deze middag al 
een rij mensen popelen om naar binnen 
te mogen, en waar bewoners (gratis) 
noodzakelijke kleding kunnen uitzoeken. 
Buiten is er een kinderspeelplaats, een 
ruimte voor een grote wasmachine, een 
aparte rookruimte en een fiets-reparatie-
schuur.

Wijkracht regeltt het vrijwilligerswerk. 
De coördinatie van de vrijwilligers ligt in 
handen van Wijkracht. Zij spannen zich 
in om de vrijwilligers in te zetten op die 
activiteiten waarvoor ze zich hebben 
opgegeven en die het meest aansluiten 
bij ieders behoefte.
Simone is heel blij met de inzet van de 
vele onmisbare vrijwilligers, uiteenlopend 
van geven van en hulp bij taallessen, op-
zetten van mogelijkheden voor fietsrepa-
raties, het runnen van het restaurant en 
de kledingwinkel, begeleiding bij wande-
lingen, excursies en andere vrijetijdsac-
tiviteiten, vooral voor kinderen etc. Ook 
stichting Scoren in de Wijk is betrokken 
om een mooie activiteit voor kinderen 
mogelijk te maken.  

Schrijnende verhalen ? 
Simone is onder de indruk van de veer-
kracht en het doorzettingsvermogen 
van de Oekraïners, maar wil bewust niet 
ingaan op de vast en zeker voorkomende 
schrijnende verhalen die de vluchtelin-
gen, afkomstig uit alle delen van Oekra-
ine, vertellen. “We gunnen de bewoners 
hun privacy. Het is niet aan ons om hun 
verhalen te delen. Maar er zijn veel 
situaties waarbij we denken: Ga er maar 
aan staan. Kortgeleden is de eerste baby 
geboren, en de tweede is op komst ... “
Terugkeer naar Oekraïne ?
Het beeld uit de berichten in de Poolse 
media van Oekraïners die in volle treinen 
terug naar hun geboorteland gaan, her-

kent Simone voor Hengelo op dit moment 
niet. “Natuurlijk zijn er heel veel Oekraï-
ners die graag terug zouden willen om hun 
land weer op te bouwen en bij familie te 
zijn. Maar daar is op het ogenblik slechts 
beperkt sprake van. Als bewoners terug-
gaan, heeft dat vaak een tijdelijk karakter 
en heeft het te maken met familieomstan-
digheden.”

Contact met de directe omgeving
Simone vindt het belangrijk dat de directe 
omgeving van de opvanglocatie op de 
hoogte is van de activiteiten die zich afspe-
len in en rond het gebouw. Die betrokken-
heid vindt ze erg belangrijk juist ook om 
het begrip dat er is te behouden. Op 18 juli 
is er een bijeenkomst geweest in het CT 
Stork gebouw. Die werd niet drukbezocht, 
mogelijk vanwege de vakantieperiode. 
Maar met de omwonenden die er wel wa-
ren is een goed gesprek gevoerd. We zullen 
in de toekomst meer van dergelijke bijeen-
komsten organiseren. En informeren de 
buurtbewoners ook per brief als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn. Ook deze week valt er 
bij buurtbewoners een brief op de mat. 

Donkere tijden naderen…
Voor de Oekraïense vluchtelingen is de 
komende periode niet makkelijk: Niet al-
leen door de (gedeeltelijke) mobilisatie die 
Poetin heeft afgekondigd, waardoor een 
verdere escalatie van de oorlog mogelijk is. 
De snel donker en korter wordende dagen, 
de temperaturen die naar beneden gaan 

en het vochtiger weer nodigen niet direct 
uit om naar buiten te gaan en kunnen de 
gemoedstoestand beïnvloeden. Het team 
op locatie blijft de Oekraïners in ieder 
geval ondersteunen en stimuleren om er 
met elkaar het beste van te maken. 

Meer vluchtelingen in Stadskantoor
Het aantal bewoners van het gebouw aan 
de Hazenweg neemt vanaf begin 2023 
toe. Het contract met Welbions over 
het gebruik van de sloopwoningen in de 
Nijverheid loopt tot en met 31 maart 
2023. Daarna worden deze woningen 
afgebroken, om nieuwbouw mogelijk te 
maken. De nog overgebleven lege ruimtes 
in het Stadskantoor maken deze opscha-
ling mogelijk. 

Uitnodiging voor wijkbewoners
Simone nodigt de inwoners van de Hen-
gelose Es, jong en oud, van harte uit om 
individueel of als groep een bezoek te 
brengen aan de Hazenweg. Heeft u hier 
belangstelling voor? Neemt u dan contact 
op met de receptie via 074-205 12 80. 
Overweegt u om als vrijwilliger actief te 
worden? Ook dan kunt u zich aanmelden 
via de balie of contact opnemen met 
Wijkracht.
Er is altijd behoefte aan bepaalde spullen, 
zoals (winter)kleding. Omdat er op de 
locatie beperkt ruimte is, kunnen al-
leen die goederen die echt nodig zijn in 
ontvangst worden genomen. Heeft u iets 
in de aanbieding, geeft u dat dan aan via 
vluchtelingenopvang@hengelo.nl  Een 
van de medewerkers neemt dan met u 
contact op.

www.zorgboerderijhetweusthag.nl
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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

www.easycomputershop.nl
www.computermantwente.nl
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Dit jong tamboerkorps is opgericht in 
2015. We bestaan uit een enthousiaste 
groep mensen, die met muziek een be-
doeling heeft.
Ons uniform is een replica van de Engelse 
“Battle Dress” uit 1937. Hiermee willen 
we de eerste bevrijders van Hengelo, het 
Seventh Hampshire Regiment, eren.
In eerste instantie willen wij evenemen-
ten die gerelateerd zijn aan de Tweede 
Wereldoorlog muzikaal ondersteunen. 
Hierbij kun je denken aan herdenkingen, 
kransleggingen, parades, maar ook aan 
bevrijdingsfeesten.

Wij mochten o.a. al onze medewerking 
verlenen bij:
De “Stille Tocht”  tijdens de dodenher-
denking in Hengelo.

Herdenking op de Canadese begraaf-
plaats in Holten.
“Airborn wandeltocht” in Oosterbeek.
Diverse bevrijdingsfeesten met of zonder 
parade.
Speciale gelegenheden als bv. “Militaria” 
in Weerselo.
Eind 2019 zijn we, met dank aan onze 
sponsoren, uitgerust met nieuwe instru-
menten, van het merk “Majestic”.
Die zijn, zowel wat optiek en vooral wat 
klank betreft, een bijzondere klasse.

Semi Militair Tamboer- 
korps “LIBERATION” 

Zoals vermeld zijn we een nog jonge ver-
eniging die vol in ontwikkeling is.
Wij willen graag nog verder uitbreiden.
Daarom zoeken we nog tamboers, of 
mensen die hiervoor graag opgeleid wil-
len worden. Bovendien is er nog plaats 
voor een bekkenist en vaandeldragers.

Is je belangstelling gewekt:
Kijk dan eens op onze site: 
smtliberation.nl
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De redactie van de “Nieuwsbrief Hen-
gelose-Es” vroeg mij of ik nog eens iets 
wilde schrijven in hun informatieve blad. 
Natuurlijk wil ik dat want er gaat geen dag 
voorbij of ik ben wel even in de Hengelose 
Es. Vorig jaar schreef ik o.a. al over het 
dagelijks bezoekje aan het Weusthagpark 
met ons hondje Fatou. Dus, de Hengelose 
Es beschouw ik ook als mijn eigen wijk, en 
… voor wat hoort wat….toch?
 
Een handig weetje
Als inwoner van de Hengelose Es ben je 
tegelijkertijd ook Hengelo-er. Mensen die 
hier niet wonen, hebben soms helemaal 
geen idee wat Hengelo is. Wat kan je er 
als Hengelo-er dan over vertellen? Mijn 
ervaring is dat je aan een buitenstaander 
met een paar gemakkelijk te onthouden 
cijfertjes veel duidelijk kan maken. 
We gaan even 100 jaar terug, zeg je dan, 
naar het jaar 1925. Toen had Hengelo 
25.000 inwoners.  Een makkelijk te onthou-
den startmoment. En, wat denk je hoe het 
in 1935 was?  Ja inderdaad, 35.000. En wat 
denk je van 1945? Jazeker, toen 45.000. 
En ging dat toen zo door? Ja ja, elk jaar 
kwamen er 1000 Hengelo-ers bij. In 1965 
dus 65.000 en dat ging door tot in het jaar 
1975:  toen waren we met 75.000 Hengelo-
ers. Moet je je nu eens voorstellen: 50 jaar 
lang kwamen er elk jaar 1000 mensen bij. 
Maar na 1975 was het ook meteen afgelo-
pen. Het schommelt nu al jaren rondom de 
80.000 inwoners. 

Die buitenstaander zal je dan vragen: hoe 
is dat dan mogelijk? Jouw antwoord is 
ook heel simpel: Hengelo groeide vanaf 
1890 als industriestad als kool door de 
vele nieuwe textiel- en metaalfabrieken. 
Mensen kwamen van heinde en ver naar 
hier om te werken. Vanaf 1975 kwam 
daar rigoureus de klad in en was het 
afgelopen met de bevolkingsgroei. Handig 
toch om dit te kunnen vertellen?

En de komende 100 jaar dan? 
Wie weet vraagt die buitenstaander dan 
ook nog aan jou hoe het de komende 100 
jaar zal gaan met het inwonertal van Hen-
gelo. Dat is natuurlijk een niet echt te be-
antwoorden vraag. Wat je wel kan zeggen 
is dat het tussen 1975 en nu, dat is dus 
al bijna 50 jaar, zowat stabiel is rond de 
80.000 inwoners. Echte redenen dat het 
anders zal worden zie ik niet, dus hou het 
maar hierop. Alleen een gemeentelijke 
herindeling in Twente kan tot hele andere 
inwonertallen voor een nieuwgevormde 
gemeente leiden. Voor heel Twente is en 
blijft de totale bevolkingsomvang ook op 
langere termijn vrij stabiel. Het zal eerder 
iets afnemen dan toenemen.

Nog meer te vertellen?
Die buitenstaander gaat je mogelijk nog 
meer vragen over Hengelo. Nog iets meer 
“kleur op de wangen” van Hengelo. Wat 
moet zeker ook verteld worden aan een 
geïnteresseerde in Hengelo?

Dat vult iedereen op zijn eigen manier in. 
Dat is ook het beste. 
Zelf benoem ik altijd de bijzondere ligging 
van onze stad. Neem de spoorwegen. Wij 
liggen op een kruispunt van spoorwegen. 
Heel bepalend voor onze economie. Dat 
was in het verleden zo, maar dat zal het 
ook in de (meer internationale) toekomst 
zijn. Dat heeft ook zijn keerzijde. In 1940-
1945 zijn wij daarom juist zo verwoestend 
kapotgebombardeerd. Wij liggen direct 
ontsloten aan nationale en internationale 
snelwegen en waterwegen. De hoofd-
infrastructuur voor digitaal verkeer en 
energietransport is verankerd in onze 
stad. Kortom een stad van verbindingen 
op alle terreinen. Dat is een blijvende 
waarde voor de toekomst. 
En, wat ik ook altijd vertel is dat wij 
Twenten zijn. En dat is iets wat niet goed 
uit te leggen is aan een buitenstaander. 
Het is een gevoel. Twentse mensen heb-
ben iets wat anderen niet hebben. Het is 
meer dan de eigen humor, meer dan het 
eigen taaltje, meer dan het noaberschap. 
Het is een bepaalde kwaliteit van mensen 
in deze regio,  die je moet ervaren. Ik 
besluit dan meestal met het advies:  ga er 
maar eens een tijdje wonen, in Twente, 
in Hengelo, in de Hengelose Es! Dan zal je 
begrijpen wat ik bedoel.

Frank Kerckhaert, oud-burgemeester van 
Hengelo

Groet aan de Hengelose Es
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Sint Maarten
Sint Maarten optocht in de wijk de Hen-
gelose Es
25 jaar lang hebben wij een Sint Maarten 
optocht gehouden in de Hengelose Es
voor de kinderen uit de wijk en hun 
ouders.
In 2019 - voor de corona hebben wij het 
25 jarig jubileum gevierd en heeft Gerard 
Engbersen een onderscheiding gekregen 
van wethouder Mariska ten Heuw.
Toen kwam er corona en is de Sint Maar-
ten optocht 2 jaar niet doorgegaan.
Nu na de Corona zijn veelvrijwilligers 
weggevallen door ziekte, overlijden of 
werkzaamheden.
Daarom is het onmogelijk om nu in 2022 
een Sint Maarten optocht te organiseren.
Dit jaar is er geen Sint Maarten optocht.
Wanneer er voor de Sint Maarten optocht 
geen nieuwe vrijwilligers komen is het 
ook volgend  jaar niet mogelijk om een 
Sint Maarten optocht te organiseren
Vandaar een Oproep!
Wilt u graag nog een Sint Maarten 
optocht in de wijk, meld u dan aan bij Ge-
rard Engbersen telefoon 06-43807019!!

 Kookgroep Hengelose Es

Geen zin om alleen te eten? Geen kookaspiraties of gewoon gezellig bijkletsen? Een 
aantal bewoners uit de Hengelose Es heeft elkaar gevonden om samen te koken en te 
eten.
ELKE DINSDAG om 17.00 uur in Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagsweg 47 in Hengelo.
Met name voor oudere mensen uit de wijk is deze activiteit 
opgezet met  FC Twente, scoren in de wijk en Wijkcentrum 
Hengelose Es. Iedereen is welkom om mee te eten. 
Opgave voor maandagavond 18.00 uur is verplicht bij Riek 
Olde Reijmer.  Telefoon 06-19294244. 
 Kosten zijn 5 euro per deelnemer

27 okt   Wat voor vogels maken
 3 nov   Film Museum Hengelo
10 nov  Dans met Hilde
17 nov  Beauty Ochtend. Nagels 
24 nov  Crea ochtend
 1 dec   Sinterklaas bingo
8 dec    Kerstkaartjes maken
15 dec  Kerstdecoratie/                 
              kerstballen maken
22 dec  Gezellige ochtend
29 dec  Kerstvakantie. 
Iedere donderdag 10 - 14 uur

TAALen KOKEN

https://www.handsforhair.nl/
https://wijkcentramidden.nl/hengelose-es/
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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. 
 7 november     Herfst wandeling
14 november    Crea Schilderen
21 november    Herfstsoep maken
28 november    Babbelbox
  5 december    Loes aan tafel. Een mede-
werkster van Loes komt bij ons
12 december    Crea Schilderen
19 december    Kerst in
Voor alle vrouwen van alle leeftijden. 
Deelname is gratis. 

 
2 november         Bodyscan meditatie
9 november        Present Meditatie

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

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

Altijd al iets voor radio of tv willen doen? 
Dan is dit je kans, want bij 1Twente, de 
omroep van Hengelo en Enschede, zijn 
er verschillende mogelijkheden voor pas-
send vrijwilligerswerk.  
Radiotechniek 
We zijn op zoek naar radiotechnici en 
naar vrijwilligers die het leuk vinden om 
verslag te doen van wat er speelt in de 
wijk. Houd jij van techniek en wil je graag 
alles leren over hoe je een radiopro-
gramma technisch ondersteunt? Dan is 
1Twente de plek voor jou. Interesse? Mail 
dan naar hengelo@1twente.nl.  

1Twente Hengelo zoekt 
vrijwilligers

Hengelose Es 
Als 1Twente willen we graag weten wat 
er speelt in de wijken en wat Hengeloërs 
bezighoudt. Ook in de Hengelose Es. Heb 
je een nieuwstip of wil je je verhaal aan 
ons kwijt? Kom dan gerust langs bij ons 
op de redactie in de Bibliotheek Hengelo 
of bel naar 074 256 66 99. Mailen kan 
ook naar hengelo@1twente.nl. 

hetgoed.nl
www.fysioinjevoordeel.nl
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Met de oplevering van de laatste 51 nieuwe woningen in de Jan Tooropstraat en 
omgeving is de vernieuwing van de Hengelose Es Noord voltooid. In totaal zijn 
700 woningen aangepakt en is voor ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd. “De wijk is 
groener, veiliger en vitaler geworden”, zegt programma-ontwikkelaar Rik Gockel van 
woningcorporatie Welbions.

Hengelose Es Noord, gebouwd in de jaren 
zestig, bestond oorspronkelijk alleen uit 
sociale huurwoningen. Tien jaar geleden 
werd duidelijk dat de wijk er niet zo goed 
voor stond. Veel huizen waren slecht 
geïsoleerd en hadden last van vocht- en 
tochtproblemen. Ook aan de openbare 
ruimte mankeerde nogal wat. Het gevolg 
was dat bewoners zich niet altijd veilig 
voelden op straat. “Maar ze bleken ook 
trots op hun wijk”, heeft Eric Klein Willink 
van Welbions als wijkcoach gemerkt. “Er 
is altijd een bepaalde verbondenheid 
gebleven.”

Gezonde mix
Toch moest er iets gebeuren. Groot 
onderhoud aan de huurwoningen zou on-
voldoende zijn, concludeerde Welbions. 
Er moest meer variatie in de wijk komen: 
een gezonde mix van betaalbare huur-
, iets duurdere huur- én in totaal 150 
koopwoningen. In december 2015 sloot 
de corporatie een overeenkomst met ont-
wikkelaar Era Contour, die een deel van 
woningen in de Hengelose Es Noord over-
nam. Met de gemeente werden afspraken 
gemaakt over de aanpak van de openbare 
ruimte rondom de woningen.
De verbeteringsplannen betekenden de 
sloop van 235 woningen, waaronder de 
flat aan de Jacob Marisstraat. De twee 
flats rondom de Jan Voermanstraat en 
de Jan Wiegerstraat werden in opdracht 
van Era Contour (samen met bouwbedrijf 
Koopmans) gerenoveerd voor een nieuwe 
doelgroep: huurders met een iets grotere 
portemonnee. “Er is een groep mensen 
die niet in aanmerking komt voor sociale 
huur maar financieel ook niet in staat is 
om een huis te kopen. Voor deze groep 
zijn deze woningen bestemd”, aldus 
programma-ontwikkelaar Rik Gockel van 
Welbions.
Op de plek van de gesloopte woningen 
aan de Jacob Marisstraat en Jan Toorop-
straat is nieuwbouw gekomen. Het gaat 

om in totaal 220 gezinswoningen, waar-
van de laatste 51 woningen in oktober 
worden opgeleverd. Welbions verhuurt 
de twaalf huurwoningen uit deze laatste 
fase. De 39 koopwoningen waren binnen 
enkele dagen verkocht. 

Huurders denken mee
Welbions zelf renoveerde vijf flats in de 
wijk, in totaal 344 huurwoningen. Dat 
gebeurde in nauw overleg met de bewo-
ners. Een klankbordgroep met zo’n vijf-
tien huurders adviseerde over wat er wel 
en wat er niet moest gebeuren. Gockel: 
“De buurt had eerst best veel wantrou-
wen richting gemeente en Welbions. Er 
was jarenlang van alles beloofd, maar 
niet altijd waargemaakt. Door ze serieus 
te betrekken bij de renovatie, zijn de ver-
houdingen een stuk beter geworden.”
Alle aspecten van het wonen kwamen 
aan de orde. De geluidsoverlast van de 
galerijen bijvoorbeeld, maar ook de veilig-
heid van de entrees van de flatgebouwen. 
Daaraan is nu dus het nodige gedaan. 
Ook hebben alle flatwoningen grotere 
raampartijen en een eigen afsluitbare 
kelderruimte gekregen. Ze zijn bovendien 

Vernieuwing Hengelose  Es  Noord voltooid 

duurzamer en energiezuiniger geworden.

Twaalf dagen per woning
Klein Willink bezocht namens Welbions 
voor de werkzaamheden persoonlijk alle 
adressen. “Daardoor wisten de huur-
ders me makkelijk te vinden en hoorden 
we wat hun woonwensen waren. Die 
kwamen overeen met wat wij voor ogen 
hadden. Uiteindelijk hebben alle huur-
ders een tijdsplanning gekregen, zodat ze 
precies wisten wanneer de werkzaamhe-
den zouden plaatsvinden. De aannemer 
heeft zich keurig aan de twaalf dagen per 
woning gehouden. De meeste huurders 
zijn in hun gerenoveerde woning blijven 
wonen. Dat zegt ook wel iets.”

Klinkers en wadi’s
Een extra uitdaging was om ook de open-
bare ruimte mee te nemen in de plannen, 
vertelt Gockel. “We hebben veel aan tafel 
gezeten bij de gemeente om het maxi-
male voor elkaar te krijgen. De scheve 
stoepen, het weinige groen en de slechte 
verlichting gaven de bewoners een on-
veilig gevoel. Dat hebben we aangepakt. 
De straten hebben klinkers gekregen in 
plaats van asfalt, er zijn groene wadi’s 
aangelegd voor de afvoer van water en 
de parkeervakken zijn vernieuwd. De 
Hengelose Es Noord kan nu weer een 
tijdje vooruit.”
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Samen sporten kan letterlijk en figuurlijk een eerste stap zijn om in beweging te 
komen en te integreren. Voor nieuwkomers (statushouders) woonachtig in Hengelo 
organiseert Wijkracht ‘Wereldmeiden’ en ‘Wereldgozers.  

Kun jij wel wat gezelligheid gebruiken op 
Tweede Kerstdag? Dan ben jij van harte 
welkom op de kerstmarkt van Scouting St. 
Jeroen-Bambi. Tussen de marktkramen 
vol met producten kun je ook knutselen. 
De popcorn kan boven het vuur gepopt 
worden. De broodjes kunnen worden 
gebakken. Dat allemaal onder het genot 
van een drankje en wat muziek.
Door de nieuwe opzet van de kerst-
activiteit is de organisatie op zoek naar 
mensen die een kraam willen vullen op 
de kerstmarkt. Dit kunnen mensen zijn 
die al een winkel hebben. Of mensen 
die hobbymatig spullen willen verkopen. 
Tegen een geringe vergoeding kun je bij 
de organisatie een kraam aanvragen. Voor 
meer informatie neem contact op via e-
mail kerst@jeroenbambi.nl.

De toegang tot de kerstmarkt is gratis. 
De kerstmarkt vindt plaats op Tweede 
Kerstdag 26 december van 12:00 tot 
17:00 uur. De blokhut van Scouting St. 
Jeroen-Bambi is te vinden aan de Achter-
hoekseweg 9 te Hengelo. Speciaal voor 
deze gelegenheid heeft Dura Vermeer aan 
de Bosmaatweg 60 haar parkeerplaats ter 
beschikking gesteld. De route wordt ter 
plekke met borden aangegeven.
 

Wijkracht sport met Wereldmeiden en Wereldgozers

 
Wat is de betekenis van  ‘Wereldmeiden’ 
en ‘Wereldgozers’?  
Wereldmeiden en Wereldgozers is een 
maatjesproject waarin jongeren (buddy’s) 
en nieuwkomers een half jaar lang één 
keer per week samen sporten. Via een 
sportcarrousel maken de nieuwkomers 
kennis met diverse sporten. Na de sport-
carrousel sporten zij enkele weken samen 
bij een sportvereniging.  
 
Voor Wereldmeiden en Wereldgozers 
zoeken wij:  
• jongeren (in de rol van buddy) 
tussen de 14 en 27 jaar die (al enige tijd) 
in Nederland wonen, houden van sporten 
en in hun vrije tijd graag iets voor een 
ander willen betekenen. Dit mag ook in 
de vorm van een stage zijn.

• jongeren tussen de 14 en 27 jaar 
die nog maar net in Nederland wonen, 
bezig zijn met hun inburgering, Neder-

landse meiden en jongens willen ontmoe-
ten en houden van sporten. 
 
Meer weten? Neem dan gerust contact 
met ons op!
Mitchel Ganeshi, 06-34353198 of 
m.ganeshi@wijkracht.nl   
Tanja Diepenmaat, 06-10273964 of 
t.diepenmaat@wijkracht.nl 
 Wereldmeiden is een project van Huis 
voor Beweging in het kader van het actie-
programma Maatschappelijke Diensttijd 
van de Rijksoverheid. In Hengelo werken 
de gemeente Hengelo, Wijkracht en 
Sportnetwerk Overijssel samen om dit 
maatjesproject mogelijk te maken.  
 
Meer informatie is tevens te vinden op de 
website van Huis voor Beweging: https://
www.huisvoorbeweging.nl/gecombineer-
de-leefstijlinterventies-van-huis-voor-
beweging/over-wereldmeiden/ 
 
 

Kerstmarkt St. Jeroen-Bambi

05 nov     natuurwerkdag
09 nov    rondom kerst
12 nov    repaircafé
12 nov    Intocht Sinterkklaas  
12 nov    najaarsconcert
16 nov    Huis van Sinterklaas
17 nov    urban night trail
18 nov   boekverkoop  
19 nov     intocht Sinterkklaas
22 nov   JMZ=café
23 nov   Huis van Sinterklaas  
26 nov    Kasbah winterfair  
27 nov   Cultuurpodium Hengelo
02 dec   schaatsen
03 dec   repair café
17 dec   drie Straatjes Winterfeest  
18 dec   Cultuurpodium Hengelo
19 dec   Volkskerstzang
27 dec   JMZ=café

Voor meer info zie:
www.uitinhengelo.nl
wijkcentramidden.nl/hengelose-es

Uit in Hengelo

Elke donderdagavond schildert en tekent 
een portretgroep in dit wijkcentrum van 
19.30 tot 21.30 uur een portret van een 
model. Deze club bestaat uit 9 leden.. 
Er wordt ’s avonds 2 keer 45 min. gete-
kend en geschilderd, met daartussen een 
koffiepauze.
Voor het model staat er een stoel klaar, 
waarin u stil en ontspannen kunt gaan 
zitten met een gezellig muziekje op de 
achtergrond.
Wilt u ook wel eens een getekend of ge-
schilderd portret van uzelf hebben?  Laat 
uw naam en telefoonnummer achter bij 
de balie van het wijkcentrum.
Wij nemen contact met u op.
De portretgroep nodigt u van harte uit !!!
Meedoen, inclusief portret, is helemaal 
gratis.
Jan, Manja, Bert, Henk, Anne, Hala, Alisli-
man, Gerty en Gerrie

PORTRET GROEP
Mag een voorzitter van een welzijnsinstel-
ling een interview weigeren ?. Natuurlijk 
mag dit zal het antwoord zijn. Toch lijkt 
het antwoord te gemakkelijk. Instellin-
gen die zich inzetten voor wijkbewoners, 
moeten ook transparant zijn en laten zien 
waar ze bezig zijn en ook wat hun ambi-
ties zijn. Is er sprake van en weigering dan 
mag in ieder geval gevraagd worden naar 
het argument voor de weigering. Komt er 
geen of een slecht argument dan wordt 
wantrouwen opgeroepen. 
Een slechte zaak. 

Het gaat hier niet om een theoretische 
kwestie, maar om een situatie die zich 
heeft voorgedaan. Bij geen of onvol-
doende transparantie is er de vraag of 
zaken worden toegedekt. Als het een op 
publieke gerichte instelling is, dan is actie 
noodzakelijk en dient het bestuur van de 
instelling aangesproken te worden.

Willem Jan

Transparantie

https://wijkcentramidden.nl/hengelose-es/https://wijkcentramidden.nl/hengelose-es/
www.uitinhengelo.nl
https://wijkcentramidden.nl/portretclub/
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Is de zondag een lange stille dag?
Kom naar Ontmoeten op zondag!
Iedere zondagochtend is er gelegenheid 
om in een ongedwongen sfeer, samen te 
zijn met mensen die dit zondagsgevoel 
herkennen. Gewoon even voor een kopje 
koffie/thee of iets anders, een praatje of 
samen iets ondernemen.
Vrijwilligers van Wijkracht zijn er om je 
Welkom te heten

Zoals ieder jaar hebben wij in de winter 
een ander onderkomen.
Wij zijn Clemens Falkman en zijn team 
van de Ontmoeting heel dankbaar dat wij 
weer een heerlijke lange zomer welkom 
waren en goed verzorgd zijn bij de Ont-
moeting in het Prins Bernhard plantsoen.

Vanaf zondag 2 oktober zijn wij de winter-
maanden vanaf 11.30 uur tot  13.30 uur 
van harte Welkom in
Grand café de Vereeniging
Parallelweg LS 2A
7553 LG Hengelo   
Dit is achter het station. Er is een grote 
parkeerplaats naast het gebouw.
Bij de Vereeniging gelden dezelfde afspra-
ken als bij de Ontmoeting.  Zoals over de 
consumpties bijvoorbeeld.
www.grandcafedevereeniging.nl  Op deze 
website staat ook een plattegrond.
Nieuwsgierig geworden of het ontmoe-
tingsmoment jouw lange zondag kan 
doorbreken?
Je  bent van harte welkom om vrijblijvend 
langs te komen!!

Hartelijke groet 
 team Ontmoeten op Zondag
Joukje, Annelies, Gerard,  Bert, Ineke, 
Leila en Rita

Ontmoeten op Zondag 
Winterlocatie

Ode aan de vrijwilliger

De vrijwilligers zijn er al vroeg 
De bardienst van de club
Want er is werk genoeg

De tafels schoon, even hup 

In het verzorgingshuis
Wordt de koffie geschonken

De rolstoelduwers maken hun rondje
Een eindje om het huis

De dozen worden gevuld
In de voedselbank

De collectant gaat van huis tot huis
En zegt bij elke gift, hartelijk dank

De brandweerman rukt uit
De EHBO’er verzorgt de wond
De scheids blaast op zijn fluit

De uitlaatdienst wandelt met de hond

Zo maar wat voorbeelden
Van vrijwilligers zoals u en ik

Zich bekommerend om de minderbedeelden
Onbaatzuchtig, maar met grote schik

Ook al is hun aandeel nog zo klein
Waar zouden we zonder de vrijwilliger zijn

Het is toch als een klontje zo klaar
Zonder de vrijwilliger

Stort de samenleving in elkaar 

Vandaar deze ode
Aan al die dames en heren

Een woord van dank
Het is me een eer om u te eren

Jans Renken

Dichterscollectief Henge
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Scouting St. Christoffel verzorgt al jaren 
voor de Sint en Pieten de huis-, bedrijfs- 
en schoolbezoeken. Samen maken we er 
altijd een groot feest van. 
Vanaf 1 november zijn de huisbezoeken 
weer te boeken via onze facebooksite 
Sinterklaas scouting St Christoffel

Sint en Piet bij u op bezoek?

De betekenis van fotograferen is “schrij-
ven met licht” ook in ons digitale tijdperk 
is dit niet veranderd. Wij van fotoclub 
High-Res zijn daar mee bezig in al zijn 
mogelijkheden op onze clubavonden. 
Wij houden ons onder andere bezig met 
natuur-, portret-, macro-,sport-, product-
fotografie enzovoort of belichtings - en 
flitstechnieken. Maar ook met creatieve 
fotografie, zoals het creëren van  “Light-
painting” foto’s, ICM-bewust onscherp” 
foto’s. Elk voorjaar en najaar maken 
wij een nieuw programma met diverse 
foto-opdrachten en het leren van nieuwe 
technieken om onszelf te blijven ontwik-
kelen.
Het is daarom voor nieuwe leden altijd 
mogelijk om in te stromen, wij hebben 
geen vast doorlopend programma. Met 
elke camera kunt u een foto maken maar 
het is handig om te weten hoe u uw 
camera moet instellen om het gewenste 
resultaat te krijgen, zelfstudie via internet 
is hierbij vanzelfsprekend. 
Door samen foto-opdrachten te bespre-

Hier vindt u ook foto’s van onze bezoeken 
van de afgelopen jaren. Wilt u Sint en zijn 
pieten op uw school of bij uw bedrijf ont-
vangen dan kunt u een mail sturen naar 
sinterklaas.hengelo@stchristoffel.nl. Ook 
bezoeken wij instellingen voor mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking. We hebben hier in de loop der 
jaren veel ervaring in opgedaan. Hier-
voor kunt u ons ook benaderen via ons 
mailadres.

Voor een huisbezoek van 15 minuten 
vragen wij:
• Hengelo, Deurningen of Borne  € 30,- 
•Buiten bovenstaande plaatsen  € 35,-
 
Om te voorkomen dat Sinterklaas het 
bezoek te gehaast moet afhandelen, 
adviseren wij dat bij een bezoek van 15 
minuten maximaal 4 kinderen bij de Sint 
komen. Zijn er meer kinderen aanwezig 
dan adviseren wij  een dubbele tijd te 
boeken. 
Alle opbrengsten van deze actie worden 
gebruikt voor de groepen van de scou-
ting. 

High Res: Schrijven met licht

ken, leren en stimuleren wij elkaar en 
blijven wij onszelf verbeteren.
Met onze leden exposeren wij op diverse 
locaties in Hengelo onder anderen in 
wijkcentrum Hengelose Es, wijkcentrum 
Slangenbeek en Huis Humanitas.

Kom vrijblijvend een clubavond bijwonen 
op dinsdagavond (om de 2 weken) in wijk-
centrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47.
Stuur een bericht aan info@high-res.nl 
en u ontvangt een uitnodiging voor een 
clubavond, wij ontvangen u graag met 
een kop koffie of ander drankje.

Voor meer info, zie: www.high-res.nl

www.high-res.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?

zengerink.nl Zengerink

www.zengerink.nl

