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Goed fietsen is niet een 
kwestie van hard trappen



Van
de redactie

Eind 2008 hebben Marco Weijermars 
(vormgeving), Henk Leerssen (fotografie) 
en ik (Belinda Wessels redactie) samen het 
stokje van de vorige redactie overgenomen, 
met zijn drieën hebben we de Roerpen 
destijds een metamorfose gegeven en nieuw 
leven ingeblazen. Henk is in 2012 gestopt 
en nu in 2017 negen jaar verder is het voor 
mij ook tijd om het stokje door te geven 
zodat met nieuw bloed in de redactie er weer 
nieuwe ideeën ontstaan.  

In deze voor mij laatste Roerpen hebben we 
aandacht voor het verkeer in de wijk, blikken 
we terug op de Slangenbeekloop, en de 
wijkraad wil u graag informeren over lopende 
en afgeronde zaken.
Ook aandacht voor de jongeren in onze 
wijk een hele grote groep medebewoners, 

op dit moment is er een start gemaakt aan 
de verbetering van het terrein rondom het 
Jop (jeugd ontmoeting plek) verderop in de 
Roerpen is een mooi gedicht te lezen over 
jongeren, ook zij hebben ruimte nodig in onze 
wijk en ondanks dat het soms wat spanningen 
met zich meebrengt zou het toch fijn zijn als 
we met alle bewoners van heel jong tot oud 
prettig samen de wijk zouden kunnen delen. 
En dat jong en oud geweldig samen kan gaan 
is te lezen in het stukje van Smallsteps.

Vanaf nu zullen Maureen ten Elzen en 
Wouter Broeze mijn redactionele plek over 
gaan nemen. Ik wens hen heel veel succes en 
plezier met het maken van de Roerpen.

Veel leesplezier en tot ziens.
Belinda Wessels 

Voorwoord 

Wijkraad
Secretariaat:
Straatsburg 5, 7559 NM Hengelo
wijkraad@wijkcentrumslangenbeek.nl

Financiën en ledenwerving:
Straatsburg 5, 7559 NM  Hengelo

Wijkcentrum Slangenbeek
Straatsburg 5, 7559 NM Hengelo
T. 074 - 278 20 00
wijkraad@wijkcentrumslangenbeek.nl
www.wijkcentrumslangenbeek.nl

Beheerder: 
Sociaal cultureel werkers: 
Meryam Sümer
Saadia Mouhsen
hengelonoord@wijkracht.nl

Colofon:
De Roerpen is het infobulletin van de wijkraad 
Slangenbeek. Het verschijnt 5 keer per jaar.

De verschijningsdata van de volgende 
Roerpen is: Nr. 153  in april 2017
Kopij en reacties inleveren bij de redactie. 

www.roerpen.nl

Redactie 
Belinda Wessels-Meijering

Redactieadres 
p/a Wijkcentrum Slangenbeek
wijkraad@wijkcentrumslangenbeek.nl

Fotografie
Jos Nijhof
Peter Levink
Bos Eskes

Vormgeving
Marco Weijermars

Drukwerk 
Van Marle Grafische Bedrijven, Hengelo (O)

Oplage 
3.800 exemplaren

BuurtBon 2017: 
Zet in op je Buurt
Ook dit jaar kunnen bewoners van de wijk Slangenbeek 
weer bij de gemeente Hengelo een buurtbon aanvragen 
voor financiële ondersteuning van wijkactiviteiten. Doel van 
deze subsidie is om bij de wijkbewoners de betrokkenheid 
te stimuleren bij leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De 
bewoners kunnen activiteiten ontplooien waardoor de buurt 
mooier, veiliger en gezelliger wordt. De buurtbon ondersteunt 
dus zulke initiatieven. De gemeente hanteert voor de 
toekenning van de buurtbon criteria maar ook de wijkraad, 
die een adviesrecht heeft bij de toekenning van de buurtbon, 
hanteert criteria. Zo dient de aanvrager minimaal 18 jaar te 
zijn, de activiteiten zijn wijkbreed, betreffen daarnaast geen 
eten en drinken, geen kerstversiering e.d. en geen lustra. 
Voorbeelden van activiteiten zijn het wijk- en kinderfeest met 
volleybaltoernooi, Sinterklaas intocht, Slangenbeek trimloop, 
rommelmarkt / braderie, Whatsapp borden, etc. Buurtbonnen 
voor financiële bijdragen bij wijkactiviteiten kunnen vanaf 1 
februari 2017 worden aangevraagd tot uiterlijk 11 november 
2017.

De wijkraad

Van een bewoner kregen we 
onderstaande ingezonden brief 

binnen!
Graag zou ik u willen vragen of u een klein stukje zou willen plaatsen over het vele foutief 
parkeren in de Leuvenstraat van de wijk slangenbeek. Veel bewoners en bezoekers zetten 
hun auto op de openbare stoep, (stuk tussen de busbaan en voordeur van de woningen) met 
alle vervelende gevolgen van dien. Bijvoorbeeld dat de woningen onbereikbaar zijn voor de 
hulpdiensten. Dit is overigens al aan de politie doorgegeven maar tot op heden is daar nog 
niets mee gedaan. Voor de veiligheid van iedereen zou het fijn zijn als er geparkeerd gaat 
worden op de daarvoor bestemde plekken.



Graag informeren wij u als wijkraad over de thema’s, onderwer-
pen en projecten.

Jeugdoverlast Europaschool
Er is gesproken met politie, directeur Europaschool en Wijkracht. 
De betrokken jongeren en ouders hebben brief thuis ontvangen 
(overhandigd door de jeugdagent) waarin hun gedrag wordt be-
noemd. Fietsers en bromfietsen op schoolplein. De mogelijkheid 
van plaatsing van hekjes. De jeugdwerker van SCALA heeft ge-
sprekken gevoerd met de betrokken jongeren. 

Mogelijk dat (ook) bordjes worden geplaatst waarop maximale 
toegestane leeftijd vermeld staat: 12 jaar. Oudere jongeren mo-
gen het schoolplein in de (voor)avond dan niet meer betreden. 
•Handhaving door Boa’s of politie.

Herinrichting JOP Levantstraat
Dit is een langlopend traject. De groep hangjongeren is mij de 
politie bekend en wordt nauwlettend in de gaten gehouden
Er is gesproken met Skate-lab over een verbeterde aanleg van 
de skatebaan. Op korte termijn wordt nu een begin gemaakt met 
de verwijdering van de containers en het afvlakken van de heuvel. 
Ook de asfaltplaat met worden vervangen. Al met al een forse 
investering.

Speelvoorzieningen in de wijk
Er moet bezuinigd worden. Kleine speeltoestellen, onder meer 
wip-kippen, zullen worden verwijderd, dan wel geclusterd. Er is 
een inloopvond georganiseerd op 1 november jl. De opkomst 
was erg mager. De gemeente zal nu de plannen voor onze wijk 
nader uitwerken en publiceren.

Vuurwerkoverlast
Er wordt zeer regelmatig vuurwerk in en net buiten de wijk afge-
stoken. De wijkagent geeft aan dat het wel erg lastig is -gezien de 
wisselende dagen en tijdstippen- om handhavend op te treden.

Parkeerproblemen
Op grasvelden parkeren bewoners de auto’s wegens gebrek aan 
voldoende parkeerplaatsen.
Het probleem is bekend, maar kan niet op korte termijn worden 
opgelost. De politie zal vaker surveilleren.

Verkeersveiligheid
Wordt elders in deze uitgave van de Roerpen uitvoerig gepubli-
ceerd.

Kunstwerk op de rotonde
Enige tijd geleden hadden wij als wijkraad Slangenbeek een ge-
sprek met vier leerlingen van de gymnasium masterclass 2 van 
het Bataafs Lyceum.  Zij hadden als opdracht -ter uitvoering van 
een project- in groepjes informatie te verzamelen over kunst in de 
wijken van Hengelo. De leerlingen hadden voor de wijk Slangen-
beek gekozen. De inventarisatie was teleurstellend, slechts een 
paar kunstwerken. 

Voor ons als wijkraad was dat een signaal om eens te kijken of 
we een project kunnen starten met bijvoorbeeld adoptie of kunst 
op de rotondes in onze wijk. Inmiddels zijn we ver gevorderd met 
de uitvoering van het project: Kunst op de rotonde Beneluxlaan.
De bedoeling is, dat op de rotonde Slangenbeek naar Dalmeden-
Sprinkhaan/Vlierbes een kunstwerk wordt geplaatst van Heleen 
van der Veen. Haar kunstwerk heeft enkele maanden gestaan 
op de rotonde nabij het Metropool achter het station. Binnenkort 
volgt afrondend overleg.

Ontmoetingsruimte in wijkcentrum
Het sportcafé is niet geopend tijdens de sportavonden voor 
sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal. Het Wijk-
centrum Slangenbeek ressorteert onder de afdeling Sport dat de 
accommodaties verhuurt. Omdat Welbions voornemens is ont-
moetingsruimtes te sluiten, is een onderzoek gestart naar een 
mogelijke (interne) verbouwing van het centrum. 

Buurtbonnen
Er komen steeds meer aanvragen voor buurtfeesten. De wijk-
raad adviseert negatief aan de gemeente. Er moet sprake zijn van 
wijk-brede toegang.

Hangjongeren mogelijk in de wijkraad
Een aantal jongeren heeft aangegeven zitting te nemen in de 
Wijkraad. Geweldig initiatief!
Er wordt een werkgroep gevormd om de wensen en verwachtin-
gen over en weer van de jongeren te bespreken.

(Verkeers)borden
Gemeente wil geen wirwar aan borden in de wijk en hebben hier-
voor nadere richtlijnen opgesteld. 

Ouderen in de wijk. 
Mogelijk dat jongeren zich beschikbaar stellen om ouderen bij te 
staan op het gebied van bijv. Social Media. Wordt nader bespro-
ken in de werkgroep met de jongeren.

Voorlopig tot zover.
We houden u op de hoogte.

VErKEErSSituatiE SLangEnEBEEK

•  Fietspad Oostendestraat – naar Antwerpenstraat (komen 
daar de fietsers van de stoep of ?) Er worden Haaientanden 
aangebracht.

•  Levantstraat- Belgradostraat- Busbaan (30 km) aan ander 
kant van de wijk Kopenhagenstraat- Busbaan (50 km).De 30 
kilometer bebording is inderdaad onduidelijk, wordt onder-
zocht en mogelijk aangepast.

•  De fietsers op de fietspaden die de Salamanderstraat, de Pa-
rijsstraat, de Londenstraat, De Levantstraat, de Wezelstraat,  
En de Belgradostraat, de Berlijnstraat en de Hermelijnstraat 
kruisen hebben voorrang. Mogelijk worden bij wijze van 
proef Dick Brunaborden geplaatst.

•  Fietsoversteek vanaf fietspad Bornsedijk via Beneluxlaan 
naar Reimersdennenweg; begroeiing wat langs de slootkant 
van de Beneluxlaan groeit neemt het zicht op het fietspad 
weg. Fietsers zijn daar niet zichtbaar. (Jan Goorhuis)  Een 
deel van bomen en struiken zijn particulier. Gemeente gaat in 
overleg.Plaatsing vangrail is onduidelijk. Deze was geplaatst 
i.v.m. een diepe sloot. Er zijn recentelijk meer verdiepte slo-
ten aangelegd, langs de Beneluxlaan te hoogte van Dalm-
eden. Ook deze sloten hebben ook een gevaarlijke diepte 
gekregen.

•  Verlichting in de bocht van de Slangenbeekweg, bij het enge 
Bos zoals de kinderen in de buurt het noemen. Wordt nader 
bekeken.

•  Bestrating tussen Palingstraat en Goudvisstraat. Wordt be-
sproken met Twente milieu en gemeente. Nadere info volgt.

•  Evaluatie Torenlaan. Aanleg chicanebocht bij fietstunnel is 
een mogelijke oplossing. Fietspad doortrekken tot kruising 
Torenlaan/Salemanderstraat niet mogelijk.Wandelpad naar 
uitkijktoren kan mogelijk worden gekoppeld aan wandel-
route.
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Sinds 6 december is Hengelo een Dirk van den 
Broek rijker. In winkelcentrum Slangenbeek 
staat supermarktmanager Leo Hofste samen 
met zijn enthousiaste team elke dag klaar. 
Dirk is in onze regio een bekende supermarkt-
keten. Er waren al winkels in Enschede, Rijs-
sen, Almelo, Markelo en Delden en nu dus ook 
in Hengelo. Supermarktmanager Leo Hofste: 
“We zitten hier nog maar net en klanten we-
ten ons al heel goed te vinden. Ik zie veel be-
kende gezichten. We hebben dan ook veel te 
bieden: een uitgekiend assortiment, de laagste 
prijzen en volop winkelgemak. Ons vlees is van 
topkwaliteit en komt uit onze eigen slagerij. 
Groenten en fruit worden dagelijks veilingvers 
aangeleverd. We krijgen vers brood uit onze ei-
gen bakkerij. Daarnaast bakken we hier de hele 
dag door verse broodjes en batards. Met de 
broodsnijmachine kunnen klanten bovendien 
zelf de dikte van hun boterhammen bepalen. 
Behalve veel vers hebben we ook een royaal 
assortiment kruidenierswaren van ons 1 De 
Beste huismerk en A-merken. Tot slot verras-
sen we onze klanten elke week met een nieuw 
aanbod non-food artikelen. Ik zou zeggen: kom 
gewoon kijken!” 

In deze winkel kunnen klanten die dat willen, 
zelf hun boodschappen scannen. Een kwestie 
van de streepjescode van het gekochte artikel 
scannen, afrekenen bij de speciale kassa en 
klaar. Alle boodschappen bij de kassa uitladen, 
op de band zetten en vervolgens weer inladen 
is dus niet meer nodig. 

De winkel is zeven dagen per week open en er 
is volop gratis parkeergelegenheid. 

Familiebedrijf
Dirk van den Broek is een familiebedrijf met een 
rijke historie. Gestart in 1942 door Dirk van den 
Broek met een melkzaak in Amsterdam en tot 
op de dag van vandaag één van de bekendere 
merken in Nederland. Het omvat in totaal 117 
winkels. Dirk is gevestigd in Noord- en Zuid-
Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, 
Flevoland, Overijssel, Friesland en Zeeland. 

Meer weten?
Meer informatie over bijvoorbeeld openings-
tijden, aanbiedingen en recepten staat op  
www.dirk.nl.

Op 4 maart start RTC Hengelo met Start2Bike, 
een laagdrempelig trainingsprogramma voor 
mountainbikers. Onder begeleiding van ervaren 
instructeurs leer je in 4 weken de basistech-
nieken en verbeter je je uithoudingsvermogen. 
De clinics starten bij Slangenbeek Tweewielers 
en er zijn twee programma’s: voor de racefiets 
and de ATB. (Her)startende mountainbikers en 
racefietsers herkennen het misschien wel: in 
alle enthousiasme beginnen met fietsen en na 
een paar keer fietsen ebt helaas het enthousi-
asme weg. Bij Start2Bike leer beter te fietsen 
én leer je mogelijke fietsmaatjes kennen. Daar-
naast kennen de instructeurs de omgeving op 
hun duimpje, waardoor je ook nog eens leuke 
routes leert kennen rondom Hengelo.
Om aan Start2Bike deel te nemen, hoef je geen 
ervaring te hebben of over een topconditie te 

beschikken. Zelfs als je geen mountainbike be-
zit, kun je meedoen: Gedurende de training kun 
je een fiets lenen bij clubsponsor Slangenbeek 
Tweewielers.

Wat komt er aan bod?
Tijdens de vier trainingen komen de verschil-
lende fietstechnieken aan bod. Hoe maak je 
een goede bocht? Hoe houd je balans, ook bij 
lage snelheden op de fiets? Wat is de juiste 
rem- en schakeltechniek? Hoe kun je veilig ob-
stakels vermijden of overbruggen, ook bij ho-
gere snelheden? Deze en vele andere vragen 
worden tijdens Start2Bike beantwoord en ge-
oefend. Natuurlijk komen er ook andere zaken 
aan bod. Zo worden er tips gegeven over voe-
ding en drinken en wordt er aandacht besteed 
aan materialen en kleding. Daarnaast uiteraard 
ook aandacht voor de techniek: onderhoud en 
afstelling van de fiets.

Begeleiding en Veiligheid
De trainingen worden verzorgd door ervaren 
opgeleide instructeurs met hulp van ervaren 
mountainbikers. Deze vrijwilligers hebben heel 
veel zin de kennis en ervaring over te brengen 
om zo iedereen enthousiast te krijgen voor de 
wielersport. “Het is fantastisch te zien hoe we 
het vertrouwen in de deelnemers zien groeien 
tijdens de trainingen”, aldus Matthijs Roosdom, 
instructeur”, “het mentale, of als nodig fysieke, 
‘duwtje in de rug’; daar helpen we de bikers 

graag mee.”Omdat er verschil zal bestaan in 
de ervaring en conditie van de deelnemers, 
zullen de instructeurs veel aandacht beste-
den aan veiligheid. Bovendien geldt voor alle 
deelnemers dat zij verplicht zijn om een helm 
te dragen tijdens de trainingen. Om blessures 
te voorkomen houden de instructeurs ook re-
kening met een verantwoorde opbouw van de 
trainingen en krijg je tips om zelf te trainen. 
Hierdoor wordt er op een veilige en bewuste 
manier gewerkt aan je conditie en fitheid.

 Inschrijving
Je kunt je inschrijven via www.start2bike.nl. 
Meld je aan bij startlocatie RTC Hengelo/Slan-
genbeek Tweewielers. Je bent tijdens het trai-
ningsprogramma verzekerd tegen fietsschade 
en ontvangt naast de vier trainingsochtenden 2 
edities van Fietssport Magazine. 

NU OOK EEN DIRK IN HENGELO!

Goed fietsen is niet een 
kwestie van hard trappen



De prijswinnaars

Bij de 2.1, 6 en 10 km waren er in iedere categorie 3 prijzen beschikbaar. 
Hieronder een overzicht van de prijswinnaars van de RABO Slangenbeek-
loop 2017. Voor een volledig overzicht van de uitslagen kunt u terecht op: 
www.wijkcentrumslangenbeek.nl.

RABO Slangenbeekloop 2017 
Op  zondag 15 januari vond de 19e editie van de RABO Slan-
genbeekloop plaats. Een trimloop met verschillende afstanden 
voor jong en oud.  Omdat de loop in januari plaatsvindt, is het 
altijd maar afwachten hoe de weersomstandigheden zijn. Net als 
vorig jaar hadden we te maken met kou en gladheid. Maar dat 
weerhield de ruim 275 deelnemers er niet van om zich te melden 
aan de start van dit sportieve evenement. Ook dit jaar is het de 
organisatie weer gelukt om de hardloopwedstrijd gratis aan te 
bieden. Onze dank gaat dan ook uit naar onze trouwe sponsoren 
en vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

De ochtend begon met de juniorenloop. Een afstand van 2.1 kilome-
ter werd bij de jongens het snelst afgelegd door Stan ten Dam, in een 
tijd van 8.02 minuten. Bij de meisjes was Maria Palyanova de snelste 
op deze afstand. Zij had 8.19 minuten nodig om de winnende tijd op 
de klok te krijgen. 

In de opmaat naar de afstanden over 6 en 10 kilometer, was het tijd 
voor de jongste deelnemers tijdens een mini- en familieloop rondom 
het winkelcentrum Slangenbeek. Uiteraard kreeg iedere jeugdige 
deelnemer na afloop een leuke attentie voor hun sportieve prestatie.

Daarna was het de beurt aan de deelnemers van de trimloop over 6 
en 10 kilometer. Dat hardlopen in onze wijk een populaire bezigheid 
is, werd ook dit jaar weer bewezen. Velen verschenen ondanks de 
kou goed voorbereid aan de start. Een enkeling liet zien dat zelfs op 
een koude dag een korte broek en shirt met korte mouwen volstaat. 

Uitslag 2,1 km, meisjes
1. Maria Palyanova – 8.19 min.

2. Janne Nijhof – 8.24 min.

3. Willemijn Doornbosch – 9.05 min. 

Uitslag 6 km, vrouwen tot 40 jr.
1. Heleen Janssen -  28.08 min.

2. Annet Bronsvoort – 30.21 

Uitslagen 6 km, heren tot 40 jr.
1. Koen Wiggers – 21.12 min.

2. Mike Rolink – 23.56 min.

3. Coen Hartendorp – 24.29 min.

Uitslag 10 km, vrouwen tot 40 jr.
1. Marielle Kamers – 49.47 min.

2. Leonie Dijkhuis – 52.15 min.

3. Anouk van den Hoeven – 52.43 min.

Uitslag 10 km, heren tot 40 jr.
1. Ruud Bijen – 41.57 min.

2. Robert Haandrikman – 42.19 min.

3. Vincent de Jonge – 42.20 min. 

Uitslag 2,1 km,  jongens
1. Stan ten Dam – 8.02 min.

2. Sven Veenhoven – 8.03 min.

3. Floris Zengerink – 8.11 min.

Uitslag 6 km, vrouwen boven 40 jr.

1. Mariel Trienen – 28.25 min.

2. Hannie Gijlers – 29.19 min.

3. Marjana van Belkum – 30.38 min.

Uitslag 6 km, heren boven 40 jr.
1. Marc Raanhuis – 23.41 min.

2. Wilfried Nijhuis – 24.19 min.

3. Erik Nijhof – 24.32 min.

Uitslag 10 km, vrouwen boven 40 jr.

1. Ingrid Prigge – 40.37 min.

2. Lydia Haverkort – 51.05 min.

3. Anita Kwast – 53.55 min. 

Uitslag 10 km, heren boven 40 jr.

1. Alex Stienstra – 35.50 min.

2. Bjorn Geerdink – 36.58 min.

3. Tom Hoefnagels – 37.55 min.

Uiteraard bedanken wij als organisatie alle deelnemers aan de RABO  
Slangenbeekloop 2017 en uiteraard hopen wij volgend jaar wederom op jullie 
deelname te mogen rekenen.

met vriendelijke groet, Activiteitencommissie Slangenbeek

Als het aan de Stichting Groener Hengelo ligt, wordt 
onder de naam Energiek Slangenbeek  het Wijkcen-
trum een centrum van duurzaamheid in onze wijk 
waarbij nadrukkelijk de wijkbewoners, maar ook de 
scholen, een belangrijke rol krijgen. 

Het project werd medio 2016 aangemeld bij de Energy 
Pitch 2016 van de Provincie Overijssel i.s.m. Natuur & 
Milieu Overijssel. 14 aangemelde projecten op het ge-
bied van duurzame energie in Overijssel dongen mee 
naar de prijs van € 10.000, te besteden aan de verdere 
ontwikkeling van het project. Energiek Slangenbeek 
wist door te dringen tot de finale die op 1 december 
in het Kulturhus te Borne plaats vond, maar de prijs 
ging helaas naar een project uit Wierden. “Ondanks 
dat we niet gewonnen hebben, voelen we onze zeker 
geen verliezers. Het heeft ons veel opgeleverd” aldus 
mede-initiatiefnemer Gerrit Maring.

Het idee komt uit de koker van stichting Groener Hen-
gelo die op 31 Oktober j.l. officieel werd opgericht. Het 
bestuur wordt mede gevormd door wijkbewoners Ger-
rit Maring en Peter Waldt. “Met ons project willen we 
het wijkcentrum letterlijk en figuurlijk energie gaan 
geven. Van, voor en door de wijkbewoners”, aldus 
raadslid en medeoprichter Marc ten Barge. 

Om te beginnen willen we op het dak van de sporthal 
ca 276 zonnepanelen plaatsen. Goed voor ca 63.000 

Kwh groene stroom per jaar. We zien steeds meer wo-
ningen in de wijk die voorzien zijn van zonnepanelen. 
Een mooie ontwikkeling, maar helaas kan niet ieder-
een hiervan gebruik maken doordat simpelweg niet 
ieder dak daarvoor geschikt is. Energiek Slangenbeek 
wil daarvoor een zogenaamde LDE, (Duurzame Ener-
gie Coöperatie) oprichten. Tientallen huishoudens in 
de wijk zouden daarvan gebruik kunnen maken. Goed 
voor het milieu en goed voor de portemonnee!

Op het lager gelegen dak is een zogenaamd vege-
tatiedak gepland op basis van sedumbeplanting. Dit 
wordt gecombineerd met het plaatsen van een bij-
enkast. Een dergelijk dak heeft vele milieuvoordelen, 
zoals absorptie van fijnstof (de A1 ligt op nog geen 
kilometer afstand), isolatie en opname van overtollig 
regenwater. Daarnaast vergroot het de ecologische 
waarde.

Het derde deel bestaat uit de realisatie van een dak-
moestuin op het dakterras. Deze dak- moestuin zou 
met name voor educatieve doeleinden gebruikt wor-
den voor de drie omliggende basisscholen. Maar ook 
wordt nadrukkelijk gedacht aan een informatiepunt 
voor verduurzaming van de woningen. Denk daarbij 
aan energiebesparende maatregelen, de opwekking 
van duurzame energie en de subsidie- en financie-
ringsmogelijkheden daarvan.

Stichting Groener Hengelo c.q. Energiek Slangenbeek 
heeft de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd 
met diverse partijen om dit project te kunnen realise-
ren. Een belangrijke partij is de Gemeente Hengelo, 
als eigenaar van het Wijkcentrum. De gemeente heeft 
tot nu toe meegewerkt, maar wil nog geen definitieve 
toezegging doen. Eerst dient de financiële haalbaar-
heid verder te worden onderbouwd, maar moet ook 
het draagvlak onder de wijkbewoners worden aange-
toond.  Saxion Hogeschool in Enschede is gevraagd 
om hier projectmatige ondersteuning te bieden, maar 
belangrijker nog is dat de wijkbewoners zelf het 
project verder willen helpen. De bedoeling is dat er 
hiervoor een werkgroep wordt opgericht. Graag ko-
men we dan ook in contact met wijkbewoners die 
duurzaamheid een warm hart toedragen en Energiek 
Slangenbeek met raad en daad willen ondersteunen.  
Overigens zijn andere duurzame ideeën uiteraard ook 
van harte welkom; bijvoorbeeld aanpak zwerfvuil ….

Als het project Energiek Slangenbeek verder is uit-
gewerkt, zal er later in het jaar een informatieavond 
worden georganiseerd. In een volgende uitgave van 
De Roerpen volgt dan meer informatie.

Contactgegevens Energiek Slangenbeek:

Gerrit Maring: gerrit.maring@gmail.com
Marc ten Barge: marctenbarge@gmail.com

Energiek Slangenbeek: 
Wijkcentrum geeft 
Slangenbeek energie.



“Vroeger, ja toen was alles anders. En dat alles is ingehaald door de 
tijd.”Maar is dat wel zo? Kan oud niet goed samengaan met nieuw?

Wij van Webton denken van wel. Daarom hebben we ook gekozen 
voor een kerk als ons nieuwe onderkomen. Een gebouw met historie 
aan de Oelerweg in Hengelo. Maar deze kerk is niet ouderwets. Het 
is een gebouw, dat ook nu nog voldoet aan de eisen. Natuurlijk wel 
met wat aanpassingen om te zorgen dat we er goed kunnen werken: 
snelle computerverbindingen, draadloze telefonie en vanzelfsprekend 
ook faciliteiten als goede spreekruimtes en een kantine.

Maar de belangrijkste rol van het gebouw is dezelfde gebleven: een 
ontmoetingsplaats voor mensen. En dat blijkt ook wel in het dage-
lijks gebruik: regelmatig ko-
men er zomaar mensen binnen 
gestapt om even een kijkje te 
nemen. En dan gaat het niet 
over de websites die we bou-
wen of hoe je hoge posities in 
Google kunt verkrijgen. Nee, 
dan komen mensen voor een 
praatje, een leuke ontmoeting, 
het Twentse gevoel van noa-
berschap ervaren en een kop 
koffie. Dus als u in de buurt 
bent….u bent van harte wel-
kom.
 Ton Heerze
 Directeur Webton

Oud & Nieuw

Jongeren hebben 
recht op speelplek
Wie moeders boezem is ontgroeid
gaat zich thuis al gauw vervelen,
wil maar wat graag buiten spelen,
waar met vriendjes wordt gestoeid.

Moeder knijpt een oogje toe
als haar kroost loopt te ravotten.
buurvrouw vraagt hen op te rotten;
zij heeft last van dat gedoe.

hinder, last of overlast,
’t is maar net wie er komt plagen,
eigen kroost is te verdragen,
alle anderen: opgekrast!

Want die pubers zijn zo druk,
spugen, schreeuwen, racen, rennen,
slaan en schoppen, pesten, jennen,
slopen, breken, maken stuk,
en die taal: “Je moeder! Fuck!
Mietjes! homo’s! Vuile flikkers!”
paddentrek der buurtgifkikkers
die op zoek zijn naar geluk.

gun die hedendaagse kweek
een eigen plek, heel pedagogisch
een bufferzone, ecologisch,

de boezem van de slangenbeek.

Fred van de Ven

Peuters van smallsteps 
serPentine verrassen oPa’s 
en oma’s in slangenbeek 

Totaal verrast en enthousiast deden de ouderen in wijk Slangenbeek 
de deur open voor de peuters van Smallsteps kinderopvang. Trots 
toonden de peuters hun zelfgemaakte kerststukjes. Speciaal 
gemaakt voor de opa’s en oma’s! Afgelopen jaar bezochten de 
peuters eens per maand de ouderen in het wijkcentrum Slangenbeek 
op de koffieochtenden. Samen wordt er dan gezongen, gekleurd en 
gelachen. Jong en oud ontmoeten elkaar hier op een heel ontspannen 
manier. Deze keer wilden we wat extra’s doen en maakten we er een 
uitje van. Best moeilijk hoor, je eigen creatie weer weggeven maar 
de peuters hebben het wel gedaan en ontdekten dat je zelf ook blij 
wordt van geven!  



Foto: Jan van Wietmarsche

Koffieochtend 
in Wijkcentrum 
Slangenbeek
Elke maandagochtend is het extra gezellig in het Wijkcentrum 
Slangenbeek. Dan verzorgen de vrijwilligsters van Wijkracht/SWOH 
namelijk een koffieochtend voor de senioren van de wijk.
Iedereen is er welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Deze groep bestaat nu zo’n twee en een half  jaar. En is ondertussen 
uitgegroeid een groep van een kleine 30 personen, die bijna allemaal 
wekelijks komen. De groep kenmerkt zich door een gezellige, fijne 
open sfeer en behulpzaamheid onderling. In onderling overleg 
worden ook activiteiten of  uitstapjes georganiseerd. Ook uw idee 
of  bijdrage is van harte welkom. Mocht u belangstelling hebben om 
eens een kijkje te komen nemen, kom dan beslist eens langs. Dat kan 
op elke maandagochtend. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij 
mw. Olga Neuber: 06 47766900 of  via wijkracht/zorgloket Hengelo: 
074-2459131. De koffieochtend Slangenbeek is een samenwerking 
van het Wijkcentrum Slangenbeek en Wijkracht/SWOH.

Cursus volgen bij Wijkracht.
Wijkracht kent u misschien al van de activiteiten die we in uw buurt 
organiseren voor bijvoorbeeld jongeren of  ontmoetingsactiviteiten 
voor ouderen. Ook is wijkracht vaak in de wijk voor het mensen 

die ondersteuning of  begeleiding nodig hebben. Maar er is meer: 
Wijkracht geeft ook cursussen. Bijvoorbeeld assertiviteitstraining 
voor jongeren of  volwassenen, Goldstein training voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking, maar ook een geheugentraining of  
een Glanscursus. Informeer bij Wijkracht voor het algehele aanbod, 
dat kan via www.wijkracht.nl of  het zorgloket Hengelo: 074-2459131
Geef  uw leven een beetje meer GLANS! Een cursus voor 55+ 
vrouwenWelzijn Ouderen Hengelo biedt de cursus ‘Geef  uw leven 
een beetje meer GLANS’ aan. Deze Glanscursus is voor vrouwen die 
gezelligheid en mensen om zich heen missen, hun kennissenkring 
graag willen uitbreiden, te weinig leuke bezigheden hebben en het 
steeds weer uitstellen om iets te ondernemen.
Tijdens de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die 
te maken hebben met manieren waarop het leven meer glans kan 
krijgen. Als rode draad door de cursus loopt het gebruik van de 
zogenaamde GLANS-schijf  van vijf. Dit is vergelijkbaar met de 
voedingsschijf. Alleen gaat het niet over gezonde voeding, maar over 
andere belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die mensen nodig hebben 
om prettig te leven. ‘Geef  uw leven een beetje meer GLANS’ biedt 
handvatten om ook na de cursus de glans van het leven vast te houden.
De cursus van 6 weken, is bedoeld voor vrouwen vanaf   55 jaar en 
gaat op maandagmiddag 9 januari 2017 van start. Elke bijeenkomst 
duurt 2,5 uur. De kosten zijn €30,00 voor de hele cursus, inclusief  
cursusmap, exclusief  koffie/thee. De cursus wordt gegeven in 
Wijkcentrum de Sterrentuin en is voor inwoners van heel Hengelo.l
Belangstellenden kunnen aanmelden bij SWOH/ Zorgloket, tel 
: 074-24 59 131 of  via info@wijkracht.nl. Aan de cursus gaat een 
persoonlijk intake-gesprek vooraf.

Het zal je kind 
maar Wezen!
Geachte wijkbewoners,
Ouders van de basisscholen maken zich ernstig zorgen over de gevaarlij-
ke situaties op kruispunten van gewone wegen en fietspaden in onze wijk 
waar een groot aantal van onze kinderen dagelijks mee te maken krijgt. 
Op deze kruispunten hebben fietsers in vrijwel alle gevallen voorrang. 
Voorrang die ze echter van automobilisten niet altijd krijgen.
Gevolg: in de afgelopen jaren hebben meerdere kinderen van onze scho-
len een aanrijding met een auto gehad die gelukkig in alle gevallen goed 
is afgelopen. Niet alleen voor kinderen is dit een gevaar maar vanzelfspre-
kend ook voor volwassen fietsers. Vrijwel iedereen die met regelmaat door 
de wijk fietst, heeft op bovengenoemde plekken al eens stevig moeten 
remmen voor een automobilist die, al dan niet bewust, voorrang neemt. 

De verkeerscommissies van de scholen doen daarom een dringend be-
roep op alle automobilisten in onze wijk: De fietsers op de fietspaden die 
de Salamanderstraat, de Parijsstraat, de Londenstraat, de Levantstraat, 
de Wezelstraat, de Belgradostraat, de Berlijnstraat en de Hermelijnstraat 
kruisen hebben voorrang! Neem uw verantwoordelijkheid in deze en let op 
bij deze kruisingen. Het zal je kind maar wezen!

Namens de verkeerscommissies van de Rank, de Europaschool en de 
Telgenkamp,
       Jan Goorhuis

Op 11 december hebben wij als 
“woonhuis aan de Veluwestraat” 
meegedaan met Muziek bij de Buren. 
Voorwaarde van ons was wel dat wij 
met onze eigen band V-street in ons 
eigen huis konden optreden. Na over-
leg met Luuk Schmidt van Muziek 
bij de Buren hebben we dat kunnen 
organiseren. V-street is een zesper-
soons pop-/rockformatie die zoals we 
het zelf noemen: “Top 2000” muziek 
speelt. De klassiekers van de Eagles, 

Pink Floyd wisselen we af met de hits van Fleetwood Mac en U2. De 
Nederpop van onder andere De Dijk en Van Dik Hout ontbreken zeker 
niet op onze setlist. Middels Facebook en het verspreiden van folders in 
de buurt hebben we ruchtbaarheid gegeven aan ons optreden om zo’n 
groot mogelijk publiek voor het optreden te bereiken. Het was spannend 
want we wisten uiteraard niet hoeveel bezoekers we konden verwach-
ten. Op zondagmiddag 11 december hebben we 3 sets van een half uur 
gespeeld en elke set werd goed bezocht. In totaal hebben we zo’n 110 
personen mogen begroeten. Alle bezoekers zijn van een kopje koffie 
voorzien en waren unaniem lovend over de optredens. Al met al kijken 
wij terug op een geslaagde deelname aan Muziek bij de Buren. Wat ons 
betreft in 2017 voor herhaling vatbaar!



Onze adverteerders
Voor speciale aanbiedingen zie onze website www.roerpen.nl

Podo TwentePodo Twente Podo Twente

Podo Twente

www.podotwente.nl

Enschedesestraat 60
7550 AD Hengelo
www.hnvg.nl 074 242 18 32

 

                                 Trouwreportage 

Hele dag €  495,00 
                Peter Levink 
                                 fotografie 
                            074-2783399 

 
 

 

 

Sietse
r i j s c h o o LRijSchool Sietse

Hammerfeststraat 5
7559 JG  Hengelo
Telefoon: 06-28335480
E-mail: info@rijschoolsietse.nl

www.rijschoolsietse.nl

bezoek ook eens onze website:

WWW.AUTOBRUINS.NL

like ons nu ook op Facebook: Roerpen Slangenbeek

Pijnlijke voeten, 
benen, knieën, 
heupen of rug?

Beitelstraat 28 - 7557 NC  Hengelon(O)
Tel. 074-243 55 48 - Fax 074 - 250 42 72

www.oldekalterverkeer.nl

Bartelinkslaantje12

7558 PS Hengelo

Tel.: 074 277 65 00

Fax: 074 277 80 02

info@autoschadenijland.nl

www.autoschadenijland.nl

Berlijnstraat 8 - 7559 WH Hengelo Ov.
Tel: 074-2773206 - info@attentfysiotherapie.nl

3x Nieuwe innovaties voor een  
snel herstel in Hengelo

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat shockwave therapie zeer effectief is  bij het fysiothera-
peutisch behandelen van schouder, elleboog,  heup, knie 
en hielpijn klachten waarbij chronische peesontstekingen 
op de voorgrond staan.

Bij shockwave behandeling worden door luchtdruk gepro-
duceerde schokgolven prikkels gegeven  op de pijnlijke 
plek die voor een sterk verbeterde lokale doorbloeding en 
stofwisseling zorgen. Het zelf genezend vermogen van 

Shockwave therapie

pees en spierweefsel krijgt hierdoor een sterke stimulans.

In relatief korte tijd: 3 tot 6 behandelingen,  is in de regel 
afdoende gebleken voor deze behandeling.

Shockwave kan voor u een optie zijn als fysiotherapie, 
injectie of andere behandel interventies geen of weinig 
resultaat opgeleverd hebben.  Shockwave specialist in 
onze praktijk is Rob Sleebos. 

Attent fysiotherapie heeft vanaf heden de beschikking over 
een krachtplatform. Op het platform kunnen verschillen-
de testen gedaan worden waardoor het geschikt is voor 
verschillende niveaus. Denk hierbij aan balans tot sprong-
testen. Met het krachtplatform is het mogelijk om te testen 
hoeveel kracht, coördinatie, balans en snelheid u hebt in 
uw benen en rug. 

Meteen na de test wordt alle data besproken zodat er een 
plan gemaakt kan worden om de mogelijke probleemgebie-
den aan te pakken. Contact persoon in onze praktijk  voor 
het krachtplatform is Jeuren Sleebos

Onverklaarbare (sport)blessure? 

Petra Zephat, fysiotherapeute, bekken- en kinderbek-
kenfysiotherapeute, werkt sinds begin augustus met het 
nieuwste apparatuur voor de diagnose en behandeling 
van bekkenbodemproblemen. In Twente is zij een van de 
eersten die haar patiënten met deze methode, de MAPLe, 
behandelt. De meeste bekkenbodemfysiotherapeuten wer-
ken nog met apparatuur die de algemene activiteit van de 
bekkenbodem- en omliggende spieren meet. 

Wij werken met de nieuwste apparatuur op het gebied van 
bekkenbodemfysiotherapie. Dit systeem meet niet alleen 
de algemene activiteit, maar ook die van de afzonderlijke 

Nieuwe behandeling voor klachten van de  bekkenbodem
spieren in de bekkenbodem èn de omliggende spieren en 
zenuwen. 

Deze nieuwe methode kan die ene spier in de bekkenbo-
dem lokaliseren die voor problemen zorgt. Dat is belang-
rijk om te weten omdat er dan een gerichte behandeling 
op afgestemd kan worden. De kans is daardoor erg groot 
dat daardoor uw klachten verholpen of flink vermindert 
kunnen worden.  Voor meer informatie over de MAPLe 
kunt een contact opnemen met Petra Zephat.

Meer weten over de nieuwste 
behandelmethoden? 
Berlijnstraat 8 - Hengelo 
074 277 3206
www.attentfysiotherapie.nl

Aan de hand van deze gegevens kun-
nen we de volgende punten aflezen:

•	 Wat uw prestatievermogen is ten 
opzichte van uw leeftijdgenoten 

•	 Of u een vergrote kans heeft op 
blessures 

•	 Het kan verklaren waarom u al jaren 
last heeft van een blessure 

•	 We kunnen objectief de vooruitgang 
meten van uw trainingsschema


