
 
 

  

 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN PROGRAMMA  
 

seizoen 2019 - 2020 
 
 



.-1-. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Booggang 2 

   7552 JZ  Hengelo 
   Tel.  (074) - 242 67 16 
   E-mail: DeTempel@hetnet.nl   
   Internet: https://www.detempel-hengelo.nl 
 
 
 
 
 

Activiteiten programma 
 

seizoen 2019 - 2020 
     
 
 
  

 
 
 



.-2-. 

INHOUD 
 
 
 
Inhoudsopgave ..  ..............  ..............  ............................  ..............  ..............   2 
Bestuur en personeel van de stichting “De Tempel” ..  ..............  ..............   3 
Voorwoord ..........  ..............  ..............  ............................  ..............  ..............   4 
De gebruiksmogelijkheden van “De Tempel” ...............  ..............  ..............   5 
De huidige gebruikers .......  ..............  ............................  ..............  ..............   6 
Projectoor Kanaljerood .....  ..............  ............................  ..............  ..............   7 
Zumba ..  ..............  ..............  ..............  ............................  .............. ……… ......   8 
Repaircafé…........  ..............  ..............  ............................  .............. ………… ...   9 
Accordeonvereniging Animato ........  ............................  ..............  .............. 10 
Glas-in-lood & Tiffany  ......  ..............  ............................  ..............  .............. 11 
Drienerwoud-wandeling ...  ..............  ............................  ..............  .............. 12 
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene .........................  ..............  .............. 13 
Historische Luchtvaart Groep Twenthe..(H.L.G.T.) .......  ..............  .............. 14 
Cursus Acrylschilderen  ....  ..............  ............................ (nieuw) .  .............. 15 
Stress(les) voor jongeren .  ..............  ............................ (nieuw) .  .............. 16 
Quilt Bee..............  ..............  ..............   ...........................  ..............  .............. 17 
Programmaoverzicht .........  ..............  ............................  ..............  .............. 18 
Bodyfit voor dames ...........  ..............  ............................  ..............  .............. 20 
Veranderspelen ..  ..............  ..............  ............................ (nieuw) .  .............. 21 
Mix Media Art .......  ..............  ..............  ............................ (nieuw) .  .............. 22 
Gymnastiek voor ouderen . (H.G.V.) ..  ............................  ..............  .............. 23 
Gymnastiek Welzijn Ouderen Hengelo .........................  ..............  .............. 24 
Creagroep Dames  ..............  ..............  ............................  ..............  .............. 25 
Dansmix 65+ .......  ..............  ..............  ............................  ..............  .............. 26 
Cursus Techniek Repaircafé ............  ............................  ..............  .............. 26 
POP enzo .............  ..............  ..............  ............................  ..............  .............. 27 
Karate & Kung-fu voor kinderen ......  ............................  ..............  .............. 28 
Indoormodelvliegclub “The Old Flyers” ........................  ..............  .............. 29 
Winkeliers Kasbah .............  ..............  ............................  ..............  .............. 30 
Kantklossen “’t Twentsche  Speldenwerk”..................  ..............  .............. 30 
Tai-Chi-Tao .........  ..............  ..............  ............................  ..............  .............. 31 
Popkoor Twentzz!  ..............  ..............  ............................  ..............  .............. 32 
Dames Kreatief (dinsdag- en donderdagochtend) .....  ..............  .............. 33 
Theatergroep “De Gil” ........  ..............  ............................  ..............  .............. 34 
Geheugenactivering voor senioren   ............................ (nieuw) .  .............. 35 
Advertentiepagina ..........  .............  .............  .............  .............  ..............36 
 



.-3-. 

BESTUUR EN BEHEER VAN DE STICHTING “DE TEMPEL” 

 
 
Bestuur 
 
P.M. Meertens     
(voorzitter)    Tel: (06) - 30 04 74 17 
     
J.W. Heuten    
(penningmeester)  Tel: (06) - 43 27 97 20 
 
E. Jöersen    
 (lid)    Tel: (074) - 242 98 70 
 
J. H. Beune   Tel: (06) – 49 09 45 00 
(lid)     
       
Vacature Als u interesse heeft in de openstaande  
(secretaris) vacature neem dan contact op met een van de 

beheerders of bestuursleden   
 
 
 
Beheer & Zakelijk Leider 
 
 
Ingo Nadorp   Booggang 2 

   7552 JZ Hengelo 
    Tel: (074) - 242 67 16 / (06) – 44 10 50 25 
    E-mail:detempel@hetnet.nl 
 
 
Henk Siemerink   Zakelijk Leider Hengelose wijkcentra 
    (Hengelose Es-Weidedorp-De Tempel- 
    MFA ’t Berflo) 
    Tel: (074) – 250 40 20 / (06) – 57 88 89 09 
    E-mail: h.siemerink@wijkcentramidden.nl 
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VOORWOORD 
 
 
 
Hierbij bieden wij u het programma aan van De Tempel voor het seizoen 2019-
2020. Het bestuur van De Tempel hoopt dat ook volgend jaar weer vele 
wijkbewoners de weg naar De Tempel weten te vinden.  
 
Voor degenen die het nog niet weten: De Tempel is er voor iedereen die 
activiteiten wil organiseren op recreatief, cultureel en maatschappelijk gebied.  
Daarvoor zijn de volgende ruimten beschikbaar: een barruimte, de grote zaal, een 
handenarbeidlokaal, de voorhofzaal en een vergaderruimte. Voor het gebruik van 
de ruimten wordt slechts een kleine vergoeding gevraagd. Daar staat wel 
tegenover dat van de gebruikers enige zelfredzaamheid wordt verwacht. 
Gebruikers zetten vaak zelf koffie en thee of staan achter de bar. Soms moet men 
zelf tafels en stoelen klaarzetten voor de activiteit en na afloop opruimen. 
 
De Tempel organiseert zelf geen activiteiten. De vrijwilligers en deelnemers 
organiseren en financieren zelf alle activiteiten. Alleen wanneer er sprake is van 
een nieuwe activiteit kan het bestuur een geringe bijdrage verlenen. Deze 
werkwijze is in de afgelopen jaren succesvol gebleken en dat is voornamelijk te 
danken aan de grote inzet van de vele vrijwilligers. Het bestuur is daarvoor 
iedereen zeer erkentelijk. 
 
Als u van plan bent om dit jaar zelf deel te nemen aan een cursus of activiteit of u 
wilt zelf iets organiseren, dan bent u van harte welkom. 
Onze beheerder Ingo Nadorp zal u graag met raad en daad bijstaan.   
 
Voor het komende seizoen wensen wij iedereen die zich inzet voor het welslagen 
van de activiteiten, de vrijwilligers en ook onze medewerkers, veel succes. 
 
Informatie over De Tempel en het programma kunt u ook vinden op onze website: 
https://www.detempel-hengelo.nl. 
 
Namens het bestuur, 
P. Meertens, voorzitter 
 
Hengelo, augustus 2019 
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DE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN “DE TEMPEL” 
 
 
 
“De Tempel” heeft de volgende ruimten beschikbaar voor de huurders: 
 

 de Barruimte, direct achter de hoofdingang met een bar, waar 14 
personen plaats kunnen nemen op hoge krukken, een “sta-tafel” met 5 
plaatsen op hoge krukken en 52 zitplaatsen aan de tafels. Als de 
schuifwand is gesloten zijn er 36 zitplaatsen aan de tafels. De keuken is 
van alle gemakken voorzien. In de sfeervolle bar is een audio- en een 
video-installatie aanwezig. Naast koffie en thee staan enkele frisdranken 
en zwakalcoholische dranken ter beschikking.  

 de Kleine Zaal, een ruimte die door het sluiten van een schuifwand van de 
bar afgescheiden kan worden en die dan een eigen toegangsdeur heeft. 
De capaciteit van deze ruimte bedraagt 12 tot 16 personen en deze is 
uitermate geschikt voor vergaderingen en kleine verenigingen. 

 de Grote Zaal met een vloeroppervlak van ca. 15 bij 15 m en een 
hoogte van ca. 5 m is geschikt voor allerlei doeleinden, zoals 
vergaderingen, gymnastiek, koor-, muziek- en toneelrepetities.  
In de zaal zijn 24 tafels en 100 stoelen aanwezig. 

 het Handvaardigheidslokaal met 12 tot 15 plaatsen, afhankelijk van het 
gebruik. Er kan gebruik worden gemaakt van allerlei handgereedschap en 
van een keramiekoven. Ruimten zijn beschikbaar voor het opbergen van 
materialen en gereedschappen. 

 de Voorhofzaal, is geschikt voor lichte creatieve werkzaamheden, 
vergaderingen of presentaties / ontmoetingen voor kleinere groepen (ca. 
20 personen). Deze ruimte is voorzien van een eenvoudige 
keukenvoorziening; ook zijn eventueel gekoelde dranken beschikbaar. 

 
 
Aan de achterzijde van het gebouw is een ingang voor de rolstoelgebruikers. Ook 
is er een goed geoutilleerd toilet voor minder-validen. 
 
“De Tempel” heeft een beamer en een laptop; ook kan gebruik worden gemaakt 
van WIFI. Daarnaast is er een flipover aanwezig.  
 
 
Let  op: de ruimten in “De Tempel” worden niet verhuurd voor bruiloften, 
partijen en feestjes! 
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(advertentie) 

DE HUIDIGE GEBRUIKERS  
 
Op de volgende pagina's geven de gebruikers per groep informatie over hun 
activiteit. U vindt er wat zij doen, hoe zij het doen en wanneer. Ook is in de meeste 
gevallen een telefoonnummer of e-mailadres vermeld of een adres waar u nadere 
inlichtingen kunt krijgen als u interesse heeft in deelname. Enkele groepen 
kunnen nog mensen opnemen. 
 
U kunt natuurlijk ook altijd bij de beheerder van “De Tempel” terecht voor nadere 
informatie. 
 
In het midden van het boekje - op pagina 18 en 19 - is een overzicht gegeven van 
alle activiteiten met de dag en de tijd wanneer deze plaats vinden. U treft er ook 
nog enkele groepen aan die in het boekje geen verdere informatie geven. 
 
De organisatie van de vakantiespelen - in de laatste twee weken van de 
basisschoolvakantie - neemt “De Tempel” zelf ter hand.  
 
Gelet op de doelstelling van Stichting “De Tempel” zijn de prijzen voor consumpties 
en huren relatief laag en deze dragen dan ook bij aan het laagdrempelige karakter 
van het buurtcentrum. 
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KANALJEROOD 
 
 
Kanaljerood, ooit begonnen als een koor dat socialistisch strijdliederen zong, is 
thans een gemengd projectkoor. Aan een groot project wordt zo’n twee jaar 
gewerkt. Tussendoor zijn er soms kleinere projecten en zijn er eenmalige 
optredens, waar we ons vaste repertoire in zingen. 
De muziek wordt door een commissie zorgvuldig uitgekozen en maatschappelijke 
betrokkenheid is daarbij een belangrijke factor. 
 
Het koor bestaat uit ongeveer 30 leden. Het is mogelijk om per project in te 
schrijven als zanger. Vanuit het koor worden ook gastzangers en oud-leden 
gevraagd om mee te doen. 
Onze dirigent is Iassen Raykov. Hij studeerde piano, koor-en orkestdirectie aan 
verschillende conservatoria in Bulgarije en Nederland. 
 
Dit jaar komt Kanaljerood met een voorstelling 
over Leonardo da Vinci. Het is 500 jaar 
geleden dat Leonardo stierf. Deze geniale 
man is bekend van de Mona Lisa, het schilderij 
dat hij tot zijn dood bij zich hield. De 
voorstelling gaat over de gestolen Mona Lisa, 
de waarde van de kunst én over de 
veelzijdigheid van Leonardo. Hij inspireerde 
het koor tot het schrijven van liedteksten. De 
muziek is van verschillende componisten, 
waaronder Leonardo zelf. Het koor stelt de 
vraag: ‘Wie zijn de Leonardo’s van nu, wat 
laten zij straks na?   
 
Ons koor is op zoek naar herenstemmen, 
vooral bassen zijn welkom. Kom eens langs op een repetitie-avond in De Tempel of 
bezoek een voorstelling dit najaar. We zijn op 21 en 22 september te Hengelo in 
theater Kamak, op 11 oktober te Haaksbergen in theater De Kappen, op 13 oktober 
te Oldenzaal in theater De Bond, op 16 november in Enschede in theater Helmer en 
op 17 november te Almelo in theater Hof 88.  

 

Aanmelden kan via www.kanaljerood.nl 
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DANS JE FIT EN SLANK MET ZUMBA! 
  
 
Fun, dansen en zweten! Zumba is een combinatie van fitness en dansbewegingen 
op swingende muziek. Zumba is genieten, lol maken, dansen en aan je lichaam 
werken op hetzelfde moment. Het zijn geen ingewikkelde danspasjes en je kunt 
meteen meedoen. Zumba is geschikt voor iedereen die graag beweegt op 
swingende muziek. Iedereen kan in dezelfde les op zijn eigen niveau meedoen. De 
sfeer is gemoedelijk en het is altijd gezellig. 

 
Zumba is goed voor conditieverbetering, 
spierversteviging en afslanken!  
 
Lestijd: vrijdag 10:00 - 11:00 uur 
 
Het lesgeld bedraagt € 22,50 per maand 
(jaarcontract) of € 25,00 per maand 
(maandcontract). 
 
Kom langs en doe mee met een proefles. De 

zumbalessen worden gegeven door Priscilla, een ervaren en enthousiaste 
dansdocent! 
 
Ook jij bent van harte welkom om mee te doen met een gratis proefles! 
  
 
 
De wekelijks lessen 
beginnen op vrijdag 30 
augustus 2019. 
  
Instroom voor de lessen is 
het hele jaar mogelijk.  
 
 
 
Voor informatie over de lessen bel (06) – 30 96 55 99  of kijk op  
http://www.zumbalessen.nl 
 

http://www.zumbalessen.nl/
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REPAIRCAFÉ 

DOE MEE MET HET REPAIR CAFE HENGELO ! 
 
Wijkcentrum De Tempel organiseert samen met Oyfo (voormalig industriemuseum 
het HEIM) regelmatig een repaircafé. Wijkbewoners kunnen hier naartoe komen 
met hun kapotte spullen om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs 
(M/V) weer in orde te maken. 

Hoe word je één van onze vrijwilligers? 

Repair Café Hengelo heeft regelmatig behoefte aan nieuwe, handige vrijwilligers 
die tijdens de bijeenkomsten aanwezig willen zijn als reparatiedeskundige of 
gastheer/gastvrouw. 
Verder zoeken we mensen die het leuk vinden om hun kennis te delen in Repair 
Café cursussen. Aanmelden en meer informatie via: 
http://www.repaircafehengelo.nl 

Bijeenkomsten van 10:00 - 13:00 uur: 

Oyfo (voormalig HEIM): 14 september, 23 november 
Wijkcentrum De Tempel: 12 oktober 
Het goed: 26 oktober 

De data van de Repair Cafés in het nieuwe jaar zullen gepubliceerd worden op de 
websites en in de plaatselijke media. 

Blijven klusjes bij u thuis liggen? 
U kunt zich aanmelden voor de cursus ”Eenvoudige reparaties in en om het huis” 
die bij voldoende deelname start op 12 oktober bij wijkcentrum De Tempel. Kosten 
€ 10,00 voor de twee bijeenkomsten. 
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ACCORDEONVERENIGING ANIMATO 
 

 
In dit stukje willen we Accordeonvereniging 
Animato aan u voorstellen. 
 
Animato bestaat uit vier orkesten: het Klein 
Orkest, het Tussenorkest. het Groot Orkest en 
het Projectorkest.  
 
Het Klein Orkest en Tussenorkest staan onder 
leiding van Ellen Zijm, de andere twee orkesten staan onder leiding van Nico-Jan 
Beckers. 
Het Klein Orkest, dat is bestemd voor beginnende spelers van alle leeftijden, is de 
eerste kennismaking met het samen muziek maken.  Al na een paar weken of 
maanden les en in overleg met de dirigente kunnen nieuwe leden gaan 
meespelen.  
 
Het Tussenorkest is bedoeld voor spelers van jong tot oud die nog niet zo lang 
(enkele jaren) spelen. Het vormt een ideale opstap voor het Groot Orkest, waarin 
alle gevorderde spelers van Animato spelen.  
 
Het Groot Orkest heeft als doel om in een grote groep lekker samen te spelen met 
aansprekende en afwisselende muziek. 
 
Het Projectorkest is variërend van samenstelling. Het wordt per concert, concours 
of andere activiteit opnieuw samengesteld uit de spelers van het Groot Orkest. 
Iedereen bepaalt zelf of hij/zij wel aan een bepaald project deelneemt. Voor deze 
opzet is gekozen om ieder lid de keuze te geven mee te spelen met die stukken 
die hem of haar het beste liggen. 
 
De contributie bedraagt € 14,00 per maand. Verder hebben alle leden van Animato 
recht op een accordeon in bruikleen tegen een zeer laag huurtarief.  
Voor leden van Animato geldt een gunstige kortingsregeling voor het volgen van 
lessen bij Oyfo (de muziekschool in Hengelo). Daarnaast werkt Animato voor het 
volgen van privé-accordeonlessen samen met Ellen Zijm, een gediplomeerd 
accordeondocente. Leden van Animato krijgen korting op het lesgeld.  
 
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij Rein Wegerif (074)-278 10 35 of Maaike 
Wijlens/Thijs Tijhaar (074)-277 77 46. 
 
Website: https://www.animatohengelo.nl 
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GLAS-IN-LOOD & TIFFANY TECHNIEK 

 
 
Altijd al gefascineerd geweest van glas? 
 
Vanaf september is er weer de mogelijkheid 
om een cursus Glas-in-lood- of 
Tiffanytechniek te gaan doen in de Tempel. De 
cursus wordt gegeven door René Beckmann, 
een ervaren glazenier, die zijn ateljee in de 
Kasbah heeft. 
 
Een basiscursus bestaat uit 5 lessen van 2 
uur. Alle aspecten van de techniek komen aan 
bod, en u gaat naar huis met een glas-in-lood 
raampje of een Tiffany paneeltje. 
 
Mensen die al een basiscursus gevolgd 
hebben, kunnen onder begeleiding werken aan een eigen project, en betalen per 
les. 
 

Ook kunt u tegen betaling gebruik maken 
van de glasoven om glas te versmelten of 
te brandschilderen voor een werkstuk. 
 
Kosten basiscursus:  € 100,00 voor 5 
lessen van 2 uur, inclusief koffie of thee 
Vervolgcursisten: € 14,00 (werkt met 
eigen gereedschap) of € 16,00 per avond 
 
Wanneer: Woensdagavond van 19.45 tot 
21.45 uur 
 
  
Opgave en info: Erbee Glasateljee,     tel.: 
(074)- 291 22 06/(06) – 47 38 50 97 
email: info@glasateljee.nl         

website  http:/www.glasateljee.nl 
 

mailto:info@glasateljee.nl
http://www.glasateljee.nl/
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(advertentie) 

DRIENERWOUD WANDELING 
 
 
Elke woensdagochtend om 9:00uur start de Drienerwoud Wandeling bij 
Wijkcentrum De Tempel in de Kasbah, Booggang 2, Hengelo. 
 
 
De wandeling is ongeveer 9 kilometer lang en duurt 2 uur. Aanmelding of afmelding 
is niet nodig.  
 
 
Er zijn geen kosten. 
 
 
Voor informatie kun je bellen of e-mailen met Pieter Meertens:  
tel: 06 - 30 04 74 17    
e-mail: meertens.p@home.nl   
 
 
 
  
 
 



.-13-. 

WIJKVERTEGENWOORDIGING GROOT DRIENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene zet zich in: 
-    plannen voor een goede toekomst van de wijk 
- voor goede contacten en verstandhouding tussen bewoners 
- voor activiteiten die bijdragen aan woongenoegen en milieu 
 
De wijkvertegenwoordiging: 
- onderhoudt contacten met bewonersorganisaties 
- helpt bij verwerven subsidies uit buurtbon of wijkbudget 
- onderhoudt contacten met gemeente 
- ondersteunt ideeën van wijkbewoners voor een betere wijk 
 
We ondersteunen twee werkgroepen: 
- Werkgroep Netheid: jongeren ruimen op zaterdag de omgeving  

van winkelcentrum Groot Driene op. 
- Werkgroep Website: verzorgt website www.groot-driene.nl  met informatie over 

de wijk. 
 
Als u een idee of plan heeft om Groot Driene nu en in de toekomst voor de 
bewoners plezieriger, mooier of beter maken, dan denken en helpen we graag mee 
aan de verwezenlijking. 
 
Contactgegevens:  
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene: 
 
Postadres:  Booggang 2 ,7552JZ Hengelo 
E-mail:   wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl 
Telefoon/ Whats app: (06) - 17 66 22 06 
 
De wijk Groot Driene is het deel van de gemeente Hengelo ten zuiden van de spoorweg naar 
Oldenzaal en ten oosten van de spoorweg naar Enschede. De Stichting 
Wijkvertegenwoordiging Groot Driene zet zich in voor de bewoners van de wijk, in het 
bijzonder voor goede onderlinge contacten en voor de woonomgeving 
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HISTORISCHE LUCHTVAART GROEP TWENTHE  (H.L.G.T.) 
 
 
De Historische Luchtvaart Groep Twenthe – of kortweg H.L.G.T. - is een vereniging 
van liefhebbers van de (regionale) luchtvaartgeschiedenis.  
 
Iedere maand komen we op een vrijdagavond bij elkaar in de Tempel en praten we 
elkaar bij op het gebied van de vorderingen van onze research. Ons doel is niet om 
de geschiedenis opnieuw vast te leggen, dat is al uitgebreid gedaan, maar om 
juist de kleinere en onbekende verhalen te achterhalen en zodoende het plaatje 
weer wat completer te krijgen. Vliegveld Twenthe was immers maar één van de 
vele velden in Oost Nederland; 
ook over de grens zijn er nog 
diverse (restanten van) 
vliegvelden te vinden. Wat 
gebeurde daar precies, wie 
hebben daar gevlogen, 
waarom werd juist dáár een 
vliegveld aangelegd, was het 
een civiel of juist een militair 
veld, wat was (in geval van 
een militair veld) haar 
eventuele rol in de tweede 
wereldoorlog etc.  
De H.L.G.T. biedt haar leden alle vrijheid om juist dát interessegebied te 
bestuderen wat hij/zij interessant vindt. Zo wordt er nu research gedaan naar de 
F-86K ‘Kaasjager’, een vliegtuig waar eigenlijk maar weinig over geschreven is 
maar dat in Twente bijna een icoon is, aangezien deze kist jarenlang als 
‘gateguard’ bij de poort van de vliegbasis heeft gestaan. Ook wordt er gekeken 
naar de vroegere stationshal en hangar, die tijdens de invasie in de meidagen van 
’40 zijn opgeblazen zodat ze niet in Duitse handen zouden vallen.  
Onze vereniging is feitelijk ontstaan uit noodzaak. Ooit bestond er een landelijke 
Jeugd Luchtvaart Brigade (J.L.B.) die in Twente werd voortgezet onder de naam 
L.O.C. Twenthe (Luchtvaart Opleidings Corps). Nadat dit ter ziele ging vond een 
aantal oud L.O.C.-leden het nodig om een vergelijkbare vereniging op te richten, 
wat meer gericht op historie, maar met het sociale aspect nog steeds intact.  
 
Meer info:  
Facebook:  historischeluchtvaartgroeptwenthe 
Email:  HLGT-e.eilander@home.nl 
Telefoon: (06) – 19 05 00 71 (Edwin Eilander, voorzitter) 



.-15-. 

 
CURSUS ACRYLSCHILDEREN 
 
 
Ik ben Sacco van Munster, 58 jaar en wonend in Borne.  
Ik heb veel hobby’s maar één van mijn hobby’s is kunst schilderen.  
Ik schilder van alles (landschappen bloemen dieren stil leven vrolijke schilderijen). 
Ik sta ook elk jaar op 8 à 9 kunstmarkten om mijn schilderijen ten toon te stellen 
en te verkopen. Ook geef ik workshops op locatie.  
 
De cursus vindt bij genoeg deelname 
plaats op woensdagmiddag  
van 13-16uur 
 
De mensen kunnen met mij in contact 
komen via  
- facebook: saccovanmunster  
- email adres: saccovanmunster@ziggo.nl). 
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STRESS(LES) VOOR JONGEREN 
 
GRATIS WORKSHOP Stress(les) voor jongeren. 
 
In samenwerking met “SMART organised” organiseert wijkcentrum De 
Tempel de workshop STRESS(les).  
Omdat dit een Slingerbeursdeal is wordt deze workshop GRATIS aan 
jongeren aangeboden. 
Om te voorkomen dat mensen zich aanmelden en niet op komen dagen, 
en dus voor lege plekken zorgen, vragen we je om na aanmelding bij 
Ingo Nadorp 20 euro over te maken op onze rekening. Dit geld krijg je na 
deelname aan de cursus terug. 
 
De workshop wordt op 5 oktober 2019 van 9.00 tot 13.00 uur  
aangeboden voor maximaal 12 deelnemers. 
 
Werkdruk of gewoon drukte? Wie heeft er niet mee te kampen. Dan maar 
wat minder doen? Dat kan, maar dat gaat ten koste van anderen. Dat wil 
je niet en daarom zwoeg je door. Dus je maakt meer uren dan waar je 
voor betaald wordt, je voelt stress en je ziet collega’s uitvallen. Hoe kun 
jezelf goed verzorgen én zelf meer rust in je werk vinden? Dat kan 
samen. Sterker nog, het moet samen, want van werkdruk komt ellende. 
En niemand kan het allemaal in zijn eentje oplossen. Tijdens deze 
workshop geven we je handvatten om aan de slag te gaan met stress. 
We geven je een stuk bewustwording en inzicht. Tijdens deze workshop 
zal steeds het verband worden gelegd tussen je persoonlijkheid en 
stress. 
  
Met als doel de stap van ongezonde gezonde stress of minder stress te 
maken.  
  
Tijdens deze training staan 2 onderdelen centraal: 

 Stress herkennen 
 Stress verminderen 

 
Deze cursus wordt georganiseer door SMART ORGANIZED 
 
Website:  https://www.smartorganized.nl/ 
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(advertentie) 

 
 
QUILT EN HANDWERKCLUB 
 
 
Wij zijn een gezellige groep quilters die het ook leuk vinden als er dames en/ of 
heren bij komen die handwerken, bijvoorbeeld breien, haken of borduren en die 
het leuk vinden om dit onder het genot van een kopje koffie of thee samen met 
ons te doen. 
 
 
Op de 2e woensdag van de maand quilten wij van 9:30 uur tot 11:30 uur.  
Kosten: €  4,00 per maand inclusief een kopje koffie of thee. 
Daar is nog plaats in overleg. 
 
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
An Breman, tel. (06)  - 44 92 65 14 
 

 



.-18-. 

PROGRAMMA OVERZICHT 
2019 - 2020 

 
 
Dag          Tijd          Activiteit 
 
 
Maandag  09:30-10:15   Gymnastiek Welzijn Ouderen Hengelo 
  10:30-11:15 Gymnastiek Welzijn Ouderen Hengelo 

11:30-13:00 Dansmix 65+ Welzijn Ouderen Hengelo 
14:00-15:00   Sportvereniging H.G.V.  

  18:30-22:30   Accordeonorkest Animato 
  19:45-22:15 Toneelvereniging de Gildebroeders 
 
 
 
Dinsdag 09:15-11:30   Dames Kreatief 

13:30-14:30 Body Fit 
  13:30-15:30   Kantklossen (1x per 6 weken) 

19:15-21:30 Creatief Groep Dames 
19:30-21:30 Wijkvertegenwoordiging Groot Driene  
   (1x per maand) 
20:00-22:00 POP enzo 

 
 
 
Woensdag 09:00-11:00 Drienerwoud Wandeling 
  09:30-11:30 Quilt Bee (2e woensdag v/d maand)  
  19:00-20:00 Licht yoga (Besloten groep) 
  19:45-21:45  Glas-in-lood & Tiffany 
  20:30-22:30 Popkoor Twentzz! 
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WIJKCENTRUM “DE TEMPEL” 
 
 
 
Dag          Tijd          Activiteit 
 
 
Donderdag 09:15-11:30   Dames Kreatief 

14:00-15:00 Tai-Chi-Tao 
20:00-21:30 Dansa 
21:00-24:00 Inloopavond Kasbah bewoners 

 
 
 
Vrijdag   10:00-11:00 Zumba 
  14:00-16:00 Indoor modelvliegclub  

(1x per 2 weken) 
  15:00-15:30 Wandelclub (1x per maand) 
  19:00-20:00 Breakdance 

20:00-24:00 Historische Luchtvaart Groep Twenthe  
(1x per maand) 

 
 
 
 
Zaterdag 08:45-10:45 Karate & kung fu voor kinderen 
  10:00-15:00 Kantklossen DoeDag (9 nov & 8 feb) 
  10:00-13:00 Repaircafé (1x per 2 maanden) 
 
 
Zondag  19:30-22:30   Koor Kanaljerood 
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BODYFIT VOOR DAMES 
 
 
Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je beter in je vel zit en je je dus ook beter gaat 
voelen. 
 
 
Wil je fit en gezond blijven en voel je er niet zoveel voor om 
naar een duur fitnesscentrum te gaan, dan bieden wij de 
oplossing; voor slechts € 9,00 per maand. 
 
Kom eens kijken bij ons en doe mee met enkele proeflessen. Want, zoals u weet, is 
bewegen goed voor uw gezondheid of je nou jong of oud bent (wat is oud?). Onder 
deskundige begeleiding en met behulp van verschillende attributen, zoals 
dumbells, dynabands e.d., geven wij op motiverende muziek grondoefeningen, 
doen we wat voor uw spieren (o.a. buik, billen en benen) en doen ook nog wat aan 
uw conditie. 
 
 

Lesuren: 
 
dinsdag  13:30 uur tot 14:30 uur  
 
 
 
In het nieuwe seizoen 2019 - 2020 starten we 

op dinsdag 3 september. De woensdag start op 4 september. In 
de maanden juli en augustus wordt er geen les gegeven, u hoeft 
dan geen lesgeld te betalen. 
 
Voor informatie en deelname kunt u contact opnemen met 
 
 
 Ineke Grobben - tel. (06) -  54 68 19 44 
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(advertentie) 

VERANDERSPELEN 
 
 
In de Herfstvakantie en de Voorjaarsvakantie organiseert wijkcentrum “De Tempel” 
VERANDERSPELEN. Tijdens de VERANDERSPELEN worden er buitengewone 
activiteiten aangeboden. Activiteiten waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf, je 
omgeving en de wereld krijgt. 
 
Je gaat op een spannende ontdekkingsreis met leeftijdsgenoten die dezelfde 
belangstelling hebben als jij! 
 
Heb je zelf wensen wat betreft mogelijke VERANDERSPELEN  
dan kun je die naar ons mailen (detempel@hetnet.nl)  
 
In de media zal t.z.t. vermeldt worden wat we gaan doen, voor welke leeftijdsgroep 
het VERANDERSPEL is en hoe groot je eigen bijdrage voor een VERANDERSPEL zal 
zijn. 
Wijkcentrum De Tempel organiseert de VERANDERSPELEN in samenwerking met ROC 
Connect (opleiding Social Work van het ROC van Twente) en met door de Gemeente 
Hengelo geleverde vrijwilligers. 
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MIX MEDIA ART 
 
 
Ik maak gebruik van verschillende materialen en van 
verschillende technieken. Alles wordt geverfd met acrylverf.  
Ik recycle en upcycle, alles is handwerk.  
 
Het aanbod bestaat o.a. uit: 
-schilderijen groot/klein 
-schatkistjes 
-notebooks 
-lantaarntjes 
-flessen groot/klein 
-creepy dolls 
 
Werken in opdracht is ook 
mogelijk. Tevens geef ik 
workshops.  
 
Iedere donderdag en 
vrijdagmiddag geopend: 
 
13:30 uur tot 17:00 uur.  
 
Tot gauw in mijn winkeltje!  
 
Linda Hagebeek  
op FB: Mixed Media Art Linda Hagebeek  
lindahag@live.nl  
TEL: (06) – 36 06 47 64  
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GYMNASTIEK VOOR OUDEREN 
 

Sportvereniging H.G.V. biedt voor vrijwel alle leeftijden gymlessen in Hengelo. Op 
verschillende locaties worden lessen gegeven aan diverse groepen. Ook in De 
Tempel zijn wij actief voor de doelgroep senioren/ouderen.  

Tijdens de gymlessen worden grondoefeningen (grondgymnastiek), bewegen op 
muziek en spelvormen afgewisseld; per les verschilt de balans tussen deze 
gymnastiekonderdelen. 

Er wordt ook veel gewerkt 
met verschillende 
materialen, bijvoorbeeld met 
gewichten en dynabands 
(elastische 
gymnastieklinten).  

Gezelligheid staat hoog in 
het vaandel bij de 
gymnastieklessen voor 
ouderen. Komt u daarom een 
keer meedoen om te ervaren 
of u het net zo leuk vindt als 
wij! 

 
 
Ons senioren gymles in De Tempel is:   Maandag: van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
In de schoolvakanties zijn er geen lessen.  
 
Website: https://www.hgvhengelo.nl/ 
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GYMNASTIEK WELZIJN OUDEREN HENGELO 
 
 
 
 
 
Georganiseerd door Welzijn Ouderen Hengelo, 
onderdeel van Wijkracht 
 
BLIJ(F) ACTIEF 
gymnastiek 
 
Heerlijk, de week starten met gymnastiek.  
Dat kan.  
Deze gym is afgestemd op het oudere lichaam, maar er wordt nog steeds actief 
gesport!  
 
Er zijn maar liefst 2 groepen: 
 
Maandag: 09.30-10.15 uur 
Maandag :10.30-11.15 uur 
 
Kosten: €9,20 per maand. Een proefles is altijd gratis. 
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Tiny’s hobby boetiek “De Tondeldoos” 
Decoraties gemaakt van gedroogde 
natuurprodukten zoals 
(tondel)zwammen, vruchten, bloemen, enz. 
Curiosa uit “grootmoeders tijd. 
Handgemaakte poppen.  
Zelf ontworpen hebbedingetjes, enz 
 
Openingstijden:  
Donderdag en vrijdag van 13.30 - 17. 00  
 
Tiny Wolthuis-Hagmole of Ten Have tel. 
074-2431431 

 
(advertentie) 

CREAGROEP DAMES 
 
 
KERAMIEK  

 
Wij zijn een gezellige groep, die elke dinsdagavond boetseert met klei.  
De werkstukken die we maken worden gebakken. Daarna kun je ze mooi glazuren 
en gaan ze weer de oven in. De groep wordt begeleid door een vrijwilligster, maar 
je kunt ook zelfstandig werken.  
 
We beginnen het nieuwe seizoen op dinsdagavond 3 september 2019  
en we gaan door tot eind mei 2020.  
In de schoolvakantieweken wordt er niet gekleid.  
 
Lijkt het je leuk, kom dan een keertje langs! 
Op dit moment zijn we vol.  
 
We zijn er elke dinsdagavond (excl. schoolvakanties) van 19:15 tot 21:30 uur. 
De kosten bedragen € 14,00 euro per maand. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Giselle Westerbaan,  
tel: (074) - 250 64 56 
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’t Hoekje 
Wist u dat 2e hands kleding zo mooi 
kan zijn? Zo niet… kom dan eens bij 
ons binnen lopen. 
Wij verkopen goeduitziende kleding 
van zowel bekende als onbekende 
merken, de prijzen zijn zeer 
aantrekkelijk. 
Het is de moeite waard om eens een 
keer langs te komen. 
Openingtijden: 
Woensdag  10.00 - 12.00 uur 
Donderdag  14.00 - 17.00 uur 

 

Eendengang 2-4 

(advertentie) 

DANSMIX 65+ 
 
 
Kennismaken met verschillende dansvormen,  
dat kan in een wekelijkse les.   
Wanneer: maandag van 11.30-13.00 uur 
Kosten: €14,90 per maand. Een proefles is altijd gratis. 
 
Voor informatie of vragen: Wijkracht/Welzijn Ouderen Hengelo 
a.kleingebbink@wijkracht.nl of tel: (06) - 51 46 77 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSUS TECHNIEK REPAIRCAFÉ 
 
 
 
 
Repair café start met de cursus ‘techniek thuis’. In deze cursus die start op 12 
oktober om 11:00uur en duurt tot 13:00uur in wijkcentrum ‘De Tempel’ zal een 
begin gemaakt worden met het aanleren van praktische reparaties. Voor de cursus 
wordt een bijdrage van € 5,00 (inclusief koffie) gevraagd.  
Aanmelden kan via DeTempel@hetnet.nl  
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POPKOOR POPenzo  
 
 
POPenzo is een enthousiast, gezellig en levendig vierstemmig popkoor uit 
Hengelo. Ons koor bestaat uit ruim 35 vrouwen en staat onder enthousiasmerende 
leiding van dirigent Alex Leenders. Tijdens optredens worden wij begeleid door een 
eigen band met ervaren muzikanten.  
 
Ons brede en gevarieerde repertoire  van oude  klassiekers afgewisseld met 
eigentijdse nummers maakt het zingen bij POPenzo te gek.  Plezier in muziek is een 
belangrijk item binnen ons koor en dat is ook te zien en te horen. Vol passie 
brengen wij onze swingende, humoristische en soms ontroerende repertoire ten 
gehore. Het merendeel van onze arrangementen is op maat geschreven, door o.a. 
onze eigen toetseniste Marion Willems. Nummers als Proud Mary, Coming Home, 
Flashlight, Don’t stop me now behoren tot ons repertoire.   
 
 

 
 
Iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteren wij in wijkcentrum ‘de 
Tempel’. Mocht je eens een repetitie van het leukste popkoor van Hengelo bij 
willen wonen, stuur dan even een mailtje naar info@popenzo.nl en maak een 
afspraak. Je bent van harte welkom!  
 
Voor meer informatie of een overzicht van onze optredens, kijk op onze website 
http://www.popenzo.nl 
 

http://www.popenzo.nl/
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KARATE & KUNG-FU VOOR KINDEREN 
 
 

YUN MOO KWAN is een uit Korea afkomstige school voor Oosterse traditionele 
vechtkunsten. Het is de voorloper van de wedstrijdsport taekwondo en kent de 
beoefening van twee, -elkaar aanvullende, traditionele Martial Arts: 

 karate (‘Kong Soo Do in Koreaans’) = explosief, strak, hard, lineaire 
technieken. 

 kung-fu (‘Kwon Bup in Koreaans’) = vloeiend, sierlijk, harmonie van kracht en 
zachtheid. 

In tegenstelling tot moderne sporten zoals taekwondo, zijn karate en kung-fu 
traditionele vechtkunsten en daarom meer gericht op zelfverdediging en de 
achterliggende Oosterse filosofie. Sommige stijlvormen zijn al honderden jaren oud. 
 
 
 
 
 
 
WAT LEER JE? 
 

 Traditionele en moderne stijlvormen (vast gevecht tegen een onzichtbare 
tegenstander) 

 Traptechnieken, handtechnieken 
 Wapenvormen (lange & korte stok, zwaard etc.) 
 Zelfverdediging (tegen ongewapende en gewapende tegenstander) 
 Sparring (met en zonder pantser) 
 Breektesten 

 
VOOR WIE? DOOR WIE? 
 
Onze groep is voor kinderen vanaf 8 tot circa 12 jaar. Er is geen voorkennis van Martial 
arts nodig om deel te nemen. Doorgroei naar de volwassen groep is mogelijk. Iedereen 
mag 2 gratis proeflessen volgen of gewoon komen kijken. Deze kindergroep wordt 
geleid door twee 3e dan zwartebanders, Pim Vissers  en Florian Dijkstra. Zij zijn zelf ook 
op jonge leeftijd begonnen met Ji Do Kwan en geven nu reeds 4 jaar les aan de 
kinderen. 
 
Trainingstijden:  Zaterdag van 8:45 tot 9:45 uur witte en gele band (nieuwe leerlingen 

komen in deze groep) 
  Zaterdag van 9:45 tot 10:45 uur geelgroen en hoger 
 
Ji Do Kwan vereniging Um Yang heeft meerdere groepen en docenten. Kom vooral langs 
om te kijken en/ of doe een keer mee! Voor meer informatie over o.a. de 
trainingsmogelijkheden, contributie en contactgegevens: http://umyang.jimdo.com/ 

http://umyang.jimdo.com/
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INDOOR MODELVLIEGEN 
 
 
Indoorvliegclub “The Old Flyers” is een hobbyclub die zich bezig houdt met op  afstand 
bestuurbare modelbouw helikopters en/ of quadcopters. Wij maken gebruik van een 
indooraccomodatie/ ruimte (de Tempel), waar wij vliegen met RTF  
(Ready to Fly) elektro helikopters en quadcopters. 
 
De (hobby) club heeft als doel om liefhebbers met een (technische) liefhebberij voor 
modelvliegtuigen en quadcopters 2-wekelijks bij elkaar te brengen. 
Naast een ontspannen bezigheid, houdt het je ook “scherp” en is het een gezellige 
vrijetijdsbesteding die net zoveel aandacht nodig heeft als je deze zelf wilt geven. Het 
gaat daarbij vooral om veel plezier en gezelligheid. Ook al ben je pas een beginner, 
geen zorgen want bij ons zit je gebakken. 
Onze club heeft ervaren “piloten” die je 
graag willen helpen. De club is opgericht in 
2014. Gezien de locatie is het niet onze 
bedoeling de club zo groot mogelijk te laten 
worden.  
Wel belangrijk is een goede balans tussen 
beginners en ervaren vliegers. 
 
Stukje historie 
Het is allemaal begonnen met enkele liefhebbers van modelbouwvliegtuigen en 
helikopters. Henk Heeringa, Cas van Brakel en Bert Bosch waren de initiatiefnemers, zij 
hadden contact met elkaar vanuit ’t  Heim. Ze kwamen tot de conclusie dat ze allen op 
zoek waren naar een hal/ ruimte om met hun indoor quad-/ helikopters te kunnen 
vliegen. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat er een accommodatie gevonden werd bij De 
Tempel; het vliegen daar bleek een groot succes. Besloten werd om samen als 
(gezelligheids) vliegclubje 2-wekelijks bij elkaar te komen om 2 uur te vliegen, vanaf 
14:00 uur op vrijdagmiddag. 
 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem eens contact op met Henk Heeringa voor verdere 
informatie en/ of kom eens vrijblijvend kijken.  
 
Henk Heeringa    Telefoon: (074) – 291 81 33     
     e-mail: h.heeringa@kpnmail.nl  
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WINKELIERS KASBAH 
 
 
Data voor de markten voor dit seizoen zijn: 
 
23 november  2019  2e hands Kerstmarkt van 11:00 tot 16:00 uur  
 
Andere data zijn nog niet bekend en deze zullen worden gepubliceerd in de 
plaatselijke media. (Alle data onder voorbehoud) 
 
Noteer deze data alvast in uw agenda, breng een bezoekje aan deze evenementen 
en proef de ontspannen en gezellige sfeer. De markten vinden altijd plaats onder 
de Kasbah; dus weer of geen weer: altijd droog!  
 
 
 
KANTKLOSSEN ‘´T TWENTSCHE SPELDENWERK’ 
 
 

 
Heeft 1 x per 6 weken een bijeenkomst in “De Tempel” op  
de dinsdagmiddag van 13:30 tot ca. 15:30 uur. 
 
Per keer wordt er geklost of er wordt een lezing  
of een tentoonstelling bezocht.  
 
Nieuwe leden zijn welkom. 
 
Inlichtingen en aanmelding:  
 
 Mevr. Geertje Daalder Tel: (074) - 242 76 83 

 E-mail: c.daalder@home.nl  
Mevr. H. Fokkink   Tel: (074) - 243 00 80 
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TAI CHI TAO VOOR IEDEREEN 
 
 
Tai-chi is een eeuwenoude Chinese bewegingsleer, die tot doel heeft de conditie 
van lichaam en geest te verbeteren. Tai-chi-tao is een vorm van Tai-chi die met 
korte, gemakkelijke oefeningen werkt die veelal gebaseerd zijn op de 5 Chinese 
elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal. Elk element correspondeert weer 
met bepaalde organen in het lichaam. Water hoort bij blaas en nieren; hout bij 
lever en galblaas; vuur bij hart en dunne darm; aarde bij maag, milt en alvleesklier 
en metaal bij longen en dikke darm. Door deze oefeningen op de juiste ontspannen 
wijze uit te voeren, wordt  de energiedoorstroming in het lichaam bevorderd en 
nemen gezondheidsklachten af. De oefeningen zijn aan ieders niveau aan te 
passen. 
 
Op donderdagmiddag 5 september 2019 gaat de cursus Tai-Chi-Tao weer van start 
van 14:00-15:00uur. 
 
U kunt altijd een eerste les gratis en vrijblijvend meemaken.  
Speciale kleding is niet nodig, platte, soepele schoenen of sloffen zijn aan te 
bevelen. 
 
Betalingen aan het begin van de maand € 3,50 maal het aantal lessen dat die 
maand gegeven wordt, ook als u niet altijd aanwezig kunt zijn.  
Inlichtingen en aanmelding: 

 
Elfi Blok, tel: (074) - 243 92 10.  
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POPKOOR TWENTZZ! 

Altijd al willen zingen, 
Maar deed je dat tot nu toe alleen nog maar 

onder de douche of in de auto? 
 

Kom dan bij popkoor Twentzz! 
 

Wij zingen pop- en rocksongs en treden meerdere keren per jaar op. 
Bij ons geen stemtesten vooraf of audities, geen notenschrift,  

geen verplichte choreografie of koorkleding. 
En je bent ook nooit te oud! 

Wij gaan voor gewoon lekker zingen! 
Je hebt geen ervaring nodig om gezellig bij ons te komen zingen. 

 
Wij repeteren elke woensdagavond (behalve in juli en augustus en op 

feestdagen). 
Tijd: van 20:30 tot 22:30 uur en elke repetitie is open, dus loop gerust 

binnen! 
 

Voor meer informatie zoals ons repertoire, zie www.twentzz.nl  
of bel zangcoach Aafke: tel: (06) - 23 26 39 30 

http://www.twentzz.nl/
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DAMES KREATIEF  
dinsdagochtend, donderdagochtend  
 
 
De activiteiten: 
 
Dinsdagochtend  Donderdagochtend: 
boetseren (cursus zit vol) boetseren 
fijn handwerken kleding naaien 
aquarelleren aquarelleren 
zonnekindjes patchwork/quilten 
kaarten maken 3-D kaarten maken 
 kantklossen 
 
We werken in groepen. Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligsters. 
Een goede sfeer en gezelligheid staan voorop! 
  

De groepen beginnen het nieuwe 
seizoen op dinsdag 3 en donderdag 5 
september 2019 en gaan door tot 
eind mei 2020. In de weken waarin de 
schoolvakanties vallen, werken we 
niet.  
 
 
Dinsdag- en donderdagochtend 
werken we van 9:15 uur tot 11:30 uur.  
 
 
De kosten bedragen €  15,00 per 
maand. 
 

Heeft u belangstelling om mee te doen, kom dan gerust eens bij ons kijken.  
Er zijn bij diverse technieken plaatsen vrij.  
 
Contact adressen:  
dinsdagochtend:  Lies ter Horst-Nijland tel. (074) – 277 40 30 
donderdagochtend:  Jo van Rosse  tel. (074) -  242 57 04 
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DE GIL 
 
Theatergroep De Gil (voorheen De Gildebroeders) 

 
De GIL is een kleine amateurtheatergroep die 
elke maandagavond van 19:45 tot 22:15 uur  
repeteert  in “de Tempel”. Wekelijks oefenen 
zij onder leiding van een regisseur voor een 
nieuw toneelstuk.  
 
Dat kan een avondvullend stuk zijn of één of 
meer eenakters. De GIL is een oude 
vereniging. Ze is in 1943 opgericht als De 
Gildebroeders en heeft in die zeventig jaar 
vele honderden voorstellingen gegeven in 
Hengelo en daarbuiten.  
 

Wie belangstelling heeft, mag best eens komen kijken. Wij kunnen nog wel wat 
nieuwe leden gebruiken, vooral mannen zijn welkom. Misschien is toneelspelen 
wel iets voor jou. Je kunt een paar maanden op proef meedraaien en daarna lid 
worden als je wilt.   
 
De contributie bedraagt € 13,00 per maand inclusief koffie/ thee.  
Na de zomer beginnen we weer op maandag 2 september 2019. 
 
Kom eens bij de repetitie kijken of neem voor informatie contact op met de 
voorzitter: 
 
Yvonne Assink  Vikkerhoekweg 29 Website:www.degildebroeders.nl 
  7555 PK Hengelo  E-mail: yvonneassink@gmail.com 
  Tel. (074) - 250 08 51 
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GEHEUGENACTIVERING VOOR SENIOREN  (WOH) 
 
 

 

Moeite met onthouden heeft niet alléén te maken met ouder worden. 
Veranderingen in levensomstandigheden hebben invloed op uw 
denken en uw geheugen. 

Acht bijeenkomsten 
Als het geheugen u af en toe in de steek laat, is dat vervelend en 
lastig. Daarom organiseert Welzijn Ouderen Hengelo een cursus van acht 
bijeenkomsten, die in de eerste plaats bedoeld is om uw zelfvertrouwen te 
herstellen. 

Inzicht & technieken 
U krijgt inzicht hoe het geheugen werkt, dat maakt dat u anders omgaat met uw 
vergeetachtigheid. In de zelfredzaamheid leert u technieken die u in staat stellen 
belangrijke zaken te onthouden. 
 
Locatie, start en tijdstip 
De cursus wordt gegeven in wijkcentrum de Tempel, Booggang 2 (in de Kasbah) in 
Hengelo. Gedurende acht donderdagochtenden van 10.00-12.00 uur. De eerste les 
is op donderdag 19 september 2019. Na drie maanden is er nog een 
terugkombijeenkomst. 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus, behalve de kosten voor 
koffie/thee. De begeleiding is in handen van Mevrouw Catharina Volkering. 

Aanmelding 
Voor aanmelding en informatie: WOH/Wijkracht (088) – 945 57 22 
of www.wijkrachtacademie.nl of mail info@wijkracht.nl 

Welzijn Ouderen Hengelo onderdeel van Wijkracht 
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(advertentie) 

 

(advertentie) 



 
 

  
 

 
Iedere bewoner van Groot Driene 

 
is welkom in De Tempel. 

 
U ook …… dus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting De Tempel 
Booggang 2 

7552 JZ  Hengelo 
Tel : (074) - 242 67 16 

E-mail : detempel@hetnet.nl 
          Internet : https:// www.detempel-hengelo.nl 


