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Eerste kunst- en boekenmarkt in de Hasseler Es

-

Naast hem had Scala kinderwerk een plek
met twee kramen voor het knutselen en
voor de tekenwedstrijd. Dankzij het mooie
weer konden veel binnenactiviteiten buiten
plaatsvinden, zoals een
volksdansdemonstratie, kinder-knutselen en schaak
met megastukken.

Dit smaakt naar meer!
De bekende gitarist Frank Meijer
speelde lekkere evergreens met
zijn combo. Later voegden zich nog
enkele zangeressen bij hen en
samen met Ellen op fluit, zongen
ze de sterren van de hemel.
’s Middags konden we ruim een uur
genieten van het Thabor kinderkoor
dat speciaal voor vandaag een

Jong en oud vermaakten zich prima
Wethouder Janneke Oude Alink al vroeg
aan het werk, met op de achtergrond Ellen
en Frank op resp. fluit en gitaar.

De rode loper lag uit voor het publiek
dat er in groten getale gebruikt van
maakte. Met duizenden was men naar
deze eerste kunst- en boekenmarkt in
de Hasseler Es gekomen.
Wethouder Janneke Oude Alink
schilderde als openingshandeling een
doekje, dat later, ingelijst en wel, werd
verloot. De opbrengst van de loterij ging
op haar verzoek naar Jantje Beton.
De hele zonovergoten dag werd extra
verwarmd door de muzikale klanken
waarmee Frank Meijer, Ellen de Ruiter,
zangeressen, leerlingen en het Thabor
kinderkoor het publiek verwenden.
Veertig
kramen
met
aquarellen,
doeken, beelden, plastieken, keramiek
potterij, een portrettekenares, veertien
boekenkramen en twee schaakkramen.
Een grote verscheidenheid aan kunst
en cultuur.
Midden op het plein troffen de kinderen
ballonnenclown
Carlo
aan
met
sterretjes voor de ogen vanwege het
oplazen van de vele ballonnen die hij
tot ware kunststukjes samenknerpte.
Een ware “luchtacrobaat” deze Carlo.

Velen hadden materiaal meegenomen en
demonstreerden hun kunst(en) aan het
publiek. En wat is er toepasselijker dan
het schilderen van zonnebloemen op deze

Merlin Mulder laat horen dat ze kan
zingen en Frank begeleidt haar.

aantal liedjes had ingestudeerd.
Ilian en Ronald begeleidden het
koor met piano en drums.
Alle foto’s die zijn gemaakt tijdens
de kunstmarkt kunt u vinden op:

www.wijkraadhasseleres.nl
Bedankt winkeliers HASSELO!
Vanaf deze plek wil de organisatie van
de
kunstmarkt
met
nadruk
de
Winkeliersvereniging Hasselo en Harry
Waanders als voorzitter, heel hartelijk
danken voor de geweldige steun en
medewerking aan deze kunstmarkt..
Zonder deze steun zou de markt lang
niet zo geslaagd geweest zijn als nu. Er
is veel goodwill gekweekt bij het publiek.
“Hasselo heeft ‘t , Hasselo geeft ‘t “

Concentratie

zonnige zaterdag . Maar ook binnen was
er van alles te doen. Koken, computer,
bridge en zelfs de bibliotheek had haar
deuren geopend. De vrijwilligers van het
Kulturhus moesten alle zeilen bijzetten!
En laten we de muziek niet vergeten!
Ellen de Ruiter, fluitlerares aan de
Muziekschool, was aanwezig met een
groot aantal leerlingen die hun kunnen ten
beste gaven.
tekst:
A.H.
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Uw komst graag vooraf doorgeven aan
het secretariaat.

Van de wijkagent
De scholen zijn weer begonnen
Een kreet die we weer veelvuldig langs de
wegen zien hangen. Voor de schoolgaande
jeugd weer het begin of de hervatting van hun
schoolcarrière. Ook weer een tijd voor andere weggebruikers
extra alert te zijn op onze fietsende jeugd. Vooral rond onze
grote schoolgebouwen waar het een komen en gaan is van
scholieren.
Ook van de fietser en bromfietser wordt iets verwacht. Laat je
zien en houd je aan de regels. Voor fietsers: Zorg voor
duidelijke zichtbaarheid van kleding maar ook voor goed
werkend verlichting op de fiets. Nu de dagen weer korter
worden zal er weer meer gecontroleerd worden. Laat het hier
niet op aankomen maar zorg voor duidelijke VERLICHTING.
Ook voor de bromfietsers is dit van groot belang. Van hen
wordt mede verwacht dat ze zich houden aan de plaats op de
Coen Klaver
weg die voor hen aangewezen is. Verder is uit onderzoek
gebleken dat weer een groot aantal brommers niet volgens de gestelde regels is
ingericht. Ook hier zal op gepaste tijden en plaatsten op gecontroleerd worden met
behulp van een rollenbank.
Rotonde Westelijke Esweg.
Zoals eerder al was aangekondigd zijn ze nu eindelijk begonnen met de aanleg
van de rotonde op de Westelijke Esweg.
Een rotonde die moet zorgen voor meer veiligheid op en rond de Westelijke
Esweg. Echter, voor het zover is zijn we weer opgezadeld met de nodige
overlast rond het winkelcentrum. Aan de ene kant de afsluiting van de
Westelijke Esweg en aan de andere kant de extra drukte rond de Hans Vonkstraat.
Dit ook vanwege het vrachtverkeer dat nu gebruik moet maken van de Hans Vonkstraat.
Dat wil echter niet zeggen dat de parkeer plaats voor de C1000 afgesloten is. Deze
parkeerplaats is normaal is gebruiken voor het winkelend publiek.
In verband met alle werkzaamheden zijn er weer enkele omleidingroutes
aangegeven. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het ook op deze routes
veilig blijft. Denk aan uw snelheid en medeweggebruikers.
Coen Klaver

MEER EN BETERE STRAATVERLICHTING

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Op verschillende plekken in de wijk wordt de straatverlichting
verbeterd.
Aan de hand van het reeds opgestelde Verlichtingsplan heeft werkgroep Verkeer van de Wijkraad met de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Hengelo de daarvoor
in aanmerking komende locaties bekeken.
Langs het fiets-/voetpad van Eduard Flipsestraat tot de Klaas
de Rookstraat (vanaf de Tijertsbeek) worden twee lichtmasten
bijgeplaatst en drie dichter naar het pad verplaatst.
Langs het voetpad bij basisschool ’t Schöppert wordt aan de
zuidwest zijde van de voetbrug een lichtmast geplaatst .
De lichtmast die nu nog in de bosjes staat tussen de Hasselerbaan en de Dinant Dijkhuisstraat wordt verplaatst naar het
nieuwe voetpad dat is aangelegd voor de nieuwe bushalteplaats aan de Hasselerbaan.
Er komen negen extra lichtmasten langs de voetpaden bij de basisscholen De Borgh en
De Meent. Met het plaatsen wordt gewacht tot de bouw-, snoei- en kapwerkzaamheden
bij de scholen achter de rug zijn.
Op verzoek van bewoners is ook de situatie bij het fietspad parallel aan de Kirweg
bekeken. Nadere studie moet uitwijzen of hier twee of drie lichtmasten worden geplaatst.
De gemeente probeert de verbeteringen op zo kort mogelijke termijn te realiseren .
De werkgroep Verkeer is tevreden over de goede samenwerking.

Wijkraad-werkgroep Verkeer Marian Grootelaar en Rolf Schäfer
WIE LEVERT EEN LEUK/ NUTTIG IDEE VOOR HET WIJKBUDGET?

AUTO/MOTORRIJSCHOOLA1
TH.VERSTEEGHSTR. 23
074-2772978 / 06-28141401
WWW.RIJSCHOOLA1.NL

Iedere wijkbewoner, club of non profit organisatie uit de wijk kan voor 2006/7 nieuwe
voorstellen insturen voor het wijkbudget.
Uit het wijkbudget kunnen leuke, mooie, praktische of andere wensen in de wijk worden
vervuld. De aanvragen worden beoordeeld op praktische en financiële haalbaarheid.
Uw aanvraag, voorzien van uw naam en adres en met opgave van de kosten, kunt u
zenden aan de Wijkraad Hasseler Es, of per e-mail aan:
wijjkraadhasseleres@hotmail.com

Groen-informatie over de wijk
Omvormingen en renovatie van
heestervakken naar gras
Behalve de kostenbesparingen biedt de
omvorming van heestervakken naar gras
nog andere voordelen. Bij de keuze van
de om te vormen heestervakken is ook
gekeken naar de aspecten sociale - en
verkeersveiligheid. Door een toename
van de openheid van de inrichting van
het gebied verbetert de sociale veiligheid
en het overzicht voor weggebruikers.
Daarnaast wordt door de omvormingen
naar gras het gebruik van
bestrijdingsmiddelen teruggedrongen.
Tot slot wordt verwacht dat de overlast
van zwerfvuil, dat zich vaak ophoopt in
de heestervakken, zal afnemen. Zo kan
de omvorming tevens bijdragen aan een
verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving.

Hier en daar moeten er nog een aantal
vakken worden afgerond, maar hier
verwachten wij van het najaar mee klaar te
zijn.
Na 1 oktober 2006 zal de aannemer ook
beginnen met het uitvoeren van
werkzaamheden in de buurten
Schothorsthoek, Middelhoek,
Molendijkhoek, Bovenhoek en
weijinkshoek. Naar verwachting zullen wij
beginnen met de Schothorsthoek en de
Weijinkshoek. Het streven is de
werkzaamheden in deze buurten af te
ronden in mei 2007.

Waar nodig en mogelijk zal de kwaliteit
van het openbaar groen verder worden
verbeterd door het renoveren van oude
heestervakken en het kappen (o.a.
weghalen van zieke en toekomstig
gevaarlijke bomen en het vrijstellen van
zogenaamde
toekomstbomen)
en
aanplanten van nieuwe bomen.
De periode van 1 oktober 2005 tot en
met 1 april 2006 is in de buurten
Bartelinkshoek, Bruninkshoek,
Sogtoenhoek en Tijersthoek druk
gewerkt om de Omvormigen tot een goed
einde te brengen.

Bomen planten
Voormalige noodlocatie Albert Heijn
Het was de bedoeling dat in mei van dit
jaar de werkzaamheden aan de voormalige
noodlocatie van de Albert Heijn afgerond
zouden zijn. Door het uitlopen van de
werkzaamheden in de buurt Sogtoenhoek
is dit helaas niet gelukt.

Voor al uw familieen zakelijk drukwerk

De grond is inmiddels gefraisd. Dit om de
laag geel zand (ter verschraling van de
bodem, en met als doel een meer
gevarieerde flora) nog iets te mengen met de
zwarte grond eronder. Daarna zal het geheel
worden ingezaaid met een kruidenmengsel.
Als het goed is hebben we dan volgend
voorjaar en zomer langs de Hasseler-baan
een mooi bloeiend terrein, met een
gevarieerde flora en fauna.
Droogte door warme zomer
Zoals iedereen in Nederland heeft ook de
gemeente last gehad van de afgelopen
warme en zeer droge zomer. Voor ons als
gemeente is dit niet geheel zonder gevolgen
gebleven.
Door de ongekende droogte (de droogste
zomer in de afgelopen honderd jaar) hebben
de in het voorjaar nieuw geplante bomen en
struiken het erg moeilijk gehad.
De meeste bomen hebben het wel gehaald
omdat er door de aannemer regelmatig water
is gegeven. Voor de struiken en de net
ingezaaide gazons was dit helaas niet
mogelijk vanwege de grote oppervlakte.
Hierdoor zijn er op een aantal locaties veel
struiken doodgegaan. Deze zullen wij dit
najaar opnieuw inplanten.
De gazons hebben zich op dit moment
hersteld en zijn weer mooi groen geworden.
Wijkzaken Gemeente Hengelo
Stadsdeel Noord

Het karakter van het groen in de Hasseler Es
Het gebied van de Hasseler Es bestond vroeger
uit een boerenlandschap van bouwland en
weiland, doorsneden met zandwegen en
enkele stukjes bos. Sommige zandwegen waren
beplant met rijen eikebomen en nogal wat
percelen waren van elkaar afgescheiden door
een houtwal. Bij de aanleg van onze woonwijk in
de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw is het
patroon van beplantingen gebruikt als basis voor
het huidige netwerk van fietspaden en hier en
daar ook voor de loop van woonstraten. Verder
heeft de gemeente in het openbaar groen veel
soorten gebruikt bij het inplanten. Door deze aanleg
is de wijk bijzonder groen van karakter.
Natuurliefhebbers kennen de houtwallen als belangrijke leefomgeving voor vogels
en ook vele andere kleine dieren. Van nature heeft een houtwal een kruidlaag en
een struikenzone, onregelmatig voorzien van hoog opgaande bomen. Voor de
stadsbewoner kan dit een rommelige indruk geven, maar de natuurwaarde zit juist in
de diversiteit van het geheel.
Vroeger werd materiaal van de houtwal gebruikt op het boerenbedrijf. Zo bleef de
houtwal stabiel van vorm. Tegenwoordig is onderhoud nodig om te voorkomen dat
de houtwal uitgroeit tot een rij hoge stammen zonder ondergroei.
Gemeente Hengelo, de Natuur- en Milieuraad Hengelo en de Wijkraad willen dit
najaar nader bekijken of het karakter van het groen in de Hasseler Es nog
bijzondere aandacht nodig heeft.
Het moet gaan over het bomenbestand, het regelmatige groenonderhoud, de
toekomst van de houtwallen en de kosten van het beheer. Alledrie de organisaties
hebben ervaring met de verschillende belangen en opvattingen van de
wijkbewoners hierin, en het uiteindelijke streven is om het groene karakter van de
wijk te behouden inclusief de houtwal.
Johan Molthof, voorzitter

Werp een blik in de oude doos
Op de leestafel in het Kulturhus staat een kartonnen doos. Deze
doos zit vol met foto’s uit het roerige verleden van Het Hasseler
Hoes. Als u belang hecht aan een foto kunt u deze meenemen..
Kopje koffie er bij en zoeken maar…...
PROBLEMEN BIJ BUSHALTE W.KESSTRAAT VAN DE BAAN

Nu de abri naar achteren is verplaatst is het uitzicht voor de
verkeersdeelnemers komende uit de Willem Kesstraat
aanmerkelijk verbeterd. De gemeente heeft er toch voor
gekozen de abri naar achteren te verplaatsen en niet de
boom op de hoek om te hakken om het uitzicht te
verbeteren. Het verzoek om de drie grote reclameborden te
verwijderen is helaas niet gehonoreerd.
Ook het andere probleem dat de bus onnodig lang bleef
pauzeren bij de bushalte, is opgelost. Automobilisten
kunnen nu rustig afwachten tot de bus vertrekt om hun weg
te vervolgen. Zij zijn dus niet meer gedwongen een
overtreding te begaan door over de witte doorgetrokken
streep te rijden om de bus te passeren.Volgens de
gemeente werd dit probleem met het wachten bij de
bushalte veroorzaakt door een verouderd
boordcomputersysteem van de bussen. Een en ander hing
samen met de overgang van de ene naar de andere rit. Nu
Connexxion deze systemen heeft aangepast is het niet
langer nodig dat bussen wachten op de halte Tijertshoek
aan de noordzijde van de Westelijke Esweg.

Nou, dat was een hele lastige hoor, de vorige fotopuzzel!!
Er waren maar weinig goede inzendingen! Eén inzendster
had de 10 kilometer-Hasselo-route gelopen en was het
object tegengekomen. Dat object is een paalkop bij de oprit
van de boerderij van Leuvelt aan het Bartelinkslaantje, Die
boerderij dreigt gesloopt te worden. Jo Niks schrijft er over
in zijn pas verschenen boek over Marke Hasselo.
De prijzen zijn gewonnen door Monica van Hest en Welmer
van Horssen. Gefeliciteerd!
De nieuwe fotoprijsvraag is ietsje makkelijker. De vraag
is: Wat is het, en (iets moeilijker) wie is de maker?

Oplossingen naar : Stichting Wijkraad Hasseler Es
Postbus 8051, 7550 KB Hengelo
of naar e-mail: hasselerpost@hotmail.com
We verloten Hasselo-waardebonnen van 25, 15 en 10 euro

DE
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Op de website van de wijkraad kunt u zien de wijkraad mee bezig is
en wat de activiteiten van de werkgroepen zijn. U kunt
samenvattingen van vergaderingen lezen en de Hassleler Post,
maar er is nog meer informatie zoals: de FLORA in de wijk. Een
uitgebreid fotoalbum met heel veel wilde planten die in de wijk
groeien. Alle voorzien van namen. En daar zijn heel zeldzame bij
zoals orchidee, kaardebol, zwanebloem.
Er wordt ook bij vermeld of de plant gevaarlijk, of zeldzaam is.
Daarnaast is er een compleet register van álle giftige planten. En
een hoekje met spel en ontspanning, melding van activiteiten enz.
Een (inter)actieve site voor iedereen.
Oproep: Doe mee!
Er wordt gewerkt aan een nieuwe rubriek: Paddenstoelen
Daarbij doen we een beroep op de wijkbewoners.
Stuur een foto van een paddenstoel die u aantreft naar:
hasselerpost@hotmail.com en als we hem nog niet hebben, komt
hij er bij op de site. Met naam.

www.wijkraadhasseleres.nl

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie
Bartelinkslaantje 5
7558 PS Hengelo (O )

Tel.
Fax
Mob.

: 074 - 243 41 17
: 074 - 291 69 20
: 06 - 55 50 75 99

Speelplezier bij speel-o-theek “de Wissel”
Vandaag ontmoet ik
Esther Kroeze, zij is al
13 jaar vrijwilligster bij
de Wissel en sinds 2000
voorzitster. Ondanks dat
deze speel-o-theek in
november al 20 jaar
bestaat, zijn er toch veel
mensen die de Wissel
nog niet kennen,
vandaar dat het tijd werd
voor een gesprekje met
de Hasseler Post.
Esther Kroeze en Julia

De speel-o-theek is bedoeld voor ouders met
kinderen tot en met 12 jaar. Het werkt zoals een
bibliotheek maar dan met speelgoed. Esther vertelt:
“Ook voor hen die thuis niet de beschikking hebben
over (veel) speelgoed is de speel-o-theek ideaal,
denk maar eens aan opa’s en oma’s en gastouders.
Elk jaar wordt er weer nieuw speelgoed aangeschaft.
Afgelopen jaar zijn er bijv. een teletubbiehuis, veel
spelletjes, Duplo en Fischerprice bijgekomen. Ook
het buitenspeelgoed is o.a. met een jeep en een
eenwielfiets uitgebreid. Een lidmaatschap kost bij
ons € 20,- per jaar, alles inbegrepen. Er hoeft dus
niet, zoals bij de meeste andere speel-o-theken, nog
eens extra per uitlening betaald te worden en dat is
zeker ook belangrijk voor gezinnen die bijv. van een
bijstandsinkomen moeten rondkomen. Zij kunnen
zelfs een vergoeding aanvragen bij de gemeente
voor sport en spel zodat ook het lidmaatschap
betaald wordt”. Het is op de uitleendagen in het
Kulturhus, (woensdag van 9.30 tot 10.45 uur en
vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur) vooral een gezellige
ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. Ook de
vrijwilligers hebben de kinderen, indien ze (nog) niet
op school zitten gewoon mee, er is immers genoeg
te spelen. “Een vijftal nieuwe vrijwilligers zouden wij
trouwens goed kunnen gebruiken. Door
verschillende omstandigheden hebben wij het
afgelopen jaar van meerdere vrijwilligers afscheid
moeten nemen”. Dus lijkt het je leuk om zo’n twee
keer per maand een paar uur te helpen en heb je
belangstelling voor kinderen en speelgoed, meld je
dan aan bij Esther Kroeze (tel. 074-2429026) of
Jolanda Schutte (tel. 074-2782076). Of kom even
langs tijdens uitleentijden. Dit geldt uiteraard ook
voor geïnteresseerden in een lidmaatschap.

Het gescheiden stelsel
Afvalwater is net als afval; na gebruik willen we er vanaf. In huis
voeren we de diverse soorten afvalwater allemaal af door een
buis in onze voortuin naar het riool. Verderop zorgt het
Waterschap met rioolzuiveringsinstallaties voor een zekere
graad van zuivering. Buitenshuis hebben we ook soms
hoeveelheden aan water waar we vanaf willen. Dat is natuurlijk
vooral het regenwater; dat verdwijnt in de straatkolk. Maar
wanneer we onze auto wassen op de oprit, ontstaat ook
afvalwater; water waar we vanaf willen.
In de meeste woonwijken stroomt het water van de straatkolk
samen met het afvalwater van binnenshuis door een
ondergronds stelsel van buizen naar de zuivering. In onze wijk,
de Hasseler Es, is dat anders. Wij hebben een gescheiden
stelsel: onze straatkolken gaan via aparte buizen naar de beek.
Het regenwater, dat in de Hasseler Es valt, wordt gebruikt om
de Tijertsbeek en de Hesbeek te vullen. Dat is goed voor het
milieu, en het waterschap
krijgt geen onnodige
hoeveelheden water te
verwerken die niet
gezuiverd hoeven
worden.
Er is ook een nadeel aan
het gescheiden stelsel:
wanneer er verontreinigd
water in de straatkolk
verdwijnt, dan vervuilen
we onze beken. Daarom is het autowassen aan de straat niet
echt een zegen voor het milieu van onze beken in de wijk.
Gelukkig hebben we enkele adressen in de wijk waar we onze
auto kunnen wassen en het afvalwater op de juiste manier
wordt afgevoerd naar de zuivering.
ONDERZOEK OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK HASSELO
In oktober onderzoekt Bibliotheek Hengelo aan de hand van
statistische gegevens van uitleningen of de openingstijden van
het bibliotheekfiliaal gewijzigd kunnen worden. De wijkraad
heeft de directie verzocht de bieb ook op een avond of
zaterdagochtend open te stellen. Dit voor werkende
wijkbewoners die tijdens de middaguren niet in de gelegenheid
zijn de bieb te bezoeken. Het is namelijk gebleken dat veel
wijkbewoners daaraan behoefte hebben. Zij stonden regelmatig
bij de bieb in het Kulturhus voor een dichte deur. De wijkraad
heeft voorgesteld het bibliotheekfiliaal ’s middags een uurtje
eerder te sluiten (van 17.00 tot 18.00 gaan weinig mensen
boeken lenen) zodat deze uren voor een avond of zaterdagochtend kunnen worden ingezet.

tekst: Katia van Eck

Creatieve Hobbybeurs
11 november
Kulturhus Hasselo
van 11.00 -15.30

Chr Langefeldstraat 8
W inkelc entrum H ass elo
Tel: 074 - 277 70 38

Keramiek, Glas in lood, Beelden,
wenskaarten met verschillende
technieken, Kaarsen maken,Sieraden en nog vele
andere hobby’s.
Ook zijn er leuke cadeautjes en ideeën voor de
komende feestdagen

De toegang is gratis !!!

KLUS SERVICE TWENTE
Voor alle klussen in en om het huis.
Ruime ervaring in
verbouwen badkamers en keukens,
timmer- en stukadoorswerk
schilderen en sausen. Ook voor het
vervangen van dakwerk en dakdekken.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Telefoon:
053-4313114.

Schooljaar 2006-2007 op De

Borgh.

Op De Borgh is het nieuwe schooljaar
begonnen met een openingsviering.
Samen met alle kinderen hebben we op
het schoolplein geluisterd naar een verhaal over pesten en plagen. We hebben er over doorgepraat en in de groepen hebben kinderen afspraken met elkaar gemaakt voor aankomend schooljaar. Dit alles past uitstekend bij het catechese project: waarden en normen.
In september staat alles in het teken
van het lezen. We zijn volop bezig met
het bibliotheekproject van de Rode
Draad. Als rode draad door de hele
school staat het lezen centraal met een
eigen thema in iedere groep. We hebben van de bibliotheek veel mooie materialen geleend en de leerkrachten zijn er vol enthousiasme mee
aan het werk gegaan.

In november staat de school in het teken van de
kunstprojecten. Iedere groep krijgt een beeldende
kunstenaar in de klas die met de kinderen aan slag
gaat. Door deze mensen kijken de kinderen op een
andere manier naar kunst.
We gaan er van uit dat eind november de verbouwing klaar is en we de school feestelijk kunnen heropenen. Na maanden van voorbereidingen kijken
we uit naar het moment dat we van de nieuwe
ruimtes gebruik kunnen maken.
Vorig jaar zijn we met 12 kinderen naar den Haag
geweest en hebben promotielessen gegeven vanuit het Veteranen- project. Z.K.H, prins Willem van
Oranje bezocht een van deze lessen. Toch een hele eer! Ook dit jaar gaan we weer naar Den Haag
om verschillende plechtigheden bij te wonen. Zoals
u ziet een vol schooljaar waarin ook zekere de andere leervakken
voldoende aan bod zullen komen. Het team van De Borgh gaat er
samen met ouders en kinderen helemaal voor.
Annie steunenberg.

Officiële opening nieuw – en verbouw r.k. basisschool ’t Eimink
Na bijna een jaar van
bouwactiviteiten in en om
de school, is de school in
een nieuw jasje gestoken
en zijn er vier klaslokalen
bijgekomen. Team, leerlingen en ouders zijn zeer
‘t Eimink met vier nieuwe lokalen en een
tevreden over hetgeen gefraaie eigentijdse buitenkant
realiseerd is. In het hoofdgebouw is nu plaats voor 12 groepen en ook zijn er diverse extra
ruimtes gecreëerd, waardoor we nog beter in staat zijn om eigentijds onderwijs te geven.
Feest op t’Eimink
De ingebruikname van de “vernieuwde” school hebben we met onze leerlingen in de eerste schoolweek na de zomervakantie gevierd. Op maandag 4 september waren alle leerlingen, leerkrachten en vele ouders op het schoolplein verzameld om aan dit heugelijke feit op gepaste wijze aandacht te besteden. De school
moest met een speciale sleutel worden geopend. Nadat deze gevonden was en er met alle leerlingen een feestlied was gezongen,
werd de door de oudercommissie aangeboden nieuwe schoolvlag in de top
gehesen en kon iedereen vervolgens
de school binnen gaan.
Deze eerste schoolweek werd op vrijdag 8 september met een feestdag
voor de leerlingen afgesloten. Het was
een stralende dag met schitterend
weer. De leerlingen genoten deze dag
volop van de vossenjacht en het spelcircuit, waarbij de hindernisbaan enorme indruk maakte.
Meneer Benno trapt af
Er wordt dankbaar gebruik gemaakt
van de leslokalen en overige ruimtes.
Vermeldenswaard is het computerlokaal. De muren van dit lokaal
zijn helemaal opgetrokken uit glasblokken. Dit lokaal bevindt zich
bij de hoofdingang van de school. Het is een uniek en zeer bijzonder lokaal geworden.

Ook zeer bijzonder zijn de digitale schoolborden die we in groep
7 en 8 gebruiken. De “normale” borden, waarop met krijt geschreven
moest worden, vinden we in deze beide groepen niet meer terug. De leerkrachten die deLeuk!
ze borden gebruikorte
ken zijn er zeer
enthousiast over.
CURSUS
De gebruiksmoKerstkaart
ge-lijkheden zijn ongekend. Je kunt er niet alSchilderen
leen op schrijven, maar je kunt alles wat je geschreven hebt opslaan en later, wanneer het
4 lessen
nodig is, de teksten, schema’s etc. weer terugStart 3 nov.
halen. Alles wat je via de computer voor de
9.30-11.30
leerlingen zichtbaar kunt maken, kun je direct
Door
op het bord laten zien. Ideaal bijvoorbeeld bij
Arjen hoogervorst
spreekbeurten, inspelen op actuele gebeurte074 - 277 36 13
nissen, of kijken naar “uitzending gemist”.
Www.artjen.nl
Officiële opening en Open Huis 4 oktober
Na zo’n ingrijpende verandering wil je de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt uiteraard
Nu ook in de
ook bedanken. Dit doen we tijdens de officiële
Hasseler Es
opening op 4 oktober. Na deze officiële opeGezond
ning staan de schooldeuren, tussen 18.00Afslanken
20.00 uur, open voor iedereen ie een kijkje wil
Inschrijfgeld € 10,00
Cursusgeld
€ 5,00
nemen in de school. Zo zijn er demonstraties
Kulturhus
met het digitale schoolbord, wordt uiteengewoensdagmorgen
9.00 uur tot 10.00 uur
zet hoe we technieklessen verzorgen, wordt
Uw cursusleidsters:
er aandacht besteed aan het lees- taalonderGreetje Hopman
wijs en is er aandacht voor de creatieve vakTel:0655131543
ken. Een bezoek aan onze school is die
avond zeker de moeite waard. Mocht men het
Open Huis gemist hebben, dan bestaat de gelegenheid om, op afspraak, een rondleiding
door de school te krijgen.
Namens team ’t Eimink,
Benno Goosen (directeur)
www.eganederland.nl

De Sint Bonifatiusschool te Hasselo (3)

Door Jan Dirkx

ren , werd afgekeurd voor honden en katten. Houd u dit maar
eens in gedachten als u vanaf
de rotonde het fietspad langs
de Westelijke Esweg neemt.
Want daar praten we over.
In 1971 nam het schoolbestuur
een kloek besluit en liet de
school verbouwen .Er kwam
een nieuwe toiletgroep en er
werd het een en ander aan leidingen gemoderniseerd.
Ook het buitenterrein werd opgeknapt. Schoolplein opnieuw
bestraat en voorzien van een
Het Hasselerschooltje werd later wijkcentrum het Hasseler mooie afrastering. Tevens
Hoes. Links nog een dikke tak van de kastanje die nu nog werd een gazonnetje aangebij het Scoutinggebouw staat.
legd. Totale kosten 225.000
gulden.
De school had ook een functie in het ge- Allengs werden de geruchten sterker dat
de gemeente Hengelo plannen had met
meenschapsleven.
Stemlokaal bij verkiezingen. Dat bracht Hasselo. Er zou een nieuwe woonwijk
wel wat te weeg in zo’n kleine schoolge- moeten komen.
Revolutionair was dat men de bestaande
meenschap.
Veel ouders wilden toch wel even zwaaien hoogteverschillen wilde inpassen en het
en het personeel bleef die dag over tus- landelijk groen langs wegen moest zoveel
sen de middag en werd verwend met war- mogelijk intact blijven. ( Zie ook stukje van
me hapjes, bereid door juffrouw Sogtoen.
Johan Molthof over groen op pagina 3).
Op zekere dag moesten honden en katten Bergvijvers vormden de oplossing voor
ingeënt worden. Moet je voorstellen. In die overtollig regenwater.
school aan die zandweg. Onmogelijk ! Geweldig waren de dilemma’s waar de ouSchande ! wat een beleid ! In allerijl werd ders van de boeren-kinderen voor kwahet pad verhard. Dus wat goed genoeg men te staan. Kan ik elders een bedrijf bewas om de kinderen elke dag door weer ginnen, of laten we ons uitkopen en woren wind over naar school te laten ploete- den we onteigend?

Opheffen?
In Deurningen had men inmiddels ook de
tekenen der tijd begrepen en de Willibrordusschool zou worden gehuisvest in een
nieuw gebouw in het centrum van het
dorp, waar ook al sinds 1958 een kleuterschool stond.
Een knap staaltje dat de pers haalde was
de bouw van het Hoge Vonder. Gemeenschapszin en eigen bouw realiseerden
een sporthal voor de prijs van een gymnastieklokaal. De kinderen van Hasselo
kregen daar 2 keer per week gym. Heen
en weer fietsen , sporten, douchen.
Dit alles kostte veel tijd, vandaar dat deze
gymlessen ’s woensdags tegen het einde
van de morgen op het programma stonden.
Deze gegevens zorgden ervoor dat het
voor veel Hasselose ouders aantrekkelijk
werd om de kinderen in Deurningen op
school te doen.
Pikant detail : het hoofd van de Willibrorduschool woonde in Hasselo en had zijn
kinderen daar op school. Ook hij besloot……………
Trouwens: het hoofd van Hasselo was ongehuwd en woonde in Deurningen.
Voor de goede verstaander : zoals de namen al doen vermoeden waren beide
scholen van gelijke katholieke signatuur,
dus nog een omstandigheid die de overgang vergemakkelijkte.
wordt vervolgd

Dagelijks vanaf 19.00 uur bij de
Dansschool aan de Wetstraat
Tel. 074-291 35 41

Dancemasters de Bokdam’s
Hengelo

Een feestelijke prijsuitreiking van tekenwedstrijd
Nou, dat was me een feest bij bakker Wouda
in het winkelcentrum Hasselo. Vele kinderen
waren bijeen gekomen om de prijsuitreiking
van de tekenwedstrijd op de kunstmarkt mee
te maken. Ze kregen eerst allemaal wat lekkers te drinken van Harry Waanders, de voorzitter van de winkeliersvereniging, die de
twaalf prijzen heeft gesponsord. “De kinderen
van nu, zijn de klanten van straks” zei Harry
heel terecht. Investeren in de toekomst.
Daarna volgde het officiële gedeelte: De prijsuitreiking. De eerste prijzen van de vier leeftijdscatergorieën waren voor: Manon van der

Sanden, Josien Brands, maaike van de Veen
en Arend Jan van Dijk. Tweede prijs: Thijs
Pol, Esther IJland, Judith Ijland en Simone Lokole. Derde prijs: Fasco Schildkamp, Esther
van Dijk, Lisanne Bakker en Lieke Otter.
Op de foto ziet u de blije gezichten van de
winnaars met Harry Waanders achter hen.
Alle tekeningen kunt u tot half oktober bewonderen bij de ingang Hans Vonkstraat. De foto’s van deze gezellige middag staan op www.
wijkraadhasseleres.nl, evenals die van de
kunstmarkt zelf.

KULTURHUS

HASSELO
H. Woodstraat 62
telefoon 278 01 81
e-mail
info@kulturhushasselo.nl
www.kulturhushasselo.nl

Workshop paverpolbeelden

Volksdansen – internationaal

Tijdens deze workshop (twee middagen)
maakt u beelden met paverpol. Dit najaar, op
donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur in Kulturhus Hasselo. De kosten zijn afhankelijk van
de grootte van het beeld: € 50,- tot € 75,-. Opgave bij de beheerder van Kulturhus Hasselo.

Tijd: dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur. Inlichtingen bij
Leny Hogenstijn, tel. 074-2777119.
De volksdansgroep Hasselo is al jaren actief en houdt zich
bezig met internationale dansen die zijn gebaseerd op culturen uit landen als Amerika, Armenië, Turkije, exJoegoslavië, Israël, Engeland en natuurlijk Nederland.
Het doel is: op een ontspannen manier plezier beleven aan
het dansen zelf, de ritmische muziek, het samenwerken als
groep en het leggen van contacten. Deelnemen aan zo’n
danscursus betekent een training van het lichaam (conditie)
en tegelijkertijd het loslaten van de dagelijkse beslommeringen. Al ga je
er met een
hoofd vol zorgen naar toe,
je komt er altijd vrolijk van
thuis, aldus
een enthousiast groepslid.
Beginners
hebben een
half uurtje
vooraf om
moeilijke
passages extra te oefenen, zodat
een snelle inpassing
plaats kan
vinden binnen de groep.
Spreekt ritmische en/of exotische muziek u aan? Kom dan
eens kijken op dinsdagmiddag, onder schooltijd, zodat ook
moeders met schoolgaande kinderen aan deze cursus mee
kunnen doen.

Ouder- en peutergym
Elke vrijdagochtend van 9.15-10.00 uur en van 10.15-11.00
uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Gudrun Miedema, tel. 053-4778483.
Deze gym is geschikt voor peuters vanaf een jaar of twee. Het
hoofddoel van de lessen is veel
bewegen (ouder en kind), spelen
en spelenderwijs leren. Drukke,
actieve kinderen kunnen zich uitleven en afreageren, voorzichtige en angstige kinderen worden
gestimuleerd en krijgen de kans
om toch ‘moeilijke en enge dingen’ te durven; vader of moeder
is immers toch vlakbij om te helpen. Spelen met de bal, hoepels
of touwtjes, rennen, springen of
huppelen, van schuine banken afglijden, klimmen en klauteren, rollen en balanceren………..maar ook tikkertje spelen,
liedjes zingen en bewegen op muziek. Kulturhus Hasselo
heeft allemaal nieuw spelmateriaal aangeschaft. Wat dacht
je van een rondje op het springpaard. Belangstelling? Kom
dan gerust eerst een proefles bijwonen.

Woensdagmiddag Doe-middag van 13.30-15.00
Voor alle kinderen in de basisschool leeftijd, opgave vooraf niet
nodig. Kosten: € 0,70 per kind, inclusief materiaal en limonade.
Let op: trek ‘oude’ kleren aan die
tegen een stootje kunnen en vies
mogen worden, neem van huis
een tasje mee voor de gemaakte
werkjes. Het programma vind je op
posters op school, in het Hengelo’s
weekblad en in het Kulturhus of op
www.kulturhushasselo.nl

programma tot december:
woensdag 4 okt.: mobile met dierenfiguren
woensdag 11 okt.: wenskaarten tekenen en prikken
woensdag 18 okt.: sieradendoos maken
woensdag 25 okt.: bingo (herfstvakantie)
donderdag 26 okt.: halloween-knutsel (herfstvakantie)
woensdag 1 nov.: herfstknutsels maken
woensdag 8 nov.: lampion knutselen
woensdag 15 nov.: herfstmobile maken
woensdag 22 nov.: sinterklaas-knutsel maken
woensdag 29 nov.: pietenmiddag

Beeldende vorming voor kinderen
op maandagmiddag van 15.30-17.00 uur, kosten € 30,- per
blok van elf lessen.
Blok 1: Fabeldieren en sprookjesfiguren en hun omgeving
Blok 2: Indianen en alles wat met hen te maken heeft zoals
totempaal, maskers, tipi’s
Blok 3: Voertuigen in de ruimte en wat ze tegenkomen
Houd je van creatief bezig zijn? Geef je dan op voor deze
leuke activiteit.
Wil je liever tekenen en schilderen? Kom dan op donderdagmiddag van 15.30-17.00 uur.
Dorothé, docente van Crea kan je er van alles over vertellen.

Engels voor beginners en gevorderden
Er zijn nog enkele plekken vrij op maandagavond en dinsdagochtend. Voor meer info: 074-2665972.

Tot ziens in het KULTURHUS !

