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Geschiedenis van Hasselo
Stichting Wijkraad Hasseler Es
Schoolbijdragen van:
OBS De Meent, OBS ’t Schoppert
OBS De Timp, De Bron, De Schothorst,
De Borgh

Een nieuwe naam voor een
nieuw gebouw

.

EERSTE STEEN KULTURHUS HASSELER ES
Onder een grote en enthousiaste belangstelling is op 6 april symbolisch de
eerste steen gelegd van het in aanbouw zijnde nieuwe Kulturhus. De eerste
steen, bestaande uit vier granieten tegels, is gelegd door ambtenaar
sportzaken Sander Vaneker namens de sporthal, Hans Lub, voormalig
zakelijk leider van Het Hasseler Hoes, Marion Mertens en Irma Banis, resp.
directeur en plaatsvervangend manager van Bibliotheek Hengelo en Johan
Molthof voorzitter van de Wijkraad Hasseler Es. De granieten vloertegels
voorzien van tekst en afbeeldingen van kindervoetjes en voeten van
volwassenen krijgen een definitieve plaats in de entree van het nieuwe
Kulturhus.

HULP GEVRAAGD VOOR DE HASSELER POST
De redactie van de Hasseler Post vraagt om hulp bij het samenstellen van de
wijkkrant. Welke wijkbewoners zijn bereid enkele uurtjes van hun tijd
beschikbaar te stellen om mee te helpen een goede informatiekrant uit te
geven.
Ben je handig met de computer en/of heb je een vlotte pen, dat is natuurlijk
allemaal mooi meegenomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de redactie van de Hasseler Post, telefoon 277 46 41 (na 18.00 uur) of
via het e-mailadres hasselerpost@hotmail.com

In september wordt het Kulturhus in de
Hasseler Es in gebruik genomen. Dit
nieuwe onderkomen vraagt om een
passende naam. Het bestuur van
Wijkcentrum Het Hasseler Hoes
ontvangt graag suggesties voor een naam
die aan de volgende criteria zou moeten
voldoen:
• weergave functie van het gebouw
(verzamelgebouw voor bibliotheek,
sport en wijkcentrum),
• gemakkelijk in het gehoor liggend,
• liefst ook nog de geografische
ligging weergevend.
De inzender van de gekozen naam wordt
beloond met een attentie. Het
wijkcentrumbestuur behoudt zich het
recht voor, om mogelijk voor een andere
naam, dan uit de ingezonden voorstellen
te kiezen voor het gebouw.
Suggesties kunt u insturen voor 1 mei
2005 aan het Wijkcentrum Het Hasseler
Hoes, Johan Buziaustraat 2, 7558 LA
Hengelo of per email:
hethasselerhoes@introweb.nl.

***

Colofon

***

Stichting Wijkraad Hasseler Es
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druk
Schutte & Stroop
Verspreiding
SWB Hengelo
Klachten over bezorging 277 1783
tot een week na verschijning van de krant
__________________________________________________________________________________

Redactie
Jocelyn Fokkens
Etienne Meier
Jan van der Molen

redactie
samenstelling
fotografie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplage 5700, verschijnt 5 x per jaar
Verspreiding huis aan huis in de wijk
Losse nummers verkrijgbaar bij
Het Hasseler Hoes of de bibliotheek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sluitingsdatum kopij: 2 juni 2005
Volgende nummer:
16 juni 2005
De redactie behoudt het besluit tot plaatsing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
Rubriek
Vraag & Aanbod
voor particulieren in de wijk: tot 3 regels
gratis, teksten aanleveren via e-mail
HasselerPost@hotmail.com

Informatie voor hondenbezitters Bartelinkshoek
Vanwege de nieuwbouw van winkelcentrum Hasselo is eind 2003 langs de
Hasselerbaan, ter hoogte van de Dinant Dijkhuisstraat, een noodlocatie voor de Albert
Heijn gevestigd. Dit ging ten koste van het aanwezige gemeentelijk groen en het
hondenuitlaatterrein aldaar. Met het verdwijnen van het uitlaatterrein verdween ook de
mogelijkheid voor de honden om daar hun behoefte te doen. Zodra de noodlocatie van
Albert Heijn opgeheven wordt, zal het terrein weer in zijn oude staat hersteld worden.
De verwachting is dat dit eind 2005 het geval zal zijn. Een tijdelijk uitlaatterrein op een
andere plek was vanwege ruimtegebrek helaas niet mogelijk. Voor de hondenpoep zal
binnenkort een tijdelijke oplossing worden geregeld in de vorm van twee
hondenpoepbakken langs de Dinant Dijkhuisstraat. Deze worden geplaatst ter hoogte
van de huisnummers 1 en 204. De hondenpoepbakken worden weggehaald zodra het
uitlaatterrein weer in gebruik kan worden genomen. Honden mogen in de openbare
ruimte hun behoefte doen maar de hondenbezitter is verplicht de hondenpoep direct op
te ruimen en in de hondenpoepbak te deponeren. Hiervoor kunnen hondenbezitters
gebruik maken van plasticzakjes of een schepje welke de gemeente gratis verstrekt via
de centrale receptie in het Stadskantoor (Hazenweg 121) of in de Gemeentewinkel in
het stadhuis. Wilt u meer informatie over het hondenbeleid en de voorzieningen in
Hengelo? Neem dan contact op met de sector Wijkbeheer van de gemeente Hengelo,
telefoon (074) 2 459 459.
Gemeente Hengelo Sector Wijkbeheer.

Ruimte reserveren in Kulturhus Hasseler Es

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertenties:
info bij : H. Schutten
Tel.
: 277 1783

Wijkraad Hasseler Es
Secretariaat:
Postbus 8051 7550 KB Hengelo
tel. 277 36 86
wijkraadhasseleres@hotmail.com
Openbare vergadering elke 2e maandag van
de maand. Uw komst graag vooraf doorgeven
aan het secretariaat.
Vergaderdata:
9 mei
13 juni
------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter
Johan Molthof
Secretaris
Hermine Banis
Penningmeester Henk Schutten
Notulist
Walter Weissman
Milieu
Gilla Vronik
Wijkbudget/Subsidie
Jan van der Molen
Verkeer
Marian Grootelaar
Verkeer
Rolf Schafer
Kinderactiviteiten
Swanet Vink
Infrastructuur Ron Wesseling

Belangrijke telefoonnummers:
Klachten Wijkbeheer: 074 - 245 94 59
Politie: 0900 - 88 44
Politie Hengelo Noord: 053 - 455 61 55
Twente Milieu: 074 – 851 02 20

Als in september het nieuwe Kulturhus opgeleverd wordt, beschikt de wijkbewoner
van de Hasseler Es over een uitstekend geoutilleerd wijkgebouw voor allerlei
activiteiten. Met als centrale ontmoetingsplek een gezellig leescafé, met allerlei actuele
kranten en tijdschriften en een mogelijkheid voor een consumptie, overigens zonder
verplichting.
Reserveren ruimte voor uw activiteiten
Het nieuwe pand heeft drie vergader- cq cursuslokalen, een grote zaal die opdeelbaar is
in tweeën, waarvan één met spiegelwand, een cursuskeuken, een handenarbeidlokaal
en een jongerensoos. Deze ruimten zijn te huur. In de eerste plaats voor wijkgerichte
activiteiten, maar ook voor andere belangstellenden. De lichte, modern gemeubileerde
ruimten, bieden een prettig onderkomen voor vergaderingen, cursussen, voorlichting,
bewegingsactiviteiten, creatieve cursussen, kinderfeestjes, enz. U kunt daarbij gebruik
maken van moderne audio-visuele middelen.
Cursuskeuken
In het bijzonder brengen wij onze cursuskeuken onder de aandacht. Hier is plaats voor
acht personen om te koken, elke cursist heeft een eigen werkplek. Er is tevens ruimte in
de keuken om na afloop van de kookles samen te eten.
Heeft u belangstelling, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Rika
Grootoonk, Wijkcentrum Het Hasseler Hoes, tel. 074-2780181.

Groot drama op ’t Schöppert!
Binnenkort starten we zoals elk jaar met de toneelavonden. Dit jaar beginnen we met
een groot drama! Op maandag 11 april bijt groep 7 de spits af met de musical: “Het
vreemde songfestival”. Alle kinderen zijn druk bezig met het instuderen van de teksten
en de liedjes. Het is zelfs zo dat er een samenwerking is ontstaan tussen de Meent en ’t
Schöppert want de muziek wordt live verzorgd door Adrie Klein, leerkracht van groep
6 van de Meent. En natuurlijk niet te vergeten onze eigen Diny Naber. Zij is als oud
collega nog steeds druk bezig de decors voor de toneelavonden te maken. Op dinsdag
12 april is groep 3/4 aan de beurt. Zij verzorgen de avond met zang, dans en toneelspel.
Groep 1 mag op maandag 18 april haar kunsten vertonen. En dat doet groep 1/2 een
dagje later. Als hekkensluiter verzorgt groep 5/6 de toneelavond op woensdag 20 april.
Alle avonden beginnen om: 19.00 uur. U mist vast groep 8 maar zij verzorgen aan het
einde van het schooljaar de afscheidsmusical. De voorbereidingen hiervoor zijn al in
volle gang. Heeft u trek in een avondje vol drama, of muziek en dans, aarzel niet maar
kom gezellig op een van bovenstaande avonden binnen bij ’t Schöppert. De koffie en
de ranja staan voor u klaar.
‘t Schöppertteam

Jan Krul bouwt een feestje

Scouting Cunera St. Marcellinus

Wie in oostelijke richting over de Oldenzaalsestraat rijdt, kan
het nauwelijks ontgaan: het is feest bij Jan Krul Caravans, ‘de
beste tent in Twente’ zoals de spitse slagzin van de Hengelose
dealer luidt. Een open huis is inmiddels achter de rug, maar in
het kader van het 25-jarig jubileum staan er in 2005 nog meer
activiteiten op het programma. Want Jan Krul wil laten weten
dat het familiebedrijf - echtgenote Jeannet en zoon Barry zijn
ook dagelijks in en om de showroom in de weer - springlevend
is en ondanks de economisch wat mindere tijden optimistisch
naar de toekomst blikt. Ook het verleden stond voor Jan Krul
(53) volledig in het teken van kamperen. Hij groeide op in
Lemele, waar zijn ouders een camping beheerden. Vader Krul
veroverde later een plaatsje op de caravanmarkt en vestigde
zich in Hengelo Noord. Zoon Jan zag aanvankelijk heel
weinig in deze business. Hij herinnert zich: ,,Ik vond het
verschrikkelijk als ik bij mijn vader een verkochte caravan
moest wassen. En dat moest nog wel eens. Maar dáár begin ik
later niet aan, dacht ik als 16-jarige.” Echter, de tijden
veranderden. Toen Jan Krul een paar jaar later zijn rijbewijs
had, mocht hij nieuwe caravans gaan ophalen. ,,Dat was
machtig mooi. Ritjes naar Meerkerk waar onze leverancier
Avento zat. En nog steeds zit trouwens. Zo kreeg ik er echt
plezier in. Nu zeg ik: het is een fantastisch vak.”
In 1980 stond Jan Krul op eigen benen. De locatie aan de
Oldenzaalsestraat groeide in de loop der jaren uit tot wat wat
zij nu is. De ruime showroom en winkel voor kampeeraccessoires kwam in 1994 gereed. Op het programma staat
nog een uitbreiding van de werkplaats, waar zoon Barry de
scepter zwaait. In die jaren richtte Krul zich uitsluitend op de
verkoop van caravans en aanverwante artikelen. Pas in
1997/1998 begon hij met de verkoop van tenten. ,,Meestal
gaat het in deze branche net andersom, maar ik zag een goede
mogelijkheid om een ander én jonger publiek in de winkel te
krijgen.” Zoals gezegd: klanten en belangstellenden wordt in
het jubileumjaar nog een aantal activiteiten voorgeschoteld,
onder meer een vakantiefotowedstrijd en een tentoonstelling
25 jaar kamperen. Voor deze expositie doet Jan Krul een
beroep op iedereen. ,,Wie leuke dingen heeft, foto’s, oude
tenten, kampeergerei en wat je ook nog op zolder hebt liggen,
kom maar op. Wij kunnen het misschien gebruiken.”

Palmpasen zit er weer op, de stokken zijn verkocht, een
grootse viering in de OLV-kerk vond plaats, de optocht is
gelopen en de grote palmpasen is naar Hooghagen gebracht.
Al met al een geweldige actie.

En dan wordt het weer tijd om vooruit te kijken naar de
volgende grote activiteiten: De verkenners (jongens van 11
t/m 14 jaar) van onze groep zullen van 14 t/m 16 mei hun
titel verdedigen op de landelijke scouting wedstrijden
(www.scoutingwedstrijden.nl).
Verder is de groep bezig met de eerste voorbereidingen voor
het kampweekend (zaterdag 2 en zondag 3 juli ). Tijdens dit
weekend zullen alle groepen hun kamp opslaan aan het
Bartelinkslaantje. Al het materiaal wordt gecontroleerd en de
vereniging zet een fantastisch weekend neer voor de leden.
De zondag wordt gebruikt om iedereen een kijkje in onze
“keuken” te gunnen.
En na de kampdag is het voor de groepen tijd om op
zomerkamp te gaan, ook hiervoor worden de eerste
voorbereidingen al getroffen.
Verder hebben wij op dit moment in nagenoeg alle groepen
plek om nieuwe leden op te nemen.
Ben je geïnteresseerd of wil je (andere) informatie met
betrekking tot scouting Cunera st. Marcellinus neem contact
op Leon Rohaan 0611363333, mail cunmar@scoutnet.nl of
neem een kijkje op onze website: www.cunmar.nl
Namens Cunera-St.Marcellinus, Leon Rohaan

De epiloog van een jubilaris: Als je je op de caravanmarkt wilt handhaven,
moet je het kamperen lief hebben, anders kan je er beter niet aan beginnen.

Brievenbusstickers:
De wijkkrant wordt bij alle woningen en bedrijven in de wijk bezorgd. Vanwege het karakter van de krant veronderstelt
de redactie dat alle bewoners van de wijk belang hebben aan de informatie. Bij het verspreiden van de wijkkrant
worden brievenbusstickers daarom genegeerd

OBS De Meent
De Meent
Zoals u misschien weet, wonen de groepen 7 en 8 van
onze school al enkele maanden bij basisschool Het
Schóppert in. Hoewel dat voor kinderen een behoorlijke
verandering is geweest, hoor je ze daar niet over. Sterker
nog, ze lijken er helemaal aan gewend.
We hebben er wel voor gezorgd dat de leerlingen een
aantal uren per week op de hoofdlocatie doorbrengen.
Ook proberen we ze in het zonnetje te zetten door ze wat
meer gelegenheid te geven om aan projectwerk te
doen.Toen bleek dat onze school ook een rol kon spelen in
de viering van de bevrijding van Hengelo, kwam dat dus
heel goed uit.
De feestelijkheden zijn dit jaar wat groter dan gewoonlijk
vanwege het feit dat het straks precies 60 jaar geleden is
dat Hengelo bevrijd werd. De groepen 7 en 8 van de
Meent hebben het herdenkingsmonument geadopteerd. Op
1 april gaan de leerlingen een krans en bloemen leggen bij
het monument.
Ook is er in het gemeentehuis dit jaar de tentoonstelling
“Kind en oorlog”. Deze tentoonstelling wordt ook door de
leerlingen geopend. Tevens hebben de kinderen voor deze
tentoonstelling banieren gemaakt met het thema “Vrijheid
delen”. De foto’s die daar van gemaakt zijn, kunt u vinden
op de website: www.obs-demeent.nl

KOM UIT JE STOEL, LAAT JE GELD ROLLEN
VOOR DE BUS
Zaterdag 23 April 2005 van 10.00 uur tot 16.00 uur
in en rondom de Thaborkerk G.Peucherstr.
De bus is bestemd voor lichamelijke en verstandelijke
gehandicapte bewoners van de huizen aan de Brusselstraat en de
Bastenakenstraat
De Thaborparochie en de Brongemeente organiseren deze actie
in het kader van kerk en buurt.
Wat bieden we?
Optreden v.d. Oekraïense Dansgroep Roesalka tussen 12.00 tot
14.00 uur. Verder een rommelmarkt – een boeken en platenbeurs
-kunst en kitsch – sieraden-bloemen en planten - creamarkt en
kinderbeurs-kleding – speelgoed - rad van avontuur - exotische
hapjes – rolstoelrace - dans – muziek- spelletjes voor groot en
klein.
Wilt u sponseren?
Rabo Rek. nr. 1456.95.395 t.n.v.
Rolstoelbus Thabor Brongemeente

DE GROENTUIN VOOR EENJARIGE PLANTEN, VASTE PLANTEN, KRUIDEN
EN GROENTEPLANTEN.
DE GROENTUIN aan de Hasselerbaan heeft alles weer in gereedheid gebracht voor de verkoop van een veelvoud aan plantgoed.
U kunt er terecht voor:
Vaste planten zoals: vrouwenmantel, steenanjer, geranium, ooievaarsbek, rode zonnehoed en nog vele andere soorten.
Kruiden: basilicum, bieslook, lavendel, peterselie, tijm, citroenmelisse en nog andere kruiden.
Groenteplanten: komkommer, paprika, aubergine, courgette, pepers, tomaten in diverse soorten.
Eénjarige perkplanten zijn verkrijgbaar vanaf begin mei. In het assortiment zijn opgenomen: zonnebloemen, leeuwenbekjes,
kattesnor, lobelia, cosmea, ageratum, calandula en nog veel meer.
De kwekerij van De Groentuin ligt aan de Hasselerbaan. Voor informatie kunt u bellen met 277 7705.

Open Dag Speel-O-Theek De Wissel
Op 16 april houdt de speel-o-theek "De Wissel"een open
dag. Er is mogelijkheid om speelgoed te bekijken en uit te
proberen. Er is op dat moment een enthousiast team van
vrijwilligsters aanwezig die het een en ander uit kunnen
leggen. We hebben een uitgebreide keuze aan speelgoed,
zoals duplo, knex, playmobil, fietsen, en spelletjes voor
verschillende leeftijden.
De open dag is van 11.00 tot 15.00 uur.
Met vriendelijke groeten, Sylvia de Ruiter

PLANTEN VOOR DE TUIN
VAN PLAN UW TUIN EEN NIEUW AANZICHT TE GEVEN?

Voor plantgoed kunt u ook in uw eigen wijk terecht.
MOOIE BUXUSSTRUIKEN EN –BOLLEN
TAXUS VOOR HAGEN EN SOLITAIR
DIVERSE SOORTEN CONIFEREN
Te bevragen bij Otto Klempererstraat 43
Telefoon: 277 17 83 na 16.00 uur.

Voor al uw familieen zakelijk drukwerk

OBS De Timp

De Bron

Met alle collega ’s van het timpeteam hadden we vorig
schooljaar al besloten om de school wat meer te
profileren richting kunst en cultuur. Kunst is een thema
dat bij de Timp past, dat bij onze missie en visie past en
tevens een thema is waarmee we regelmatig naar buiten
kunnen treden, d.w.z. aan alle belangstellenden laten zien
wat we met dit kunst en cultuur profiel allemaal doen.
Als je dit besluit dan genomen hebt, begint het eigenlijke
werk pas; op welke manier ga je het vormgeven !!

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde uitvoering van
onze jubileummusical ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’,
waaraan alle groepen (van jongste kleuter tot oudste leerlingen)
en leerkrachten met veel enthousiasme hebben gewerkt.
De hal was tot in de uithoeken gevuld met belangstellenden,
die zichtbaar genoten.
Het was een waardige afsluiting van de activiteiten rondom het
25-jarig bestaan van De Bron.

Een sterk onderdeel van de Timp, de kiesmiddag, nog
beter maken door er met kunst en cultuur meer diepgang
aan te geven. Het gekke is dan, dat we, door deze keuzes
te maken, op een spoor worden gezet waarbij alle
puzzelstukjes ineens in elkaar gaan passen:
In Zwolle is een studiemiddag over kunst en
cultuur met een workshop van een school uit
Deventer die precies aansluit bij onze ideeën,
We komen daar mensen tegen van het
Kunstcentrum Hengelo die aangeven: zoiets
kunnen wij ook wel voor de Timp verzorgen !
We gaan op bezoek bij de school in Deventer en
zijn enthousiast over deze werkvorm. Zo gaan
wij het ook doen !!!.
Na de zomervakantie brengen we een bezoekje aan het
Kunstcentrum Hengelo en leggen daar onze plannen
voor.
We spreken af dat we voor dit schooljaar alle projecten
met het Kunstcentrum (Fenneke en Peter) gaan doen. Het
eerste project ‘Kunstkoppen’ doen we in de vorm van de
kiesmiddag op drie maandagmiddagen. In gemengde
groepen van onder- midden- en bovenbouw gaan de
kinderen aan het werk. Alles gaat over portretten, waarbij
we vooral kijken naar de portretten van Rembrandt. Het
tweede project ‘aboriginal painting’ doen we in twee
weken, met daarin de week van het openbaar onderwijs.
Alle kinderen hebben, nu in de eigen groep, geschilderd,
gemusiceerd en gedanst als aboriginals. De resultaten van
deze twee projecten hebben alle ouders en andere
belangstellenden tijdens de drukbezochte presentaties in
school kunnen zien.
In mei doen we nog één project: ‘Avontuur aan de muur’.
De presentatie daarvan vindt plaats op 3 juni, waarvoor
we u bij deze alvast van harte uitnodigen.
Ziehier in een notendop de ontstaansgeschiedenis van
kunst en cultuur op de Timp, oftewel hoe bepaalde
keuzes tot activiteiten kunnen leiden die we een jaar
daarvoor nog niet hadden kunnen bedenken. We zijn heel
blij dat we het gedaan hebben, want het brengt een
heleboel kunstzinnig en creatief leven in de school. En
met werkstukken van ‘aboriginal painting’ hebben we
zelfs geëxposeerd in de Brinktoren op de markt. Hebt u
het gemist ? Kom dan op 3 juni naar de Timp voor de
presentatie van ons volgende project.

‘Sjakie in actie’
Op zaterdag 23 april levert De Bron ook haar bijdrage aan de
actie van de Thaborkerk voor de Actie Rolstoelbus. Op
genoemde datum zal er namens onze school een kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd worden binnen de Thaborkerk.
Een aantal enthousiaste mensen is inmiddels druk bezig met de
voorbereidingen.
De school werkt al enkele jaren hard aan de totstandkoming
van adaptief onderwijs. Binnen deze vorm van onderwijs
willen we ieder kind met haar / zijn mogelijkheden nog meer
aan bod laten komen en zo optimaal mogelijk begeleiden.
Om de ouders hierover goed te informeren werd er op dinsdag
12 april een ouderavond gehouden. Zijn er belangstellenden,
die hier graag meer over willen weten, dan kunnen ze contact
opnemen met ondergetekende. Dit kan telefonisch via het
telefoonnummer 2771928 of via het e-mailadres:
info@debronhengelo.nl (ik neem dan met u contact op).

Winkelcentrum Hasselo
Chr Langefeldstraat 5
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Vervolg geschiedenis Hasselo
Zoals in de vorige uitgave van de Hasselerpost vermeld, zullen we ook dit nummer een artikel plaatsen uit het werk van Jo Niks©.
Deze keer is dat het Hasseler Schooltje. Wist u trouwens dat het Hasseler Hoes hetzelfde gebouw was als het Hasseler Schooltje
tot ergens in de jaren vijftig? Met de nieuwbouw van de Hasseler Es is het schooltje niet meer in gebruik. Sindsdien heeft het
gebouw, dat ongeveer op de locatie stond waar nu het gebouw van de scouting staat (achter de scholen het Eimink en de Timp),
dienst gedaan als wijkcentrum.

Het Hasseler Schooltje
Het is in het jaar 1708 en wel 24 July dat Cornefis Vosmeer,'de schoolmeester van de Marken Hasselo; Doringen en Gammelke,
een verzoek richt aan Sijn Gestrenge, de Hoogwelgeboren O.A. van Bellinkhave in qualiteit als Verwalter Droste des Undes
Twenthe, om het schoolhuis en woninge te mogen verplaatsen en te zetten "Oostwaerts over den gemeinen dijk en weg, gaende
nae de stad Oldensel op den naesten van 't voomoemde Erve Joapink. Het verzoek wordt toegestaan en Vosmeer belooft dat de
school nooit meer verplaatst zal worden. Maar in 1756, wanneer de gezamenlijke boermannen van Hasselo een Request (verzoek)
indienen bij (aan) de Baron van Heiden, Heere des Huizes Ootmarsum, Land Droste van Twenthe, etc. om een andere schoolplaats
te kiezen, zo dat die jonge kinderen geen half uur of langer behoeven te lopen; dan wordt besloten deze school te plaatsen bij de
Wyrink brugge in Doorningen. In 1799 blijkt de Marke Hasselo zijn eigen school te hebben. De timmerman Antony Lansink
beklaagt zich dan bij het Landsgericht, dat hij nog moet ontvangen negen en twintig gulden, drie stuivers en twee penningen
wegens aan de school verdiend arbeidsloon en daarbij geleverd hout. In 1807 is de school er weer slecht aan toe. Op de Holtink
van 2 December 1807 wordt gedelibereerd over het in orde brengen of vernieuwen van de school en het bestaan van de
onderwijzer. Besloten wordt het enige schoolvertrek te verbeteren en in het werk stellen van zodanige middelen als waardoor het
bestaan van de schoolonderwijzer worde verbeterd en in alle gevallen verzekerd, alles ingevolge art. 11 van het huishoudelijk
reglement voor de lagere scholen in dit depertement. Op 29 December 1807 wordt met de schoolopziener overlegd, dat datelijk
een kachel met de nodige pijpen zal worden aangeschaft en dezelve geplaatst, en dat in het eerst aanstaande voorjaar een
plankenvloer in dezelve zal gelegd worden. En dat het vaste Tractement van desen schoolmeester, hetwelk tot hiertoe vijfen-twintig guldens geweest is, zal verbeterd worden met dertigs, alsmede de somma van honderd-twintig guldens voor schoolgeld
van alle die kinderen, welke gerekend worden in deeze Marke ter schole te kunnen en moeten gaan, en dan nog de somma van
veertig guldens voor schrijfbehoeftens van de kinderen van onvermogenden, alsmede de prijsjes, als bij letter C onder No. 2 bij
opgemeld Reglement en dan nog de somma van dertig guldens voor de nodige
brandstoffen, dus te samen de somma van twee honderd twintig guldens over
de geheele Marke voor het jaar 1808 en vervolgens telken jare indien
behoeften dezelfde mogen zijn, zo en als naar gewoonte.

Bartelinkslaantje 12
tel: 277 65 00
fax: 277 80 02

e-mail: info@autoschadenijland.nl
internet: www.autoschadenijland.nl

SCHOENREPARATIE

SLEUTELDUPLICATIE

S.K.N.S. GECERTIFICEERD

Uw vakman M. de Jong
Winkelcentrum Hasselo tel. 277 67 36

De uitzettingen in deeze Marke gedaan zijn, zal worden 'uitgezet: terwijl
binnen zes weeken na dato deezes door de ingezetenen dezer Marke een
bekwaam persoon zal worden genomineerd en aangesteld, onder wiers
beheering dezelve penningen zullen zijn, indien het Bestuur niet mogt
verkiezen om dezelve zelve te beheeren. Deze besluiten werden te Hengelo,
den 29. December 1807 getekend door: H.R.G. Pagensteeker, Johannes
Enberink - Jan Wegink en Jannes Enberink als getuyge. De besluiten stonden
mooi op papier. Maar de schoolonderwijzer B. Wilmink heeft in 1819 een
"Rekwest aan den Schout ingediend, omdat hij over de schooljaren 1808, 1809
en 1810 nog een somma van f. 326,20 aan restant gebleven schoolgelden, te
goed had en deze dan nu eindelijk via de Raad gaat ontvangen.
Deze artikelen verschijnen onder copyright van Jo Niks ©.

Leerling van de Schothorst wint
prijsvraag van De Grundel

AUTO/MOTORRIJSCHOOL

A1

TH.VERSTEEGHSTR. 23
074-2772978 / 06-28141401

WWW.RIJSCHOOLA1.NL

Steen- en Tegelhandel
Torenlaan 38
Tel. 277 60 79 Fax. 277 69 05

Sierbestrating
Sierpleister
Wandtegels
Plavuizen
Natuursteen
Tuinhuisjes
Blokhutten

Laureen Wolbert, leerling van groep 8 van de Schothorst heeft
meegedaan aan een prijsvraag van Scholengemeenschap de
Grundel. Uit de 42 goede oplossingen konden er 2 MP-3
spelers worden weggegeven en Laureen was 1 van de
gelukkigen. Ze was er natuurlijk heel erg blij mee, maar… wat
moest ze nu toch voor haar verjaardag vragen?

Theaterdag op De Borgh – Afscheid van
Theo Morskate.
Op donderdag 31 maart was het dan zover, wat een spanning.
Niet alleen voor meneer Theo maar ook voor de kinderen. De
laatste schooldag voor de directeur van basisschool De
Borgh. Daarna………………………….daarna doet hij
gewoon de dingen die hij leuk vindt. Hij stopt in ieder geval
met het werken op de school. Niet meer iedere ochtend naar
De Borgh, niet meer een pleinwacht lopen of even een klas
overnemen. Geen plannen meer bedenken voor de nieuwe
aanbouw aan de school en nog veel meer zaken hoeven niet
meer door hem gedaan te worden. Na 23 jaar op De Borgh
gewerkt te hebben en de school geleid te hebben kwam die
feestelijke dag voor hem en de kinderen. Wat een spektakel
en wat een feest. Aan het einde van de dag stond meneer
Theo bij de deur en nam hij van alle kinderen persoonlijk
afscheid.

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie
Bartelinkslaantje 5
7558 PS Hengelo (O)
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Fax
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C h r L a n g e f e ld s tr a a t 8
W in k e lc e n tr u m H a s s e lo
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WIJKCENTRUM Het Hasseler Hoes
Inlichtingen en aanmelding bij de beheerder telefoon: 074-2780181
=====================================================================
Hobby en Speelgoed Ruilmarkt
Programma kinderinstuif
Op 16 april a.s. van 11.00-15.00 uur in Wijkcentrum Het
Hasseler Hoes. U kunt een tafel huren bij het wijkcentrum
voor het ruilen of verkopen van uw eigen speelgoedverzamelingen of hobby-artikelen. Een tafel kost € 1,75
incl. een kop koffie/thee of ranja. De artikelen moeten
schoon en compleet zijn. Geen kleding, schoenen en ook
geen nieuwe artikelen. Bij deelname dient u vooraf een
tafel te reserveren bij de beheerder. Graag ook doorgeven
met welke artikelen u komt. Deelname is voor eigen risico.

Workshop Sieraden maken
voor kinderen en volwassenen
Volwassenen kunnen hun eigen unieke sieraad maken
onder deskundige leiding en aan de hand van vele prachtige
voorbeelden. Er is keuze uit diverse technieken en prachtige
materialen. De kosten van de workshop is afhankelijk van
het gekozen materiaal voor het sieraad. Al vanaf € 15,maakt u een mooie halsketting. Werken met metaalornamenten en strass is natuurlijk duurder.
Dag en tijd: maandag 25 april a.s. van 19.30-22.30 uur.
Opgave: beheerder
Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar is er ook de
mogelijkheid om zelf een leuk sieraad te maken. Op
dinsdag 26 april kan er geregen, geketteld en gepriegeld
worden.De les wordt verzorgd door José Eulderink, lerares
basisonderwijs.
De kosten zijn € 6,50 inclusief materiaal.
Dag en tijd: dinsdag 26 april a.s. van 15.30-17.00 uur.
Opgave: beheerder

Workshop Tekenen en Schilderen
Op maandag 9 mei start de workshop tekenen en schilderen
van vier lessen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar van 15.3017.00 uur. Kosten voor deze vier lessen zijn € 10,- per
deelnemer, incl. materiaal. De cursus wordt gegeven door
Dorothé Verberne, docente van Crea. Opgave vooraf bij de
beheerder.

ROLSTOELBUS Actie
Zaterdag 23 april is er een actiedag om geld in te zamelen
voor een rolstoelbus voor lichamelijke en verstandelijke
gehandicapte bewoners van de huizen aan de Brusselstraat
en de Bastenakenstraat. De Taborparochie en de
Brongemeente organiseren deze actie in het kader van kerk
en buurt. Ook de wijkcentra Het Hasseler Hoes en
Slangenbeek dragen hun steentje bij.
Op de woensdagmiddag instuif gaan de kinderen in beide
wijkcentra in samenwerking met de Brongemeente en de
Taborparochie wat maken. Deze spullen kunnen dan op de
actiedag verkocht worden. De opbrengst is voor de
rolstoelbus.

Woensdagmiddag van 13.30-15.00 uur.
Voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd.
Kosten € 0,70 per keer, incl. materiaal en ranja. Geen
opgave vooraf nodig. Trek kleren aan die vies mogen
worden.
woensdag 13 april
een spaarpot maken
woensdag 20 april
een moederdagcadeautje maken
dinsdag 3 mei (meivakantie)
een meetlat maken
woensdag 11 mei
een rups en vlinder maken
woensdag 18 mei
voorjaarsknutsels maken
woensdag 25 mei
een schilderij maken met stempels
woensdag 1 juni
een lieveheersbeestje maken
woensdag 8 juni
gekleurde inktvissen maken
woensdag 15 juni
een strandschilderij maken
woensdag 22 juni
sport en spelmiddag
woensdag 29 juni
poffertjes bakken
______________________________________________

Sporten in de sporthal bij de WRSH
De WRSH is een recreatieve sportvereniging. Je kunt bij
ons diverse zaalsporten beoefenen. Voor de kosten hoef je
het niet te laten. Het lidmaatschap kost:
€ 6 per maand t/m 16 jaar
€ 7,50 per maand vanaf 17 jaar
€ 17,50 per maand voor een gezinsabonnement
In de maanden juni, juli en augustus wordt geen
contributie ingehouden.
Wilt u meer weten aan welke sporten je kunt meedoen.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.wrsh.freeler.nl. Bellen of mailen kan ook: 0742776561, wrsh@freeler.nl

Nieuwtjes/mededelingen
We zijn op zoek naar:
- een train(st)er voor de basketbal op de
donderdagavond.
- een train(st)er voor de damesgym op de
donderdagavond.
- een secretaris voor het bestuur
Er staat een financiele vergoeding tegenover. Heb je
interesse neem dan contact op met Jos Gelink (0742773324).
______________________________________________

