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Hasseler Es blij met rotonde in W. Esweg
Westelijke Esweg situatie nu
Westelijke Esweg

P

Thabor

Westelijke Esweg
START KOFFIE INLOOP OCHTEND IN KULTURHUS

In de strijd om het centrum van de Hasseler Es te
moderniseren ging het vooral om de facelift van het
winkelcentrum en de nieuwbouw van het wijkcentrum.
Plannen om diverse knellende verkeerssituaties aan te
pakken werden steeds vooruitgeschoven. Begrijpelijk
want het één kan pas na het ander.
Nu zijn dan eindelijk de ambtenaren met de presentatie
van hun plannen in de wijk geweest en het resultaat mag
er zijn.
De meest opvallende verbetering is wel het aanbrengen
van een rotonde in de Westelijke Esweg ter hoogte van
de kruising met de H. Woodstraat en de G.
Peuscherstraat. Op de redelijk bezochte informatieavond was er alo m waardering voor deze ingreep.
Voor de leden van de werkgroep Verkeer van de wijkraad
echter ging een oude wens in vervulling. Bij de wijkraad
was namelijk al jaren bekend dat het winkelpubliek, het
woonwerkverkeer en de schooljeugd op dit kruispunt
grote moeite hadden met de verkeersstroom op de
Westelijke Esweg. Dit probleem is vrijwel zeker nog dit
jaar verleden tijd.
De voordelen zijn de betere
bereikbaarheid van het winkelcentrum, de oversteekveiligheid van de Esweg, vooral voor fietsers, en de
veiligheid in het algemeen. De grote winst zit o.a. in het
feit, dat de rotonde de snelheid van het verkeer zal
matigen ter hoogte van het winkelcentrum tot aan de
Hasselerbaan, met als positief neveneffect, het
verkleinen van de barrière tussen de deelwijken
Schothorst, Tijerts en Sogtoen.
Werkgroep verkeer

Vanaf woensdag 19 april start in
Kulturhus Hasselo een gezellige
koffie-inloopochtend.
Iedereen die de behoefte heeft aan een
gezellig praatje, of over een bepaald
thema met anderen van gedachten wil
wisselen, is iedere woensdagochtend
welkom van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Het
trefpunt is in de ontmoetingsruimte in de hoek bij de open
haard. Ook heren zijn welkom. Kosten: kopje koffie.
Informatie: mevr. Knaken, telefoon 277 47 52
WIE LEVERT EEN LEUK IDEE VOOR HET WIJKBUDGET?
( zie ook elders in deze krant )
Iedere wijkbewoner, club of non profit organisatie uit de wijk kan
voor 2006 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: wijkraadhasseleres@hotmail.com

Nieuws van de wijkagent
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Wijkbewoners Hasseler Es
Ook voor u als bewoner van de wijk Hasseler Es
te Hengelo is er het een en ander veranderd wat
betreft de Politie in uw wijk. Zo heeft er een
wisseling plaats gevonden van wijkagent in uw
Wijkteam Hengelo Noord
wijk en is de organisatie rond de aansturing en
politiezorg in Hengelo Borne enigszins veranderd.
Afgelopen jaar hebben wij wijkagenten Nicole
Olbertz en Coen Klaver het besluit genomen van
wijk te ruilen. Dit gezien het feit wij als wijkagent
al meerdere jaren verbonden waren aan onze
vorige wijk. Zo ben ik met veel plezier vele jaren
wijkagent geweest van de wijk de Hengelose Es te
Hengelo. Met veel plezier ben ik nu de wijkagent
van uw wijk de Hasseler Es. Een wijk waar het
goed werken en wonen is. Ook een wijk die de
laatste tijd veranderd is. Als de nieuwbouwwijk van
Hengelo is het ook nu een wijk die aan
veranderingen onderhevig is. Zo is er al veel
veranderd op het gebied van wonen, recreeren en
winkelen.
Kijk naar de nieuwe speelplaatsen die er zijn gekomen en vooral ons nieuwe en
verbouwde winkelcentrum en wijkcentrum. Samen een fantastisch nieuw hart van
de wijk.
Aan ons, u als wijkbewoner van de wijk en wij als wijkteam Hengelo Noord er voor
te zorgen dat het een wijk blijft waar wij met veel plezier en veilig kunnen werken
en wonen.
In September 2005 zijn wij bij de Politie Twente gestart met een Pilot in Hengelo
en Borne. Beide steden zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin de
processen criminaliteit, opsporing/handhaving en wijkzorg gesplitst zijn. Zo zijn in
beide steden 4 wijkteams ontstaan die verantwoordelijk zijn voor de eerste
politiezorg in de wijk. Zo is uw wijkteam Hengelo noord gevestigd in het
politiebureau aan de Torenlaan 2 verantwoordelijk voor de wijken, de wijk Noord,
de wijk Slangenbeek en uw wijk de Hasseler Es.
Het wijkteam bestaat uit een team van 12 collega’s met verschillende
taakaccenten waaronder drie wijkagenten. Wij kunnen ons geheel inzetten voor de
politiezorg en probleemgerichte aanpak in uw wijk .
Ons wijkbureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
18.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij te bereikbaar met ons
vertrouwde nummer 0900-8844 en bij spoedeisende zaken 112.
Maak bij wijkproblemen, vragen etc rechtstreeks gebruik van het wijkteam.
Samen, u als wijkbewoner, de leden van het wijkteam en ik als wijkagent kunnen
wij er voor zorgen dat onze wijk een leefbare, plezierige en veilige wijk blijft om in
te wonen.
Coen Klaver , Wijkagent Hasseler Es.

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

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

Voor al uw familieen zakelijk drukwerk

Sierbestrating
Sierpleister
Wandtegels
Plavuizen
Natuursteen
Tuinhuisjes
Blokhutten

Winkelcentrum Hasselo

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

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

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

EUROGARANT

Chr Langefeldstraat 5

Bereider van eerlijke Zuivelproducten

nieuws van de wijkraad
WIJKBUDGET
Nieuwe hesjes opruimers zwerfvuil
Jaarlijks wordt een klein deel van het wijkbudget ingezet
om de wijk te schonen van achtergelaten zwerfvuil.
Zoals bekend zorgt hiervoor onze Milieu Werkgroep
Hasselo. Wekelijks gaan hiervoor meerdere jongeren uit
onze wijk op pad. Deze jongelui hebben onlangs nieuwe
hesjes gekregen met WIJKRAAD opdruk.

Uitbreiding met drie Jeu-de-boule banen voor club
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De leden van HASSELO 95 "aan de rol"……
Jeu de boulesvereniging Hasselo ’95 kan uit de voeten
met drie extra banen om te spelen. De club had een
aantal jaren geleden al om uitbreiding gevraagd maar
moest van de gemeente wachten tot het Kulturhus zou
zijn gerealiseerd. Nu bij het Kulturhus een speeltuin
wordt aangelegd kon de beloofde uitbreiding daar niet
meer plaatsvinden. Met veel passen en meten konden
op het huidige terrein ( =beter) toch nog drie banen
worden ingepast. De banen en de nieuwe beplanting zijn
op tijd gereed voor het komende open dames doublette
kampioenschap 2006 op 20 april. Hieraan doen jeu de
boulesverenigingen mee uit Hengelo, Borne en Delden.
Ter gelegenheid van de nieuwe banen houdt Hasselo
’95 op zondag 23 april een tournooi voor eigen leden. De
kosten voor de aanleg bedragen zo’n € 15.000,waarvan de wijkraad Hasseler Es éénderde vanuit het
wijkbudget heeft bijgedragen.
++++
Gerommel rond Winkelcentrum voorbij
Op 8 februari heeft projectleider Kees van ’t Hoff van
gemeente Hengelo afgesproken met wijkagent Coen
Klaver, nog een collega van de politie en de wijkraad
om de ruimte rondom winkelcentrum Hasselo te
controleren. Hier volgen onze belangrijkste
aantekeningen in willekeurige volgorde.

−

Wij wijzen op de aansluitingen tussen het wegdek en
de trottoirs; een hoogteverschil van 4 cm vinden wij
onaanvaardbaar voor rollators, invalidenwagens en
winkelkarren.
De hellingen van de verhoogde oversteekplaatsen in
de Hans Vonkstraat zijn te flauw, en er moet belijning
op.
De bochten in de parkeerstraten zijn plaatselijk te
krap: als bewijs draait een zware oplegger de
trottoirbanden ter plekke weg in de modder.
Borden voor invaliden-parkeerplaatsen ontbreken nog;
deze worden wel geplaatst.
Wij willen dat alle trappen en hellingen aan één zijde
van een leuning worden voorzien.
Op diverse plekken moeten fietsklemmen worden
bijgeplaatst.
Wij vinden de glas- en afvalcontainers niet gelukkig
geplaatst; van de projectleider krijgen we te horen dat
deze containers allemaal ergens ondergronds gaan.
De lantaarnpalen op het plein geven te weinig licht.
Het is te donker bij de Amro-bank, bij bakker Wouda
en in de onderdoorgang van de H. Vonkstraat. Er zijn
palen verwijderd vanwege de bouw. De projectleider
verzekert ons dat de verlichting van de hele omgeving
wordt aangepakt, en dan opnieuw wordt besproken.
Om illegaal parkeren tegen te gaan adviseren wij om
plantenschalen ‘slim’ bij te plaatsen. De wijkagent
belooft om na waarschuwperiode stevig op te treden.
Wij missen, ook voor de brievenbezorger, diverse
huisnummers en extra straatnaambordjes.
Wij vinden de grijze schakelkast bij de ingang van het
winkelcentrum een lelijk obstakel; niemand weet even
te vertellen wie verantwoordelijk is voor het weghalen.
In de Willem van Otterlostraat moet een geschikte
opstelplaats worden aangelegd voor vrachtauto’s van
ondermeer Wouda, Bart Smit en Blokker; en de
omgeving moet daar opnieuw worden bestraat.
Een duidelijk punt van zorg betreft de oprit/afrit van het

een gevaarlijke afrit

parkeerdek en de versmalling van de Henry
Woodstraat ter plaatse. Politie en ambtenaar gaan in
overleg hoe de veiligheid beter kan. Met spiegel, de
nodige bebording en/of een knipperende lamp?
− Tenslotte zien we in de Hans Vonkstraat een
opkomende taxushaag die het trottoir afsluit van de
strook parkeerhavens. Er is nu al een stroom van
klachten over. Als wijkraad begrijpen we niet waarom
er op dit punt geen vooroverleg is gevoerd en wij
zullen ons tot het uiterste inspannen om tot een betere
inrichting te komen.
Wanneer u dit leest is naar verwachting al wel een deel
van de werkzaamheden uitgevoerd. Andere punten vragen
dus nog overleg of levertijd. Maar wanneer we een paar
maanden verder zijn, hopen we toch vanaf de nieuwe
chique zitbanken op een fraai winkelcentrum in een puike
omgeving te mogen uitkijken.

De wijkraad

Allerlei en gezellig
Toneel in het Kulturhus
De Toneelvereniging “de Gildebroeders”, al sinds hun
oprichting in 1943 een begrip in Hengelo. Vrijdagavond
21 april om 20.00 uur spelen zij het stuk “Oh nee,
volgende kerst bij ons!” van Alan Ayckborn in het
Kulturhus.
Het verhaal gaat over drie echtparen. Het is drie maal
kerstmis en het speelt zich af in drie keukens. Elk jaar
gaan de stellen ter gelegenheid van kerstavond bij elkaar
op bezoek. Zo heb je Sidney en Jane. Hij een echte
scharrelaar, zij het nijvere huisvrouwtje, vooral gelukkig
als ze kan poetsen. Daarnaast Eva en Geoffry. Zij lijdt
aan de wereld en aan de liefde, hij een gemankeerd
architect, wanhopig op zoek naar opdrachten. En dan
nog Ronald en Marion. Hij een uitgebluste bankier en zij
duidelijk de tweede vrouw. Gelukkig is de drank er nog.
Deze zwarte komedie zorgt, onder regie van Carole van
Ruitenbeek, voor onbedaarlijke lachbuien en een beetje
herkenning. Met spelers als Piet de Kroon, Carla van
Vemde, Koos Lamme, Ivanka Sonderman, Fransje
Peters en Pieter Verschragen belooft het zeker een
onderhoudende avond te worden!
De entree bedraagt 7 euro Reserveren kan bij Carla van
Vemde , tel. 053-5723376.

We hadden het iets te
moeilijk gemaakt.
Er waren wel wat
inzendingen maar
helaas geen goede
oplossingen.
In de herkansing dus
met een duidelijker
foto.
Onder de juiste
oplossingen verloten
wij een
Wijkraadwaardebon
van 25, 15, of 10
euro.
Te besteden in ons
winkelcentrum.
Oplossingen tot 1 mei
naar: Wijkraad
Hasseler Es, Postbus
8051 7550KB Hengelo
of

wat is dit en waar is het?

NIEK KNIP

Koos Lamme

Piet de Kroon

- A P K K e ur in g ssta tion
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- R oe tm etin g

- S ch a d eh er ste l

- R ep a ra tie a lle m e rk en a uto’s

- U itlijn en

- V er k oop n ieu w e e n g eb r u ik te a u to’s

A U T O B E D R IJ F J A N S E N
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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

Niek Knip in halve finale
voorleeswedstrijd.
Niek Knip van 't Eimink
heeft de halve finale
gehaald
in
de
voorleeswedstrijd en is
daarmee kampioen van
Hengelo geworden. Niek,
nu 13 jaar, werd eerst tot
de beste voorlezer van de
klas gekozen. Toen als

hasselerpost@hotmail.com

beste van alle Hengelose scholen en
daarna de halve finale in Het Kulturhus
op 15 maart. Een deskundige jury o.l.v.
schrijfster Monique Hagen ( ook
bekend van Het Klokhuis), Dorothy
Oosten van TV Oost en wedhouder
Henk Nijhof bepaalden echter, dat Niek
voorbijgestreefd werd door Nicole
Mijnen uit Haaksbergen. Vlak voor zijn
voordracht
was Niek niet echt
gespannen, maar toen het een keer
misging tijdens het lezen, sloegen de
zenuwen toe en ging het fout, aldus
Niek. Hij had grote delen uit zijn hoofd
geleerd, omdat hij vanwege zijn
dyslexie, moeite heeft met lezen. Het is
dan ook een dubbele prestatie is om
toch nog zó ver te eindigen.
Voordragen leerde Niek door vaak
toneel te spelen, iets dat hij graag doet.
Wedsrtijd-voorlezen zit er echter niet
meer in en Niek kan zich nu volledig
wijden aan zijn echte hobbies:
Badminton en doedelzakspelen in de
Concord Pipeband .

Nieuws van de gemeente
Omvormingen en renovatie heesters
Hasseler Es
Aaltje Noordewierstr.

Bartelinkshoek
In de Bartelinkshoek zijn zowel de
omvormingen als de renovaties
nagenoeg afgerond. Alleen in de Paul
van Kempenstraat zal er nog een
beukenhaag rond de parkeerplaatsen
worden aangeplant. Op enkele locaties
zijn nieuwe bomen aangeplant.
Na de vrij emotionele reacties van de
buurtbewoners tijdens de
informatieavond komen er nu toch ook
steeds meer positieve reacties binnen.
Het verdwijnen van de slechte
heestervakken en bielzen bakken wordt
achteraf als positief ervaren. Naast de
omvormingen van heesters naar gras
zijn er ook heestervakken gerenoveerd.
De buurt is weer een stuk opgeknapt.
Bruninkshoek
In de Bruninkshoek zijn in alle om te
vormen heestervakken de heesters
verwijderd. Op plaatsen waar te weinig
parkeerruimte was, zijn extra
parkeerplaatsen gecreëerd. Vanwege
de invallende koude kon het aanleggen
van de gazons echter geen doorgang
vinden. Op het moment dat het weer

het toelaat zal dit door de aannemer
verder worden afgemaakt.
Naast het omvormen van
heestervakken zijn, waar nodig,
oude zandbakken, banken en
prullenbakken verwijderd of
vervangen door nieuwe. Op enkele
locaties zijn bomen aangeplant.
Sogtoenhoek
In de omgeving van de Sogtoenhoek
is de aannemer op dit moment bezig
met de uitvoering. De omvormingen
in de Sogtoenhoek zullen naar
verwachting aan het eind van dit
voorjaar worden afgerond. Ook in de
Sogtoenhoek zal een aantal
heestervakken worden gerenoveerd
en zullen op diverse locaties nieuwe
bomen worden aangeplant.
]

ook herbestratingwerkzaamheden plaats
in het kader van het gemeentelijke
herbestratingsprogramma.
De werkzaamheden in bovenstaande
buurten zullen ongeveer in de maand
mei/juni 2006 worden afgerond. Na deze
actie hebben de Bartelinkshoek,
Bruninkshoek, Sogtoenhoek en de
Tijertshoek weer een nieuwe “impuls”
gekregen op het gebied van de openbare
ruimte.
Overige buurten
De werkzaamheden in de buurten
Schothorsthoek, Middelhoek,
Molendijkhoek, Bovenhoek en
Weijinkshoek zullen rond september/
oktober 2006 beginnen. Dit in verband
met het broedseizoen.

Wijkbeheer
Stadsdeel Noord
23 maart 2006

Dinant Dijkhuisstr..
Tijertshoek
Vorige week is ook in de Tijertshoek
een start gemaakt met het
omvormen en renoveren van
heestervakken. In verband met de
Flora en Faunawet zal het rooiwerk
voor 1 april 2006 worden afgerond.
Daarna zal nieuw gras worden
ingezaaid en waar nodig
aanvullende beplanting worden
aangebracht. In enkele hofjes van
de Tijertshoek vinden op dit moment

OPROEP
Peuterspeelzaal het Hasseler
Hummeltje (HHH) is op zoek naar een
bestuurslid. HHH wordt al sinds 1977
door vrijwilligers gerund, in 1993 is
HHH een onafhankelijke stichting
geworden waarin de peuterleidsters de
dagelijkse zaken regelen en het
bestuur hen daarin faciliteert. Het
bestuur bestaat uit 5 personen met elk
hun eigen takenpakket, de
vertrekkende voorzitter hield zich o.a.
bezig met welzijn en ergonomie. Het
vervullen van een bestuursfunctie kost
zo’n 4 tot 6 uur per maand. Bij
belangstelling kunt u contact opnemen
met de peuterleidsters tel. 0742773473

Inschrijven dagelijks vanaf 19.00
bij de dansschool
aan de ingang W etstraat.
tel 074 - 291 35 41

Bericht van de scholen
Aanraken in de klas.
In ons streven om van de Timp een
‘veilige school’
te maken en
kinderen te
leren om
respectvol met
elkaar om gaan,
zijn we gestuit
op een nieuw fenomeen; ‘aanraken in
de klas’. In Denemarken, Zweden en
ook in België is deze ontwikkeling al
langer bekend. In Nederland is het
nog vrij nieuw. Wij zijn één van de
eerste scholen in Nederland, na
Amsterdam en Deventer, waar
aanraken in de klas wordt toegepast.
Onder begeleiding van deskundige
docenten van Touching Child Care
hebben we dit ‘aanraken’ nu eerst
ingevoerd in de middenbouwgroepen.
Nadat op een ouderavond eerst de
ouders zijn geïnformeerd, hebben de
leerkrachten een scholing gevolgd
over zowel de achtergrond van deze
nieuwe methodiek als de uitvoering in
de groep.
Met behulp van een verhaal en
ondersteund door rustige muziek,
‘masseren’ de kinderen op een veilige
en speelse wijze elkaars rug en
hoofd. Rondjes draaien met de
handen, voorzichtig tokkelen of
wrijven. De kinderen die aangeraakt
worden, leggen vaak hun hoofd in hun
armen op tafel en sluiten hun ogen.
Tijdens deze aanraking heerst er een
geweldige rust in de groep en het
aanraken gebeurt op een
respectvolle, veilige en betrouwbare
manier. De kinderen leren elkaar op
een andere manier kennen en leren
ook zich in te leven in de ander. Na
het aanraken dat ongeveer 5 minuten
duurt, geven de kinderen elkaar een
hand, kijken elkaar aan en bedanken
elkaar. Daarna wordt van rol
gewisseld. De kinderen werken eerst
een aantal weken in tweetallen die
elkaar goed kennen. Daarna kunnen
andere tweetallen gemaakt worden.

Door deze aanraking ontstaat er in de
groep een grotere vorm van vertrouwen
en veiligheid, waardoor pestgedrag
drastisch gereduceerd wordt. De
kinderen worden rustiger en ervaren
dat elk kind er zijn mag en iets toe te
voegen heeft aan het sociale klimaat in
de klas.
Dit aanraken is geen ‘trucje’ waarmee
ineens gedragsproblemen opgelost
kunnen worden. Er moet natuurlijk ook
op een andere manier aan het sociale
klimaat in de groep worden gewerkt.
Wij zijn van mening dat we met dit
‘aanraken’ een enorme stimulans
geven aan het sociale klimaat in school.
Binnenkort vindt u hierover ook
informatie op onze site
www.obsdetimp.nl. Wilt u direct al iets
lezen over ‘aanraken in de klas’, dan
kunt u de site bezoeken van Touching
Child Care: www.touchingchildcare.nl
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u
meer weten, dan bent u hierbij
uitgenodigd voor een bezoekje.
++++

realiseren. Hiertoe komen twee keer per
jaar leerkrachten bij elkaar op een van de
deelnemende scholen.
Via het Europees Platform voor het
Nederlands Onderwijs worden wij
gesubsidieerd. Deze subsidie is vooral
bedoeld om leerkrachten de gezamenlijke
bijeenkomsten te laten bezoeken.
De voertaal voor zowel leerlingen als
leerkrachten is Engels.
Leerlingen in de leeftijdscategorie van 10 13 jaar zijn bij het project betrokken.
Met de zes scholen werken we samen aan
het thema Leren - Leren
Bij de informatie-uitwisseling maken we
gebruik van:
a. een gezamenlijke website : Intersix.org
b. e-mail
c. MSN en webcam
d. opgenomen lessituaties, die vervolgens
onder alle deelnemers verspreid worden.
e. enquêtes ingevuld door de leerlingen,
waarbij de leerlingen aan kunnen geven
waar hun interesses en mogelijkheden
liggen.

Van 12 t/m 16 juni wordt bij ons op school
de werkweek georganiseerd en zullen we
twaalf buitenlandse collega’s kunnen
Internationalisering op ’t Eimink
verwachten.
In deze week staan er verschillende
Onze school
activiteiten te gebeuren.
is betrokken
Uiteraard zullen de collega’s kennis
bij een
internationaal kunnen nemen van onze
schoolorganisatie, maar ook zullen we
project.
bezoeken brengen aan andere scholen en
Binnen dit
zal er tijd zijn om ons land en met name
project
Twente beter te leren kennen.
werken we
met zes scholen uit even zovele landen Er staat ook een avondje Kulturhus op het
programma. Op deze avond zal onder
samen.
De titel van het project luidt: INTERSIX. leiding van een ervaren Nederlandse kok
aandacht besteed worden aan de
Er wordt samengewerkt uit: Polen,
Hollandse keuken. Er zal gebruik gemaakt
Finland, Roemenië, Turkije en Italië.
Bij deze samenwerking gaat het vooral worden van de keuken van het Kulturhus
en onze buitenlandse collega’s zullen
om het informeren van elkaar over de
manier waarop in de betrokken scholen ingewijd worden in de “geheimen” van de
Hollandse keuken.
les gegeven wordt. Het uitgangspunt
hierbij is om van elkaar te leren en daar
Benno Goosen
waar lessen op elkaar afgestemd
kunnen worden dit ook in de praktijk te (directeur)

Vervolg scholen en ander nieuws
Nieuws vanuit basisschool De Bron
een enquête in te vullen, die de mening vraagt van hen op
allerlei gebieden (over het gebouw, het plein, de
schooltijden, de leerlingbegeleiding, de veiligheid, het
contact met de leerkracht(en), de juiste informatie vanuit de
school etc. etc.) Hierop hebben we een goede respons
gekregen.
Met de gegevens die deze enquête oplevert, gaan we
verder aan de slag: proberen we verder inhoud en vorm te
geven aan beleid. Beleid, dat zoveel mogelijk rekening
houdt met de vragen, wensen, opmerkingen en/of kritiek
van onze ‘klanten’.
Een werkgroep binnen de school gaat hier heel nadrukkelijk
mee aan het werk. Deze werkgroep coördineert dit en heeft
zich daarbij voorgenomen zo goed mogelijk met de ouders
te communiceren over de uitwerking van het één en ander.
Op basisschool De Bron proberen we ‘kritisch naar onszelf
te kijken’. Je kunt immers altijd wel aannemen dat veel goed
gaat, maar is dat ook (altijd) zo? Er zullen omgetwijfeld
zaken verkeerd gaan en dus moet je ernaar streven dit
anders, beter te organiseren.
Daarom hebben we alle ouders en / of verzorgers gevraagd

Chr Langef eldstraat 8
W inkelc entrum H ass elo
T el: 074 - 277 70 38

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.

Natuurlijk zal niet altijd aan alle wensen
zijn te voldoen, maar op deze manier zijn
we wel heel oudergericht (=
klantvriendelijk) bezig te zijn.
++++

Fred Scharphof nieuwe
tennistrainer van Tie-Break.
De
recreatieve
tennisvereniging
Tie-Break
aan het Bartelinkslaantje heeft
een nieuwe tennistrainer, Fred
Scharphof. Fred is een trainer
met veel ervaring.
Dit is
meteen te merken aan het
lesaanbod, want men kan zich
naast de reguliere jeugd- en
senioren training ook opgeven
voor thematraining. Daarbij
wordt in 6 weken speciaal
getraind op bijv. de service of
de backhand. Fred zal nieuwe
impulsen geven aan de jeugd
en aan de steeds groter
wordende groep vutters. Geeft
u een kinderfeestje of wilt u
binnen uw bedrijf een balletje
opgooien…dan bent u zeker
bij Fred aan het goede adres.
Speciale Aktie voor april, 2
tennistrainingen voor €5,00.
Bel voor info 06-53503698

Nordic Walking Hengelo
In het buitengebied van de Hasseler Es
worden steeds vaker Nordic Walkers
waargenomen. Bij Nordic Walking gebruik je
naast je benen ook een tweetal stokken
waardoor het bovenlichaam ook aan het werk
wordt gezet. Het is een natuurlijke en gezonde
bewegingsvorm die je kunt vergelijken met
langlaufen. Iedereen kan met deze sport
beginnen, jong en oud, geroutineerde en
beginnende sporters. De techniek wordt je
aangeleerd in 8 lessen door ervaren
instructeurs van Nordic Walking Hengelo. De
cursus kost € 70,00 p.p. incl. huur stokken.
Voor meer informatie zie onze website:
www.nordicwalkinghengelo.nl of bel met 0742774270 ( Jan van Langen).

Lachen met een traan……
De kinderen van peuterspeelzaal Bruintje Beer mochten vorige week woensdag in het
Kulturhus kijken naar een speciaal door de Nederlandsche Spoorwegen
georganiseerde clownsvoorstelling. Dit als pleister op de wonde die hun in brand
gestoken loco-motiefje achterliet. Na afloop werd door de N.S. drie prachtige, hele
lange treinknuffels aangeboden met elk wel drie wagons, die aan elkaar geklit kunnen
worden. Laten we hopen, dat de kleuters weer snel op hun "echte" treintje kunnen
spelen. Die zwarte plek is een maar een naar gezicht. Een zwarte bladzij.

KULTURHUS

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

Programma kinderinstuif:
12 april
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei

paaseieren zoeken met misschien
de paashaas erbij
kijkdoos maken
kroontjes voor koninginnedag
film
moederdagkado maken
wenskaarten maken
deurhanger maken
Eigen T-shirt beschilderen

Iedere woensdagmiddag van 13.30-15.00 uur voor
kinderen van de basisschoolleeftijd.
Kosten € 0,70 per keer incl. materiaal en ranja, geen
opgave vooraf nodig. Tip: trek kleren aan die vies
mogen worden en tegen een stootje kunnen.

Workshop Tekenen en Schilderen voor kinderen vanaf 7 jaar
Op maandagmiddag 8 mei a.s., van 15.30-17.00 uur start
deze workshop in het Kulturhus. Totaal zes lessen voor
€ 15,- inclusief materiaal. Opgave en info bij de beheerder
Roy Asbroek
Deze leuke cursus wordt gegeven door Dorothée, docente
van CREA.

Programma Kulturhus Hasselo in beweging
Het eerste cursusseizoen in het nieuwe Kulturhus loopt ten
einde. Toch kunt u nog steeds inschrijven voor verschillende
activiteiten, zoals fitnessgym, yoga, buikdansfitness,
internationaal volksdansen, enz. Deze activiteiten bieden de
mogelijkheid om het hele
cursusjaar door in te stappen. De
cursusdocent vertelt u graag over
de mogelijkheden en de kosten.
Ook kunt u gebruik maken van een gratis kennismakingsles. Voor lestijden en een
volledig programma-overzicht kunt u terecht bij de beheerder van Kulturhus
Hasselo.
Leescafé Kulturhus Hasselo
De regelmatige bezoeker kent al de uitgebreide lectuurwand.
Talloze tijdschriften en kranten liggen ter lezing en inzage voor
de wijkbewoners klaar. De leestafel nodigt uit om lekker breeduit
de krant te lezen al dan niet onder het genot van een kopje

