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Feestelijke opening Kulturhus
in bar winterweer

Tussen de acts door zijn er korte toespraken van de wethouders Ter
Ellen en Nijhof, de voorzitter van de stichting Kulturhus de heer
Nieuwenhuis en een woordvoerder Hofman van Dura-bouw.
Maar dan is daar toch het moment aangebroken voor de officiële
openingshandelingen.
Vrijdag 25 november. Buiten proberen
De heren Kristen, Ter Ellen, Nijhof, en Nieuwenhuis krijgen van de
mensen glibberend de ingang te bereiken in
goochelaar ieder een fakkel en het advies deze niet tegen de kleding te
een sneeuw-storm die een laag sneeuw van 40
houden.
cm en 802 km file zal veroor-zaken en
De fik gaat er in. Grote vlammen lekken naar het lage plafond. Oei!
waarbij zelfs mensen de nacht in de auto
Ingehouden gilletjes in het publiek. Achter de heren is een groot
moeten doorbrengen. Witgevlokte genodigden
zwart doek opgehangen en van bovenaf hangen vier touwtjes omlaag.
komen stampend de hal binnen. Brillen
Het is de bedoeling dat ieder met zijn fakkel het touwtje aansteekt.
beslaan, de witte muts wordt van de haren
Klaar? Fikken maar! De touwtjes branden met een enorme
geslagen. Brrr. Als men zich deze dag niet zal
steekvlam weg. ( Het brandalarm reageert gelukkig niet, of het werkt
herinneren als de opening van het nieuwe
niet). Van de weeromstuit zakt een deel van het zwarte achterdoek
Kulturhus, dan toch wel vanwege het extreem
omlaag en verschijnt het kleurrijke logo van het Kulturhus. Het
barre weer. Het zal ook Sint niet meevallen
Het planten van de Hans Vonk ovationeel applaus waar de goochelaar zo naar smachtte barst nu
vandaag.
boom door Dura-mensen
eindelijk los. Het Kulturhus is officiëel voor geopend verklaard.
Intussen doen feloranje medewerkers van Dura-bouw in een
Hierna worden bedankjes uitgesproken en bloemen overhandigd.
snijdende sneeuwstorm een poging de boom te planten die door de
Van Dura ontvangt het Kulturhus een cheque van 1250,weduwe Vonk geplaatst zou worden als eerbetoon aan haar man Hans
Alle aanwezigen gaan
Vonk, naar wie de nieuwe straat is vernoemd. Maar ze strandt
weer naar beneden
onderweg in de sneeuw en keert. huiswaarts. Gelijk heeft ze.
voor een hapje en een
Binnen in de ontvangstruimte van Kulturhus is het al gezellig druk.
drankje en om elkaar
De roodgeblousede barploeg presenteert grote aantallen minigebakjes
weer eens even te
met Kulturhuslogo, die gretig aftrek vinden. Het "gewone" publiek dat
spreken.
in en uit loopt, pikt zo ook nog een graantje mee. Regelmatig gaat er
geroezemoes door het publiek wanneer er weer een belangrijk persoon
binnenkomt. Ook de gedeputeerde Kristens heeft het gehaald door de
Iedereen is het er
sneeuw. Plots snelt een man in zwart jacquet met een enorm wit
over eens: Het
konijn tussen de mensen door. Wat hij met deze vlaamse reus gaat
Kulturhus is een
doen is niet duidelijk, maar kok is
prachtige aanwinst
hij zeker niet.
voor de Hasseler Es.
Een aantal mensen gaat richting
Tekst en foto's: Arjen
trap en ook de rest volgt naar
Hoogervorst
boven, naar de spiegelzaal.
Iedereen zoekt een plaatsje en het
wordt meteen duidelijk waar dat
konijn voor nodig is. Er is een
hierboven:
"mise en place" te zien waar een
Dhr ter Ellen
goochelaar zijn kunsten aanstonds
en Kristen ontzal gaan vertonen. Het konijn zal
steken het touw
daar vast een rol bij vervullen.
Muziek zet in. Een groots
illusionist wordt aangekondigd.
Een goochelaar in jacquet komt
Weth. Nijhof, voorz. Nieuwenhuis,
flitsend op en tovert vliegensvlug
gedeput. Kristen en Gilla Vronik
twee witte duiven uit een doek.
kijken aandachtig naar de wonderen
Knap, maar het publiek weet er
even geen raad mee en reageert wat lauw. De man is nog niet gewend
aan het Twentse "Kiekn waat wot" en op licht ironische wijze geeft
hij Hengelo er een beetje van langs. Hij wil meer waardering. We
krijgen nog één kans. Hij gaat af en komt wéér op en nu gaat het beter.
In een verder flitsende en indrukwekkende show tovert hij overal
duiven vandaan, laat grote metalen ringen in en uit elkaar gaan, tovert
van alles weg en weer tevoorschijn in een tempo dat je de adem
beneemt.
Uiteindelijk tovert hij als klapstuk vier duiven weg in een klein kistje
om daarna met een groots gebaar de witte reus, Het konijn,
tevoorschijn te uit datzelfde kistje. Een uitbundig applaus is hem
gegund voor deze superact.

hiernaast:
Onze eigen
Hermine Banis
van de
wijkraad wordt
ook niet vergeten en in de
bloemen gezet.

Overuig uzelf en ga er eens kijken. Pak een van de vele
tijdschriften of kranten, bestel een kop verse koffie en neem
plaats bij de open haard in het prachtige Kulturhus. Doen!
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Wijkraad Hasseler Es
Secretariaat:
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tel. 277 36 86

Scouting Hasselo gaat het nieuwe seizoen actief van start.
Het is inmiddels al weer bijna
december en het nieuwe seizoen is goed begonnen.
Toch kijken we nog even terug op de zomerkampen
omdat hier een boel leuke herinneringen zijn
opgedaan. Zo hebben onze Bevers in juli een
sprookjeskamp gehad in Beckum, de Welpen en
Kabouters hebben SpongeBob ontmoet in Atlantis,
de Scouts zijn op Europareis geweest, de R/S heeft
Belgische patat gegeten en de Stam heeft gerelaxed
in Zeeland. Stuk voor stuk kunnen we zeggen dat
alle kinderen een superleuk kamp hebben gehad.
De Stam is voor het eerst wezen paardrijden. De Bevers zien er vermoeid uit na zo’n kamp in Beckum.
De Scouts lopen sterke
verhalen te vertellen bij het
kampvuur. Na deze
ontspannende kampen
hebben we al weer een goed
begin gehad van het nieuwe
seizoen. In september
hebben we een
groepsweekend gehad
waarbij tevens het
overvliegen van de ene
speltak naar de andere heeft
plaatsgevonden wat
natuurlijk altijd weer een
nieuw avontuur betekent.
In oktober is de JOTA
(Jamboree On The Air) weer een succes geweest en zijn er een boel radioverbindingen
gelegd met Scouts over de hele wereld. November stond in het teken van de Smart
fundraising en hebben de kinderen vogelvoederpakketjes verkocht. Met de opbrengt van
deze actie wordt er nieuw spelmateriaal
aangeschaft. Iedereen die ons met deze actie heeft
Beauty-Express
geholpen of een pakketje heeft gekocht willen wij
Wij zijn een beauty centrum voor jong en oud.
hiervoor bedanken.
Waaronder een dames/heren kapsalon.
De opbrengst was ongeveer € 1200,- !!
65+ voor 11.00 uur binnen=10% korting !

wijkraadhasseleres@hotmail.com
Weijinksweg 25 7558 PL Hengelo
Tel: 074-2505544

e

Openbare vergadering elke 2
maandag van de maand.
Uw komst graag vooraf doorgeven
aan het secretariaat.

www.beauty-express.nl

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

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

Welpen en Kabouters zoeken even een ijsje
uit in de supermarkt.

C h r L a n g e f e ld s t r a a t 8
W in k e lc e n t r u m H a s s e l o
T e l: 0 7 4 - 2 7 7 7 0 3 8

Gezocht!
Trombonisten en klarinettisten die het
leuk vinden om in een orkest te spelen.
Ben je enthousiast en bespeel je één van
deze instrumenten, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de secretaris
van Muziekvereniging Concordia,
Mark van Aarsen, telefonisch te
bereiken op 074 - 290 98 99. Of mail
naar info@concordiahengelo.nl.

Winkelcentrum Hasselo
Chr Langefeldstraat 5

Bereider van eerlijke Zuivelproducten

Voor al uwfamilieen zakelijk drukwerk
SCHOENREPARATIE

SLEUTELDUPLICATIE

S.K.N.S. GECERTIFICEERD

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

Interview met Roy Asbroek beheerder Kulturhus
Roy Asbroek is de
kersverse beheerder van
het nieuwe Kulturhus,
dat onlangs zijn deuren
opende. De redactie van
de Hasselerpost leek het
een aardig idee Roy eens
aan het woord te laten ,
daar hij voor een groot
deel het dagelijkse
gezicht vertegenwoordigt
van het Kulturhus. Roy
woont in Albergen, is 40
jaar jong, heeft een
vriendin, twee kinderen en
in februari komt de derde
erbij.

Hoe ben je in deze baan gerold Roy?
Eigenlijk dankzij mijn vriendin. Ik was werkzaam op de vliegbasis en
behoorde bij de mensen die hun baan zouden verliezen na de sluiting.
Ik zou twee jaar in een banenpool worden opgenomen. Niet zo leuk
natuurlijk. Ik wilde echter niet weggaan voordat er iets leuks
langskwam. Dat viel nogal tegen. Mijn vriendin wees me op een
advertentie van SCALA in Hengelo. Beheerder gevraagd voor het
Kulturhus. Ik probeerde het en na mijn sollicitatie werd ik op gesprek
gevraagd. Dat liep heel soepel, het klikte eigenlijk meteen. En nu werk
ik hier dus. Een fantastische taak, die ik samen met Rika, de twee
assistenten en zo'n 15 vrijwilligers met veel plezier vervul.

Welke vaardigheden heb je nodig als beheerder?
Soepel met mensen om kunnen gaan is heel belangrijk. Met het
publiek, dat zich hier thuis moet voelen, maar ook het de talloze
vrijwilligers. Zonder hen kan het Kulturhus niet draaien. Absoluut.
We willen hier graag een fijne en goede sfeer creëren en dat lukt niet
als je afstandelijk en formeel te werk gaat. Maar je moet ook besluiten
durven nemen. Daarnaast ben je ook klusjesman, dus handigheid en
technisch inzicht zijn voorwaarden om je werk te kunnen doen.
Al deze vaardigheden heb ik in de praktijk geleerd. Ik begon in de
horeca ,- die ervaring is heel handig hier-, op de Basis in de mess.
Ook heb ik een aantal bestuurlijke taken binnen Albergse

verenigingen, ben scheidsrechter bij V.V. de Tukkers en
houd me bezig met enkele jeugdactiviteiten.. Timmeren en techniek
leerde in tijdens mijn werk op de Basis. Allemaal passende
raakvlakken richting het beheerdersvak

Hoe ziet jouw werkdag er uit?
Mijn dag begint hier om 8.00 uur. Alarm er af, lampen aan, de
zalenbezetting en de agenda nalopen. Vervolgens de kas opmaken,
computers aan, nog een rondje gebouw en draaien maar. Ik ben
eigenlijk het aanspreekpunt voor iedereen. Ik overleg veel en
verstrek vaak informatie over al onze activiteiten. Om 17.00 uur
zit mijn dag er op en neemt een assistent-beheerder mijn dienst over.

Met hoeveel mensen werk jij hier?
We werken hier met drie vaste beheerders. Dat ben ik dus en twee
assistent-beheerders t.w. Karl Heinz Janke en Ad Veerman. Ze zijn
beiden mijn steun en toeverlaat. Zakelijk leider is Rika Grootoonk.

Ben je bij de bouw betrokken geweest?
Niet echt. Ik heb maar 5 weken in het oude Hasselerhoes gewerkt
voor ik hier naar toe ging. Alleen bij de afronding van technische
zaken was ik betrokken, zoals de verwarming, het alarm, de
storingsmelding en zo. De afwerking is alleen nog niet optimaal. De
echte warme welkome sfeer ontbreekt nog een beetje. We zijn bezig
deze te creëren met hanglampen boven de bar, gordijnen en
bloemetjes in de ontmoetingsruimte.

Hoe is de reactie van het publiek op het nieuwe gebouw?
Heel positief mag ik zeggen. De leeshoek wordt zeer gewaardeerd, de
ontmoetingsruimte, de werklokalen, de dans- en evenmentenzaal,
alles wel. Veel mensen hebben hun vaste plek al gevonden. En wij als
medewerkers doen ons best bij te dragen aan een ontspannen klimaat.
Een beetje meer aankleding mag van mij wel.

Wat betekent het vignet met de -U- op de gevel?
Daar is al veel over gezegd. De drie gele strepen staan voor de drie U's
van kulturhus. Verder is het een vrije vorm. Geloof ik.

Onder een groot deel van de vrijwilligers en de drie beheerders
met v.l.n.r.:Alwine, Roy, Willy, Henk, Ad, Karl Heinz, Frans,
Siert,Diane, Dicky, Thea .,. onder Wilson, Marietje, Annie.

Amnesty International,
afdeling Hengelo zoekt
collectanten
De collecte is van 12 februari
tot en met 18 februari 2006.
U kunt collecteren in uw eigen
wijk.

IETSORGINEELS GESCHILDERD DOOR
ARJEN HOOGERVORST KUNSTSCHILDER
K.KUILERSTRAAT 15 HENGELO 2773613
WWW.ARTOP.MYWEB.NL

Aanmelden en meer
informatie
Voor meer informatie of
aanmelding als collectant
kunt u terecht bij
collectecoördinator in
Hengelo, tel 074 – 243 9023.
Mailen kan ook
amnestyhengelo@home.nl.

Wijkspreekuur stadsdeel Noord veranderd
Met ingang van 7 november vervalt het wekelijks inloopspreekuur van Stadsdeel
Noord en wordt vervangen door een maandspreekuur elke laatste dinsdag van de
maand. Het volgend wijkspreekuur is op dinsdag 29 nov. van 16.15.tot 18.00 u
U kunt wijkbeheer bereiken op tel. nr. 2459 459, of wijkbeheer@hengelo.nl
B a rte lin k s la a n tje 1 2
te l: 2 7 7 6 5 0 0
fa x: 2 7 7 8 0 0 2

e -m a il: in fo @ a uto sc h a d e n ijla n d .n l
in te rne t: w w w .a u to s c h a d e n ijla n d .n l

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

Steen- en Tegelhandel
Torenlaan 38
Tel. 277 60 79

Fax. 277 69 05

VOORSTELLEN VOOR HET WIJKBUDGET
Wijkbewoners kunnen bij de Wijkraad Hasseler Es doorlopend ideeën
aanleveren ter besteding van het wijkbudget. Vanuit dit budget kunnen
leuke, mooie, praktische of andere wensen in de wijk worden vervuld.
De voorstellen worden getoetst aan de gestelde criteria van de gemeente en
de wijkraad en uiteraard op financiële en praktische haalbaarheid. Zaken
waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is zoals groenonderhoud
kunnen niet uit het wijkbudget worden bekostigd.
Uw aanvraag, voorzien van uw naam en adres en met opgave van de
kosten kunt u zenden aan de Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051 7550 KB
Hengelo of per e-mail aan: wijkraadhasseleres@hotmail.com

Sierbestrating
Sierpleister
Wandtegels
Plavuizen
Natuursteen
Tuinhuisjes
Blokhutten

- APK Keuringsstation

- Banden

Kerstbomenverkoop bij De Groentuin

- Roetmeting

- Schadeherstel

- Reparatie alle merken auto’s

- Uitlijnen

Het welzijnsproject “De Groentuin”organiseert ook dit jaar een kerstbomenmarkt.
Naast diverse soorten kerstbomen worden er kerststukken, kerstkransen en
graftakken verkocht.
Vanaf dinsdag 6 tot en met vrijdag 23 dec. en op zaterdag 10 en 17 dec. is de
Groentuin geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
De Groentuin is een werkproject van SCALA, een Hengelose welzijnsorganisatie.
Er werken jaarlijks 40-50 vrijwilligers aan de milieuvriendelijke teelt, productie en
verkoop van bloemen, groenten, bomen en heesters. De opbrengsten uit de verkoop
van producten worden benut voor De Groentuin.
Voor vragen over verkoop of voorwaarden over deelname aan ”De Groentuin”
kunt U telefonische inlichtingen inwinnen bij Hermien Leussink : 074 – 2777705

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

AUTOBEDRIJF JANSEN
BORGMANWEG 25 HENGELO TEL: 074 - 277 33 80

Adres “De Groentuin” : Bartelinkslaantje 40 7558 PS Hengelo (Hasseler Es).

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

Nieuws van de scholen
Zieke knuffels en poppen op De Borgh.
Soms is er een kind ziek, verkouden of een griepje. Even naar de huisarts, een
drankje halen en je bent weer beter. Het kan ook gebeuren dat je iets breekt en
naar het ziekenhuis moet om het verder te laten onderzoeken. Erg vervelend
allemaal, maar wel noodzakelijk. Maar hoe zit dat met de knuffelbeesten van de
kinderen van groep 3 van de Borghkinderen, wat als zij ziek worden? Daar loop
je niet zomaar mee naar de huisarts of het ziekenhuis.
Maar 16 november kon dat wel, alle kinderen van groep 3 van De Borgh
mochten hun zieke knuffel of pop meenemen naar het ziekenhuis. Wel erg
spannend hoor, wat was er toch aan de hand met het hert van Wouter. De dokter
zag het snel, na het maken van een röntgenfoto; een gebroken gewei. De
knuffel van Larissa had buikpijn, een flink verband ging er omheen en ze zag er
al een heel stuk beter uit. Bij de knuffel van Thomas
werd de gebroken arm in een mitella gehangen. Sommige knuffels kregen zelfs een prik of een
drankje. Alle knuffels werden apart behandeld en de doktoren namen alle tijd om een diagnose te
stellen. De kinderen mochten uitgebreid vertellen wat er met hun knuffel aan de hand was. Met een
drankje en veel kusjes ’s avonds, zijn alle knuffels inmiddels weer beter geworden.

Activiteiten van de Timp
Wellicht hebt u in de Twentsche Courant/Tubantia al gelezen over
het project ‘de Verkeersslang’. We gaan er nu niet weer over
schrijven, maar het was een groot succes. Door het enthousiasme
van de kinderen en de medewerking van de ouders is de
schoolomgeving rustiger en daardoor ook veiliger geworden. Dit
was slechts één van de activiteiten die we bij aanvang van dit
schooljaar hebben georganiseerd en alle andere zijn al weer
voorbij en daar kunnen we alleen nog maar van nagenieten. Voor
u is het interessanter om te weten wat we nog meer gaan doen dit
schooljaar om een indruk van onze school te krijgen.
•
Dit hele jaar staat in het teken van het afronden van het
BAS-project. BAS staat voor Bouwen aan een
Adaptieve School, hetgeen inhoudt dat we ons onderwijs
zodanig vormgeven dat elk kind zich optimaal kan
ontwikkelen. Heel basaal werken aan een goede en
degelijke onderwijsvorm. Het is een proces geweest
waar we met z’n allen een aantal jaren aan hebben
gewerkt onder leiding van een docent van het
Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.
•
Momenteel zijn we bezig met het
leesbevorderingsproject ‘de rode draad’ van de
bibliotheek Hengelo. Alle kinderen van de school zijn
op verschillende manieren bezig met leesboeken. Met de
bibliotheek hebben we ook weer afspraken kunnen
maken voor het klassikaal lenen van boeken.

Nu ook in de

Hasseler Es
Gezond
Afslanken
Inschrijfgeld
Cursusgeld

€ 10,00
€ 5,00

Kulturhus woensdagmorgen
9.00 uur tot 10.00 uur
Uw cursusleidsters:
Greetje Hopman
Tel:0655131543
Jolanda Analbers
Tel. 0651664135

Gezondheid is de
grootste schat
www.eganederland.nl

Om de drie weken gaan de groepen 3 t/m 8 hiervoor naar de
nieuwe bibliotheek in het Kulturhus.
•
In januari, maart en juni houden we weer onze kunst en
cultuur projecten. In maart zal dat zijn tijdens ‘de week van het
openbaar onderwijs’. De thema’s zijn: in januari ‘sprookjes’,
in maart ‘muziektheater’ en in juni ‘vliegen zo vrij als een
vogel’. Het worden drie heel verschillende projecten waarbij
dan ook heel verschillende vormen van kunst en cultuur aan
de orde komen. De resultaten van vooral het tweede project
zullen weer groots worden gepresenteerd. Kom vooral kijken !
•
In de tweede helft van het schooljaar doen de leerlingen van
groep 8 weer mee aan het ‘Marietje Kessels’ project. Dit is
een weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij ze leren om
op een correcte en assertieve manier voor zichzelf op te
komen. De ouders worden ook nadrukkelijk bij dit project
betrokken.
Wilt u nog meer weten van de Timp ? Kom dan even langs of kijkt
u eens op onze site www.obsdetimp.nl En als u nog even verder
kijkt, vindt u onder groep 8 een eigen site van deze groep. Dit is
een heel actieve en interactieve site die in korte tijd al heel vaak
bezocht is. We wensen u een heel fijne tijd met Kerst en een
prettige jaarwisseling.
Het Timpeteam.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR
NIEUWE WERKGROEP WIJKACTIVITEITEN
De Wijkraad Hasseler Es doet een oproep aan actieve
wijkbewoners zich te melden voor een nieuwe werkgroep
“WIJKACTIVITEITEN”. Het doel van deze werkgroep is om
activiteiten in en voor de wijk te organiseren. In de eerste
plaats wordt gedacht aan kinderactiviteiten, zoals de
Sinterklaasintocht, paaseieren zoeken of een lampionoptocht.
De Sinterklaasintocht werd voorheen altijd samen met de
winkeliersvereniging georganiseerd; wij willen deze traditie
nieuw leven inblazen. Paaseieren zoeken en een
lampionoptocht willen we in samenwerking met het
Kinderwerk van Kulturhus Hasselo opzetten.
Naast deze kinderactiviteiten kunnen ook activiteiten voor
andere doelgroepen (afhankelijk van de behoefte en financiën)
worden opgezet. Dit kunnen bijvoorbeeld sportwedstrijden
zijn of het houden van een kunstmarkt. Ongetwijfeld zullen er
in de wijk tal van ideeën leven. Binnenactiviteiten kunnen in
onze nieuwe accommodatie Kulturhus Hasselo worden
gehouden.
De Wijkraad hoopt een aantal enthousiaste reacties te mogen
ontvangen. Aanmelden kan via ons e-mailadres:
wijkraadhasseleres@hotmail.com, per brief aan Wijkraad
Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB Hengelo of telefonisch
via 277 36 86.

De Bron … sprankelend en verfrissend
Het nieuwe cursusjaar begonnen we met een geweldige activiteit voor School
& Gezin, onder het motto ‘Lekker terug in eigen land’ . In gezinsverband
gingen ouders en kinderen ‘langs diverse provincies’ om een activiteit uit te
voeren, die bij de provincie past.
Het werd een hele gezellige happening.
Enkele weken later werd er door alle groepen gewerkt aan het thema
‘sprookjes’.
Elke groep heeft in die tijd op verschillende manieren een sprookje
uitgewerkt: er is over geschreven, gedramatiseerd en op vele andere creatieve
manieren aan gewerkt.
Op donderdag 20 oktober maakten vele ouders en andere belangstellenden
graag van de geboden gelegenheid gebruik om het werk van hun kind(eren)
en de groepen te komen bekijken.
Er was die avond binnen de school dan ook een gezellige drukte.

En zo gaan we nu de decemberfeesten tegemoet: St. Nicolaas en natuurlijk de
Kerstvieringen , met alles wat daarbij hoort.
Wilt u meer zien over allerlei gebeurtenissen of weten van de school, dan is
onze website uw bezoek meer dan waard: www.debronhengelo.nl
Piet R. Zijlstra
directeur

LINE DANCE

“t Schöppert officieel Daltonschool???

VOOR JONG EN OUD IN DEURNINGEN
WIJ ZIJN EEN DANSGROEP (COUNTRY)
EN WILLEN GRAAG ONZE GROEP ZIEN
GROEIEN.
DENK JIJ, DAT ZOU IK OOK WEL
WILLEN, KOM DAN EENS VRIJBLIJVEND
KIJKEN OP WOENSDAGAVOND VAN
20.00 TOT 21.15 UUR.
WIJ DANSEN IN CAFE DE EIK TE
DEURNINGEN.
INFORMATIE BIJ GERRY WIGGERS
TELEFOON 277 30 61

ACTIVIT BODY CENTER
Vleermuisstraat 43 – Roershoek – Hengelo
074 – 2596395
BEWEGINGSBANKEN POWER PLATE

Op donderdag 24 november hebben twee leden van het hoofdbestuur
van de Nederlandse Daltonvereniging de school bezocht. Na de
klassenbezoeken en gesprekken met de diverse geledingen in school
gevoerd te hebben, komen de beide visiteurs tot een eindoordeel.
Mag de school zich vanaf dat moment officieel Daltonschool
noemen? Een spannende dag voor iedereen.
Mocht u meer willen weten over het Daltononderwijs op ‘t
Schöppert, dan kunt u contact opnemen met Evelien Huis in ’t Veld
(dir.) telefoon 2781372.

Elk jaar houdt ’t Schöppert zijn kerstmarkt. Zo ook weer dit jaar. U
bent daarbij ook van harte welkom. Als u van lekkere hapjes en
drankjes houdt en van live-muziek, dan raad ik u aan om met uw
(klein- of oppas-) kinderen gezellig binnen te komen. U kunt dan
meteen een kijkje achter de schermen van school nemen en kennis
maken met de juffen en meesters. En zo leren wij onze buren beter
kennen. Schroom niet er is genoeg plaats in onze “herberg”. De
kerstmarkt is op vrijdag 16 december as. en is van 17.00 u. tot 19.00
u. ’t Schöppert wens u alvast fijne feestdagen.

Albert Groot Rouwen neemt afscheid als directeur van de Schothorst.
Op dinsdag 29 en woensdag 30 november jl. heeft Albert Groot Rouwen
afscheid genomen van basisschool de Schothorst. Na bijna 40 jaar
werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs ,waarvan ruim 17 jaar als
directeur van de Schothorst maakt hij per 1 december gebruik van de FPU
regeling. Maar voordat het zover is, werd er eerst feest gevierd in zijn
school. Op een ludieke wijze werd hij opgehaald door enkele leerlingen.
In de hal van de school is hij door de diverse groepen in het zonnetje gezet.
De ouders van school, de collega’s en andere relaties hebben op dinsdag en
woensdag middels een receptie afscheid van hem als directeur genomen.
Gedurende zijn loopbaan onderhield hij vele contacten met scholen in het
buitenland. Dit alles in het kader van het Comenius Project. We kijken
terug op een fijne periode waarin Albert erg betrokken is geweest bij
ouders, kinderen en collega’s. We wensen hem veel gezondheid en geluk
toe in de toekomst!

't Eimink en internationalisering
Al vele jaren werken we samen met scholen
buiten onze landsgrenzen.
We vinden het belangrijk om in contact te
komen met collega’s en leerlingen in andere
landen. Je steekt er altijd iets van op,
waardoor je je eigen werk nog beter kunt
doen.
Bij alle contacten die er zijn merk je, dat het
enthousiasme en de motivatie bij
de leerkrachten, uit welk land ze ook komen,
altijd zeer groot is. Leerlingen verschillen
ook nauwelijks van elkaar. Ze hebben
dezelfde interesses, eigen-aardigheden en ze
zijn overal even spontaan. De
omstandigheden waaronder leerlingen en
leerkrachten hun werk moeten doen vertoont
nog wel wat verschillen.
Door met scholen in andere landen samen te
werken leer je van elkaar en krijg je steeds
meer respect en waardering voor je collega’s.
Tussen 1996 en 2004 hebben we
samengewerkt met scholen in Finland,
Engeland, Ierland en Polen. Contacten met
deze scholen worden nog steeds onderhouden
. Zo hebben de leerlingen uit leerjaar 6-7 en 8
allemaal een Finse penvriend of penvriendin.
Dit schooljaar werken we aan een nieuw
project met scholen waarmee we nog niet
eerder samenwerkten. Het gaat hierbij om
scholen in Roemenië, Polen, Italië, Turkije en
Finland.
Samen met onze school gaat het hierbij om 6
scholen uit even zovele landen.
Dit project hebben we de titel Intersix
meegegeven. De doelstelling van dit project
is om elkaar op de hoogte te brengen van de
manier waarop geleerd wordt en hoe de
leeromgeving is ingericht.

leeromgeving is ingericht. Goede praktijk
voorbeelden spelen hierbij een belangrijke rol.
Elkaar informeren gebeurt o.a. tijdens
bijeenkomsten op de school van een der
projectpartners
Via het Europees platform voor het Nederlands
onderwijs komen financiële middelen
beschikbaar om met elkaar samen te werken en
bij elkaar op bezoek te gaan.
Van 5 t/m 12 november kwamen we voor de
eerste keer bij elkaar in Izmir, Turkije, om met
elkaar van gedachten te wisselen. Hier bezochten
we de Özel
Camlaralti Koleji school. Een school met 350
leerlingen in de leeftijd van 6-16 jaar
Een volgende bijeenkomst is bij ons op school
gepland in 2006, van 12 t/m 16 juni.

Geslaagd sinterklaasfeest
in Kulturhus Hasselo

Afgelopen woensdagmiddag was
Sinterklaas te gast in Kulturhus Hasselo.
Ruim tweehonderd kinderen genoten van
het bezoek van de goedheiligman met
zijn pieten.
De kinderen hadden allemaal hun schoen
gezet en een mooie kleurplaat gemaakt
voor Sinterklaas. De kinderen vonden na
afloop van het sinterklaasfeest een pakje
en wat lekkers in hun schoen.

KERSTBOMEN

Leerlingen van de Camlaraltie Koleji tonen de
klederdrachten van de deelnemende scholen.

te koop
in de

Hasseler Es.
Ook kleine kerstboompjes
in pot en kersttakken.
U hoeft geen verre rit te
maken, want vanaf
7 december staan wij weer
voor

Sanders Supermarkt
aan de N.Esweg.

Gezocht: fanatieke volleybalspelers en –speelsters

Programma
Maandag:
8.30-11.00 uur:
9.30-12.30 uur:
13.30-16.00 uur:
15.30-17.00 uur:
16.30-18.00 uur:
18.00-22.30 uur:
19.00-22.00 uur:
20.00 uur:

prikpost ziekenhuislaboratorium
bridgeclub
sporthal Elo united badminton
diverse technieken voor kinderen
toneelles voor kinderen
sporthal Elo united badminton
buikdansfitness ( voor dames)
dartclub in sportcafé

Dinsdag:
8.30-11.00 uur:
9.00-12.00 uur:
9.30-12.30 uur:
9.30-11.00 uur:
13.00-18.00 uur:
13.30-16.30 uur:
13.30-15.00 uur:
15.45-16.45 uur:
18.00-20.00 uur:
18.45-20.45 uur:
19.00-21.00 uur:
20.00-23.00 uur:
20.00-21.30 uur:

prikpost ziekenhuislaboratorium
aquarelleren en schilderen
bridgeclub
sporthal WRSH
bibliotheek uitleen
aquarelleren en schilderen
internationaal volksdansen
grote zaal WRSH gymn. voor 50+
sporthal WRSH
aerobic
sporthal volleybalver. VC Hengelo
sporthal badminton BV Ogel
spaans

Woensdag:
8.30-11.00 uur:
9.00-10.00 uur:
9.00-11.30 uur:
9.00-10.00 uur:
9.30-10.30 uur:
9.30-11.30 uur:
10.00-11.30 uur:
13.00-18.00 uur:
13.00-15.00 uur:
15.30-17.30 uur:
17.00-18.00 uur:
18.15-20.15 uur:
18.30-20.00 uur:
19.00-20.30 uur:
20.00-23.00 uur:
20.15-22.15 uur:

prikpost ziekenhuislaboratorium
turnlust gym
speel-o-theek ‘de wissel’ uitleen
ega slankklup
callanetics
uitleg gebruik i-punt seniorwebdocent
sporthal atc volleybal
bibliotheek uitleen
uitleg gebruik i-punt
kinderkookcafé
sporthal handbal BWO
aerobic
sporthal ISV invalidensportver.
engels
sporthal WRSH
roesalka oekraïense folkloregroep

Donderdag:
8.30-11.00 uur:
9.00-11.30 uur:
9.00-12.00 uur:
9.30-10.30 uur:
9.30-11.30 uur:
13.00-18.00 uur:
13.00-14.00 uur:
13.00-15.00 uur:
15.30-17.00 uur:
18.00-19.00 uur:
19.00-23.30 uur:
19.30-22.30 uur:
20.00-22.00 uur:

prikpost ziekenhuislaboratorium
speel-o-theek ‘de wissel’ informatie
aquarelleren en schilderen
fysiofitness
uitleg gebruik i-punt seniorwebdocent
bibliotheek uitleen
yoga
patchwork en quilten
tekenen en schilderen voor kinderen
jazzdance voor kinderen
sporthal WRSH
bridgeclub
uitleg gebruik i-punt

Vrijdag:
8.30-11.00 uur:
9.15-10.00 uur:
13.00-18.00 uur:
13.30-15.00 uur:
15.00-17.00 uur:
16.30-18.00 uur:
18.30-20.00 uur:

prikpost ziekenhuislaboratorium
ouder- en kindgymnastiek
bibliotheek uitleen
sporthal sport 55+
sporthal zaalvoetbalinloop voor jongeren
toneelles voor kinderen
speel-o-theek ‘de wissel’ uitleen

Volleybalvereniging RVM (Recreatie Volleybalclub Middelhoek) is op
zoek naar spelers en speelsters voor haar heren- en mixteam.
RVM traint elke vrijdagavond van 20.15-21.45 uur in de gymzaal aan
de Cruys Voorberghstraat in de Hasseler Es. De club speelt al jaren
zeer verdienstelijk in de hoogste recreantenpoule mix van de Nevobo
e
e
e
(1 , 2 of 3 plaats).
Vorig jaar is voor het eerst weer een herenteam ingeschreven voor
de recreantencompetitie.
Wij zijn op zoek naar:
• enthousiaste volleyballers/sters;
• die zin hebben in een fanatiek potje volleybal aan het eind
van de week.
• die mee willen doen aan de competitiewedstrijden op de
woensdagen….
Wanneer je interesse hebt, kun je voor informatie terecht bij:
Mieke Nijhof 2774909 of Marga van der Wielen 074-2775059

Sporten voor maar 7,50 euro per maand!
Het sportseizoen is in volle gang en het einde van het jaar is in zicht.
Na Sinterklaas is het verstandig sportief bezig te zijn bij ons in de
sporthal aldaar, zodat u fit het kerstfeest kunt vieren met elkaar.
Een belangrijk nieuwtje. Het adres van onze website is veranderd. U
kunt ons nu vinden op: www.wrsh.nl niet meer op www.wrsh.freeler.nl
Ook hopen we nieuwe leden te kunnen aantrekken. Ben je nog geen
lid, kom dan snel bij ons langs en woon (gratis) een proefles bij. Voor
meer informatie bezoek onze website. Bellen kan ook 2776561 na
19.00 uur
Wijk Rekreatie Sportvereniging Hasseler Es is beter bekend als de WRSH.
Wij bieden diverse zaalsporten aan voor jong en oud op een recreatieve
manier (ook degene die buiten de Hasseler Es wonen!).
Iedereen die lid is van de WRSH kan aan alle sporten meedoen.

