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Het is weer baggertijd

Baggerwerk bij de Buziau-vijver in 1999
foto: Gem. Hengelo
Het Waterschap en de gemeente Hengelo hebben besloten de
beken en aanliggende vijvers in de Hasseler Es weer te baggeren.
De komende weken worden de voorbereidingen getroffen. Het werkelijke baggeren begint in week 27 en zal ongeveer 8 weken duren.
De laatste keer dat er gebaggerd werd was in juni 1999, nu dus 8
jaar geleden.
Drie van de vier beken met de aanliggende vijvers zullen van overtollig zand en slib worden ontdaan. Dit zijn de Hesbeek, de Tijertsbeek en de beek langs de A-1 bij het Bartelinkslaantje. De Hasselerbeek wordt niet gebaggerd.
Periodiek dient het slib uit de beken verwijderd te worden. Dit in
verband met het garanderen van de doorstroming van het water en
de noodzaak van het regelmatig verwijderen van vervuilde slibdeeltjes die het milieu kunnen aantasten. Dit komt van de straten die
met hun afvoerputten via een apart riool uitmonden in de beken en
vijvers. Met name de vijvers, die dienen als zandvangers en waterbuffer voor de beken, zullen periodiek leeggehaald moeten worden. Een deel van het slib is schoon en zal verwerkt worden op de
naastgelegen oevers van de beek. Het deel dat wel min of meer
vervuild is -vooral uit de vijvers- zal worden afgevoerd naar erkende
verwerkingsbedrijven.
Aangezien de beken en vijvers in de Hasseler Es nauw verweven
zijn met de z.g. openbare ruimte en vaak dicht bij woningen liggen
zal deze operatie een flinke impact hebben op de wijkbewoners.

Fantasialand is geen fantasie meer
“Lang gewacht stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen…..”
In juli 2005 werd de naam bekend gemaakt van de nieuwe speeltuin. Fantasialand zou het worden, bedacht door
Dagmar, Rachelle en Berrian van basisschool de Bron. De toestellen werden uitgezocht door de leerlingen van
alle omliggende basisscholen. Pim
Veelenturf had de regie.
Fantasialand zou in het voorjaar van
2006 gerealiseerd moeten zijn. Dat
liep even anders. Ambtelijke molens draaien traag en als er dan ook
nog (speel)zand tussen de raderen komt vanwege wisseling van de
wacht……. Gelukkig heeft het bestuur van het Kulturhus de druk
flink hoog gehouden en nu is het, na
twee jaar, toch eindelijk zo ver. Fantasialand is geen fantasie, of droom meer.
Fantasialand is fantastisch.
De afgelopen periode is hard gewerkt
om de speeltuin op tijd klaar te krijgen
voor de opening op 27 juni. En als je
ziet wat er nu aan fleurige en avontuurlijke speeltoestellen staat kun je niet
anders zeggen dan dat het de moeite
van het wachten waard was. Er wordt
al druk gespeeld door de kinderen. Op
de achterpagina is de officiële uitnodiging voor de opening afgedrukt. Tijdens deze opening wordt continue een DVD vertoond, gemaakt door
Arjen Hoogervorst, die de opbouw van Fantasialand vanaf het allereerste begin in 2005 in beeld brengt.

GRATIS naar de film “An inconvenient truth” zie pagina 2
Jong, middelbaar, of bejaard, iedereen
kan puzzelen !
Hier de drie blije puzzelaars met links dhr.
Metz dan dhr. Rogoz en onze penningmeester Henk Schutten met rechts Yasmine
van de Haar met haar negen jaar, die allen
een mooie WC-Hasselo kadobon wonnen
met de HP-paaspuzzel. Proficiat!
Ook in deze HP staat weer een gezellige
woordzoeker. Puzzelen maar en inzenden.
Wie weet bent u de gelukkige.

Als wespen op de jampot duiken de kinderen op
de zojuist geplaatste toestellen.
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Grote RATTEN gesignaleerd bij de Hesbeek !
In de afgelopen periode zijn er behoorlijk veel
ratten (met jongen!) gesignaleerd in en langs
de oevers van de Hesbeek. De meeste ratten
zijn gezien bij de Hesbeek tussen de viaducten
Oostelijke Esweg en Noordelijke Esweg. De
komst van deze ziekteverspreidende dieren
wordt veroorzaakt doordat er lekker veel voedsel aanwezig is. En dat komt weer doordat
bewoners de eenden te veel brood voeren dat
blijft liggen. Ratten komen daar onmiddellijk op
af. Bewoners die de eenden regelmatig van
Een joekel van meer dan 50 cm incl. staart
voer voorzien worden daarom dringend verzwemt in de Hesbeek bij de R.Stolzstraat .
zocht het voeren te matigen en er op te letten
dat geen voer blijft liggen, of voorlopig de eenden even helemaal
niet te voeren. Ook buiten de winterperiode de vogels voeren in
de achtertuin trekt ratten aan. De meeste bewoners die dat doen
zijn zich dat niet zo bewust en voeren de vogels ook in het voorjaar, de zomer en de herfst gewoon door. Niet doen dus. Vogels
hoeven alleen in de winter te worden gevoerd als er sneeuw ligt
en/of het vriest. De gemeente is direct door de Wijkraad op de
hoogte gebracht van de aanwezigheid van ratten met het verzoek
om bestrijding. Advies: weinig of voorlopig geen brood voeren
aan de eenden.
Bij de Buziaustraat zitten er ook veel

Dumpen tuinafval of opslag van materialen in groenstroken
Veel wijkbewoners zijn momenteel weer
actief met het opknappen van hun tuin.
Ook de gemeente is nog volop bezig
met de omvorming van rommelige
struikvakken naar gras en met renovaties om de wijk een beter en netter aanzien te geven.
Helaas is gebleken dat het hier en daar
weer dweilen is met de kraan open. Gebleken is, dat bewoners die hun eigen
tuin netjes maken, het tuinafval simpelweg dumpen in de naastgelegen
groenstrook. Laat degenen die zich
hieraan schuldig hebben gemaakt de
rommel weer weghalen en in de groencontainer te doen. Daar is die groenbak
voor bedoeld.
Laten we onze wijk netjes en vrij van
rommel houden. Grote hoeveelheden
tuinafval die niet meer in de groenbak
passen, kunnen GRATIS worden afgeleverd bij de gemeentelijke stortplaats
aan de Wegtersweg. Voor het brengen
van tuinafval en groen hoeven geen
bonnen te worden ingeleverd. Men mag
onbeperkt groenafval brengen.

Dit is de aangewezen weg in plaats
van illegaal storten in de groenstroken.
Ook worden regelmatig overtollige stenen, tegels of andere materialen in het
gemeentelijk groen “geparkeerd”. Deze
spullen horen daar niet thuis en dienen
op het eigen terrein te worden opgeslagen of naar de puinbreker of stortplaats
aan de Wegtersweg te worden weggebracht. Al deze vergrijpen vallen onder
de milieudelicten en voor deze overtredingen riskeert men een fikse bekeuring.

Gratis naar de film
een ongelegen
waarheid
inconvenient
AL GORE

U kunt gratis naar de film
“An inconvenient truth” van Al Gore.
Deze boeiende en veelbesproken film
gaat over de opwarming van de aarde en
de gevolgen voor het klimaat.
De film wordt nu bij voldoende belangstelling voor de derde keer vertoond in het Kulturhus Hasselo op
vrijdag 22 juni om 19.45 uur.
Kaarten kunt u afhalen aan de zaal
tijdens de openingstijden.
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Van de Wijkagent
Woninginbraken:
De laatste tijd zijn wij als wijkteam weer
geconfronteerd met een groeiend aantal
woninginbraken in de Hasseler Es. Vakantiegangers die na een welverdiende vakantie thuis komen en zien of te horen krijgen
dat er is ingebroken. Op brute wijze hebben dader(s) een “bezoek” gebracht aan
hun woning waarbij de nodige schade is
ontstaan en goederen zijn weggenomen.
Vooral het feit dat er vreemden in de woning zijn geweest en hebben rondgekeken tussen persoonlijke spullen is een heel vervelende ervaring die bij de meeste
mensen hard aan komt.
Wat kunnen wij daar, nu de avonden weer langer zijn geworden en de vakantie voor de deur staat, tegen doen? Zorg in
elk geval dat de woning een bewoonde indruk maakt. Laat
lampen op verschillende tijdstippen branden. Zorg dat er
liefst dagelijks iemand in de woning komt die post en kranten weghaalt en voor andere
zaken zorgt, zoals het bijhouden
van de tuin.
Eén ding moeten we zeker niet
vergeten: Het goed afsluiten van
de woning. Kijk eens kritisch ( of
laat dit door een specialist doen),
of de woning voldoet aan de eisen die gesteld zijn op het gebied
van hang en sluitwerk. Ook bij
het politiebureau bij u in de buurt
zijn folders te verkrijgen die u
hierbij kunnen helpen.
het zal je maar gebeuren….
Parkeren:
Veel straten in de wijk zijn dun bezaaid met parkeerplaatsen. De plaatsen die er zijn worden door het steeds groeiende autopark allemaal bezet. Het komt dan wel eens voor
dat direct voorde deur “uw” plek in gebruik is genomen door
een ander voertuig, of nu in de vakantietijd, door een caravan. Zoals elke caravanbezitter weet, zijn hier regels aan
verbonden. In de APV wordt een tijd van drie dagen aangegeven voor het plaatsen van een caravan op de openbare
weg. Later we er voor zorgen dat de openbare weg geen
stallingsruimte wordt voor de gehele vakantie-periode. Indien nodig zal de eigenaar hier op aangesproken worden.
Namens het wijkteam wens ik u een prettige vakantie toe.
De Wijkagent Coen Klaver

Foto’s die gemaakt zijn tijdens
kinder-activiteiten in en rond het
WINKELCENTRUM HASSELO
kunt u bekijken op

www.wchasselo.nl

de schuur bij boerderij ‘t Leuvelt

Nieuws over ‘t Leuvelt en de jachthut
Erve ’t Leuvelt aan Bartelinkslaantje blijft behouden en
jachthut is voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst.
Er is grote belangstelling voor Erve ’t Leuvelt als dagbesteding en logeeradres voor verstandelijk gehandicapten, aldus een woordvoerder van de afdeling Grondzaken van de
gemeente Hengelo. Drie gegadigden hebben voor dit doel
interesse voor de opstallen. De gemeente is momenteel in
vergaande onderhandeling met een Hengelose instelling
over de verkoop van het erf. Om de uit 1905 daterende
boerderij en de schuur voor bewoning geschikt te maken
zal een ingrijpende verbouwing aan de binnenzijde moeten
plaatsvinden. De buitenkant van de boerderij en de schuur
blijft vrijwel ongewijzigd. De kapschuur die ooit eens op het
erf heeft gestaan zal mogelijk weer worden herbouwd en
een passende functie krijgen.
De jachthut, eveneens uit 1905, die even verderop aan het
Bartelinkslaantje gelegen is, wordt nog dit jaar voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst.
Volgens de optekeningen van tekenaar/historicus Jo Niks in
De Geschiedenis van de Marke Hasselo is vastgesteld dat
erve “Lovelding” (Leuvelt) reeds voor 1385 bestond.
De naam Leuvelt is afgeleid van de Germaanse voornaam
Ludolf dat “mens en wolf “ betekent.
Voor meer informatie zie www.wijkraadhasseleres.nl
de jachthut aan het Bartelinkslaantje
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Moai beeld man!
Moai, zo klinkt het Twentse “mooi” ongeveer, maar Moai staat heel ergens anders
voor. Iedereen die het bruggetje over de Hesbeek bij basisschool De Bron passeert
kan het bijna niet missen, het metershoge houten beeld dat oprijst vanuit een brede
voet van een dikke eik.
Het beeld is de afgelopen weken vervaardigd door Martin ter Hoeven, 31 jaar en een
geboren en getogen Hasseler Esser, die zich heeft toegelegd op het vervaardigen van
dit soort sculpturen. Het zijn z.g. Tiki-beelden van de Moai, een volk dat leefde op het
Paaseiland in de Grote Oceaan voor de kust van Chili. Het Paaseiland werd in 1722
op Paaszondag ontdekt door de
Nederlander Jacob Roggeveen, (WIC)
geen Hasseloër voor zover bekend…...
De oorspronkelijke beelden werden
gemaakt van steen en dienden als
eerbetoon aan Moai voorouders. Op het
Paaseiland staan er vele. Er hangt een
mysterieuze sfeer rond deze 20 meter
hoge beelden, want de stukken steen
waaruit ze gemaakt werden wegen
soms wel 40.000 kilo en komen vaak
van een ander eiland dan waar de
beelden gevonden zijn. Grote schepen
hadden de Moai niet. Evenmin hadden
ze ijzeren werktuigen om het steen te
bewerken. Raadselen dus rond deze
beelden.
Een tatoeage wekte Martins’ interesse
in de beeltenissen van de Moai. Thuis
ging Martin met kettingzaag en beitels
uit dikke boomstammen ook Tiki-achtige
beelden vervaardigen die vaak mensvogelkoppen voorstellen. Hij verdiepte
zich verder in de achter-gronden van
Tjonge, tjonge, wat een inzendingen afgelopen keer zeg!
de Moai. Een deel van deze creaties
We kregen al klachten van de postbode en de omzet van postzegels ging met sprongen omhoog. Alle inzenders hartelijk dank. We staat voor en rond zijn woning aan de H.
Woodstraat.
kunnen echter maar drie mensen gelukkig maken met een prijs,
Martin ter Hoeven bij zijn Moai tiki beeld
waardoor we velen helaas moesten teleurstellen, maar in deze
Toen de dikke eik bij de bewuste brug zou worden omgezaagd om ruimte te maken
Hasseler Post krijgt u opnieuw een kans om mee te dingen naar
voor andere bomen, zag Martin grote mogelijkheden. Hij benaderde Walter van Dijk,
een prijs.
stadsdeelhoofd groen, en vroeg of hij er iets mee mocht doen. Dat mocht. Er werd een
Zoek alle landen kris-kras op in het diagram en streep ze door. Als stam overgelaten van ruim drie meter, waar Martin mee aan het werk ging. Eerst werd
dat goed gebeurt, blijven er letters over die de oplossing vormen.
de schors verwijderd, waarna een tekening werd aangebracht. Vervolgens werd met
We maken het u wel makkelijker, want een postzegel hoeft u niet verschillende kettingzagen de grove vorm uitgezaagd. Dit spectaculaire werk trok
meer te plakken. Er staat vanaf heden een Hasseler Post kopij-bus behoorlijk veel bekijks. Daarna begon het tijdrovende hak- en beitelwerk. Regelmatig
bij Reisburo Globe in het winkelcentrum. Daar kunt u uw oploswerd Martin tijdens zijn werk aangesproken door passanten, waardoor het werk wel
sing inleveren, maar u kunt uw oplossing ook sturen naar puzeens vertraging opliep. Tenslotte werd het beeld geschuurd, gebeitst en gelakt om te
zel@wijkraadhasselers.nl De inlevertermijn sluit 3 september.
worden zoals het er nu, na 7 weken, staat. Een markant punt in de wijk, dat van alle
kanten interessant is.. Het is een mooie vervanging, in miniformaat, voor de
opgegeven boom bij de Bataafse Kamp. De Hasseler Es heeft een eigen “eikpunt”.
Martin hoopt nu vurig op opdrachten.
De website van Martin is www.moaihengelo.nl. De gehele schepping van het beeld is
te zien via een foto-reportage van Arjen Hoogervorst op www.wijkraadhasseleres.nl.
In samenwerking met de wijkraad, de gemeente en Martin ter Hoeven is een akkoord
bereikt, zodat het beeld, dat nog geen naam heeft, kan blijven staan.
Het beeld zal woensdag 20 juni om 15.00 offiicieel worden onthuld door Ron
Wesseling, de voorzitter van de wijkraad en Walter van Dijk, stadsdeelhoofd
groen. Iedereen is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
- APK Keuringsstation

- Banden

- Roetmeting

- Schadeherstel

- Reparatie alle merken auto’s

- Uitlijnen

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

AUTOBEDRIJF JANSEN
Oldenzaalsetraat 583, Hengelo tel. 074-277 3628

www.jankrul.nl

BORGMANWEG 25 HENGELO TEL: 074 - 277 33 80
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Fotowedstrijd WIJK te KIJK

+

Kulturhus Hasselo organiseert een grote fotowedstrijd voor
bewoners van Hengelo Noord met
e!!
e
als onderwerp WIJK te KIJK.
em

Do

Alles wat met het leven in de wijk te
maken heeft kan als onderwerp dienen.
We denken bijvoorbeeld aan: Vakantie
thuis, kinderen, spelen op straat, de
seizoenen, groen en natuur,
architectuur, evenementen enz.

Er worden zowel aantrekkelijke jury- als publieksprijzen uitgeloofd.

DE WIJKRAAD OP INTERNET !

+

Op de website van de wijkraad kunt u onder meer zien waar de
wijkraad mee bezig is en wat de activiteiten van de werkgroepen
zijn. U kunt oude nummers van de Hasseler Post nalezen, maar
er is nog veel meer informatie, zoals: Een speciaal kader voor
activiteiten in de wijk, waar men activiteiten kan melden.
+
Dan is er nog de FLORA in de wijk. Een uitgebreid fotoalbum met
meer dan 300 wilde planten en paddenstoelen. Verder zijn er fotoalbums met mooie plaatjes van de wijk in de vier seizoenen. In de
rubriek archief vindt u verslagen en foto’s van gebeurtenissen in
de wijk die eerder op de homepage van de site stonden vermeld.
En voor de regenachtige middag: Een hoekje met (kinder)spel en
ontspanning.

De jury zal bestaan uit: Hengelo’s weekblad fotograaf Harry Broeze,
voorzitter Harry Waanders van de winkeliers W.C. Hasselo en enkele
leden van de culturele commissie Kulturhus Hasselo.

www.wijkraadhasseleres.nl

De inzendingen worden tentoongesteld in het Kulturhus Hasselo
gedurende de maand november en op de website van
www.wijkraadhasseleres.nl
De foto’s moeten worden aangeleverd met afmetingen van 24 x 30 cm,
of op A-4 fotopapier.
Inleveren kan tussen 29 september en 13 oktober in het Kulturhus
Hasselo. De foto’s dienen te zijn voorzien van naam, adres en tel. nr.
Maximaal 3 inzendingen per deelnemer. Na afloop krijgt u de foto’s
terug. U kunt zich alvast als deelnemer opgeven via
foto@wijkraadhasseleres.nl

ee
m
e
Do

!!

CURSUS DIGITALE FOTOBEWERKING

Bij voldoende aanmelding start in Kulturhus Hasselo weer een
cursus fotobewerken. Je leert in 7 lessen, op
donderdagochtend, om te gaan met het verbeteren van foto’s,
het bewerken, het uitsnijden en het werken met lagen en
sjablonen. Uit meerdere foto’s één goede maken en artistieke
effecten toepassen. Het programma krijgt u er bij voor thuis.
Inschrijven in het Kulturhus Hasselo

Speel-O-theek “De Wissel”
Kent u ons al? Speel-o-theek de Wissel in het Kulturhus Hasselo, met
speelgoed en spellen, geschikt voor kinderen van alle leeftijden. We zijn
open op woensdagochtend van 9.30-10.45 uur en vrijdagavond van
18.30-20.00 uur, maar na de zomervakantie zal de vrijdag vervroegd
worden naar 16.00 -18.00 uur.

Eindelijk is het dan zover……een gezellige

koffieochtend
De Zonnebloem afdelingen Hasseler Es, Roershoek, Slangenbeek en de
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) willen starten met een
koffieochtend voor senioren in het Kulturhus Hasselo.
Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur is er koffieochtend.
Een kop koffie met koekje kost slechts 70 eurocent.

Beauty Express
www.beauty-express.nl
Weijinksweg 25
7558 PL Hengelo
Tel: 074-2505544
-Kapsalon
-Schoonheidssalon
-Pedicure
-Nagelstudio
-Afslankkliniek
-Arrangementen

Vlag in top voor de wijkraad
Gebroederlijk staan de twee vlaggenmasten naast elkaar op het plein
voor het Kulturhus, de thuisbasis van de wijkraad Hasseler Es. Slechts
één mast was aangekleed met een vlag van het Kulturhus. Maar sinds
21 mei zijn beide masten van een vlag voorzien. De wijkraad heeft nu
haar eigen banier, die is uitgevoerd in de nieuwe huisstijl met blauw en
bruin.
Op de foto v.l.n.r. Johan Molthof, Marian Grootelaar, Ron
Wesseling, Swanet Vink, Hermine Banis, Henk Schutten, Rolf Schafer
en Gilla Vronik.
EEN LEUK/ NUTTIG IDEE VOOR HET WIJKBUDGET?
Iedere wijkbewoner, club of non-profit organisatie uit de wijk
kan voor 2007/8 nieuwe ideeën insturen voor het wijkbudget.
Uit het wijkbudget kunnen leuke, mooie, praktische of andere
wensen uit de wijk worden vervuld. Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken naar praktische en financiële haalbaarheid. Uw aanvraag, voorzien van uw naam en adres en met opgave van de kosten, kunt u zenden aan de Stichting Wijkraad
Hasseler Es, of aan: info@wijkraadhasseleres.nl

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.

C hr L an g ef eld s traa t 8
W ink elc entrum H as s e lo
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Kinderkoor op de Timp
Houden jullie
allemaal van
zingen? Dan
hebben we goed
nieuws en is het
nieuwe kinderkoor
de kans!!
In samenwerking met de Muziekschool
Hengelo richten we een nieuw kinderkoor op.
Bij voldoende belangstelling beginnen we in
augustus bij aanvang van het nieuwe
schooljaar.

Het kinderkoor zal onder leiding staan van een
docente van de muziekschool en oefent elke
week in school op maandag - of
donderdagmiddag van half vier tot half vijf. We
gaan uit van 40 lessen per schooljaar. De
muziekschool vraagt daarvoor € 32,00 per
kind.
Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen lid
worden van het koor. Alle kinderen uit de
Hasseler-Es zijn welkom. Je vriendje of
vriendinnetje mag dus mee als hij/zij ook van
zingen houdt.

Het koor zal aan het eind van het schooljaar
deelnemen aan de einduitvoering van de
Muziekschool in het Rabotheater en zich
presenteren op school en in de wijk.
Bovendien bestaan er plannen om het koor,
samen met andere kinderkoren, deel te laten
nemen aan het kerstconcert van de
Muziekschool in de stadhuishal op de zondag
voor Kerst.
Als je het leuk vindt om mee te doen, neem je
contact op met de Timp. Voor de zomervakantie willen we graag weten of je meedoet.
Dan gaan we kijken hoeveel kinderen zich
aangemeld hebben. Daarna krijgen jullie zo
snel mogelijk bericht van ons hoe het verder
gaat. Wij zijn heel benieuwd.
Voor vragen kun je je melden op school.
( 2781099)
Namens de Muziekschool Hengelo en de
Timp wensen we jullie een fijne vakantie!
Francis Faas en Wim Kevelham

Kulturhus Hasselo bruist !
De culturele commissie van het Kulturhus heeft tal van
interessante activiteiten op het programma staan in het
nieuwe seizoen.
Er staat de kunstmarkt, een korendag, een fotowedstrijd, een mineralenbeurs, een quilttentoonstelling en
tal van filmvoorstellingen op de agenda.
Op een nader te bepalen zaterdag zal de hele dag een Haanstra-cyclus te
zien zijn. Vele van zijn films zullen dan vertoond worden.
Ook wordt de mooie natuurfilm film “Go butterfly go” van Josephine Hammink
vertoond. Deze bijzonder indrukwekkende film over leven van de Atalanta, een
vlinder die duizenden kilometers aflegt, heeft onlangs internationaal grote roem
verworven en prijzen gewonnen. Een Nederlandse film, nog niet vertoond in de
bioscopen maar wel in het Kulturhus!
In januari is een avond met de bekende gitarist Frank Meijer&friends geboekt.
Het wordt een gezellig muziekcafé met lekkere muziek.
Peuterspeelzaal
Het Hasseler Hummeltje
is op zoek naar een

PENNINGMEESTER
Het vervullen van deze
bestuursfunctie vergt
gemiddeld 8 uur per
maand.
Bent u, of kent u iemand
die belangstelling heeft ?
Meld u dit dan persoonlijk
of telefonisch (277 3473)
bij de leidsters.

Biologische Producten
Houdt u ook zo van verse groente en
fruit?

De Groentuin
verkoopt van maandag t/m vrijdag
rechtstreeks van het bedrijf aan de
klant.
In de maanden juni, juli, augustus en
september zijn weer volop gezonde
biologische seizoengroenten en -fruit
verkrijgbaar.
Ook voor vaste planten en een mooi
boeket bent u bij De Groentuin aan het
goede adres!
De Groentuin bevindt zich aan het Bartelinkslaantje 40 (ingang Hasselerbaan)

De Groentuin
074 – 2777705
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Welkom op De Bron

Het is met geen krijtje te beschrijven

Een dag om te noteren in uw agenda!!!
Na de zomervakantie gaan alle leerlingen van De Bron, hopelijk weer
uitgerust en wel, vanaf het midden van september een paar weken
hard aan het werk met een thema dat alles met gezondheid te maken
heeft. Vanzelfsprekend is het belangrijk om hier op school aandacht
aan te besteden. Natuurlijk vinden leerlingen en leerkrachten het fijn
ook aan u te laten zien, wat dit allemaal opgeleverd heeft en daarom
staat op :
zaterdag 6 oktober
’s ochtends de school en het begin van de middag open om het werk
van de kinderen te bekijken. U kunt dan ook kennis maken met datgene, wat onze school te bieden heeft. Daarbij kunt u bij de kinderen en
leerkrachten met allerlei vragen terecht. Zij zullen u graag van dienst
zijn. Schroom niet en gebruik deze dag om (ook) eens met onze school
kennis te maken.
Op dezelfde dag is tevens de Violenmarkt, die wij – inmiddels al weer
voor de derde keer – organiseren. De naam doet het waarschijnlijk al
vermoeden: op die dag kunt u o.a. viooltjes aanschaffen om uw tuin
ook tot ver in de herfst / winter toch een kleurig aanzien te geven.
Ook allerlei andere, waaronder door de kinderen
gemaakte, zaken zullen
verkocht worden.
Zaterdag 6 okt. een datum om alvast te noteren!
Met vriendelijke groet namens basisschool
De Bron.
Piet R. Zijlstra, directeur

Ze zijn er nog de schoolborden, waar teksten, schema’s
en tekeningen met een krijtje
worden opgezet. De bordwisser is hierbij onmisbaar.
Het bord schoonmaken,
waardoor teksten en
schema’s verloren gaan,
omdat er plaats gemaakt
moet worden voor nieuwe
teksten en schema’s, is achterhaald en niet meer van
deze tijd.
Het digitale schoolbord heeft
zijn intrede gedaan. Het krijtje is vervangen door een
pen en de bordwisser heeft plaats gemaakt voor het digitale gummetje. Deze nieuwe generatie schoolborden biedt vele gebruiksmogelijkheden en ze zullen binnen afzienbare
tijd tot de standaard inventaris van een basisschool behoren.
Op dit moment worden op onze school deze
borden in leerjaar 7 en 8 zeer intensief gebruikt.
De komende jaren zullen in bijna alle klaslokalen deze borden geplaatst worden.
De ervaringen die we er tot nu toe mee hebben
zijn zeer positief.
Om het verschil tussen het traditionele schoolbord en het digitale schoolbord aan te geven
hebben we een film
gemaakt. Deze film
is beschikbaar op
DVD. Op deze DVD
zijn leerlingen van
rkbs ’t Eimink, samen met hun leerkracht, de hoofdrolspelers. Ze nemen ons mee terug in de
tijd, toen nog niemand gehoord had van
de digitale snelweg en ze maken vervolgens een sprong in de tijd en laten
zien hoe het digitale schoolbord ingezet
wordt.
Dankzij de medewerking van Video
Club Borne, Educatorium Ootmarsum
en het Europees Platform voor het Nederlands onderwijs is deze DVD tot
stand gekomen.
Wie interesse in de DVD heeft, kan dat via l info@eimink.nl aan
ons kenbaar maken.
Voor informatie over onze school en het
vakantierooster schooljaar 2007-2008 bezoek onze website:www.eimink.nl
Benno Goosen, directeur
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Kulturhus Hasselo
H. Woodstraat 62
7558 CP Hengelo
telefoon 278 01 81
info@kulturhushasselo.nl
www.kulturhushasselo.nl

Uitnodiging opening speeltuin Fantasiadorp op woensdag 27 juni
aan ALLE wijkbewoners !
Met plezier nodigen wij ALLE wijkbewoners uit voor de feestelijke opening van speeltuin Fantasiadorp bij Kulturhus Hasselo
Van 13.00-15.00 uur is er een geweldig kinderfeest in de speeltuin. Behalve dat kinderen kunnen spelen in de nieuwe speeltuin wordt er ook gezorgd voor een feestelijke aankleding met een hapje en een drankje voor iedereen.
Om 13.30 uur verricht wethouder Oude Alink samen met kinderen de officiële openingshandeling. Wij stellen het zeer op prijs
om alle wijkbewoners te mogen begroeten op deze middag, waarbij het kinderfeest een centrale rol speelt.
Tijdens de opening wordt doorlopend een DVD vertoond die de hele opbouw van de speeltuin in beeld brengt.

T
N
E
T
AT

IE

13.00 uur
13.30 uur

15.00 uur

Programma:
start feestprogramma voor de kinderen
tevens ontvangst met koffie en ranja voor alle bezoekers
welkomstwoord door de voorzitter, Jan Bodde
korte toelichting door de ontwerper van de speeltuin, Pim Veelenturf
officiële openingshandeling door wethouder Oude Alink en kinderen
einde kinderfeestprogramma
Bestuur Stichting Wijkcentra Slangenbeek en Hasseler Es

De speeltuin is tot stand gekomen door de bijdragen van Gemeente Hengelo, Wijkraad Hasseler Es, Samenwerkende Fondsen Samen Buiten Spelen,
Fundatie v.d. Santheuvel Sobbe, Stichting Zonnige Jeugd en andere fondsen uit Hengelo.

activiteiten in het Kulturhus Hasselo
Vakantiespelen
Van 6 t/m 17 augustus worden de vakantiespelen gehouden in
Kulturhus Hasselo. Alle kinderen van de Hasseler Es van 4 t/m 12
jaar zijn twee weken lang welkom. Een enthousiast team vrijwilligers heeft dit jaar weer gezorgd voor een afwisselend programma.
Ben je benieuwd wat er elke dag te doen is, dan kun je een programma-overzicht afhalen in Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat
62.
Of kijk op de website www.kulturhushasselo.nl
Programma-overzicht 2007-2008
In de eerste week van juli valt het programmaboek met het activiteiten- en cursusaanbod van Kulturhus Hasselo en Wijkcentrum
Slangenbeek bij u in de bus.
In dit kleurige magazine vindt u een overzicht van de vele mogelijkheden in beide locaties. Heeft u zelf nog suggesties voor nieuwe
activiteiten, neem dan contact op met één van de beheerders. Wij
staan open voor nieuwe ideeën.

Na de zomervakantie staan tal van activiteiten op het programma
dat samengesteld wordt door de nieuwe culturele commissie.
Zo is er op 1 september weer de kunstmarkt met vele attracties.
Tevens is het de opening van het culturele seizoen.
In oktober is een koren-canon gepland. Een keur aan koren treedt
op in het Kulturhus en WC-hasselo.
Ook in oktober een grote quilttentoonstelling.
In november is er de expositie van de fotowedstrijd.
In januari muziekcafé met gitarist Frank Meijer en fluitiste Ellen de
Ruiter. Super.
En we proberen maandelijks een interessante filmavond te programmeren.
Zomervakantie: beperkte openingstijden
Kulturhus Hasselo is vanaf 9 juli tot 20 aug. uitsluitend geopend
tijdens de openingstijden van de prikpost, bibliotheek, bridgeclub
en vakantiespelen. De bibliotheek is in deze periode open op
woensdag en vrijdag van 13.00-18.00 uur.
foto’s arjen hoogervorst

