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AANPASSING KRUISING
HASSELER-BAAN DEELS
UITGESTELD

Ongetwijfeld zal het u zijn opgevallen dat Albert Heijn verdwenen is uit het
winkelcentrum en ook zal het zijn opgevallen dat er een noodlocatie
gevestigd is aan de Hasselerbaan 100, tegenover het Shell tankstation.
Dit pand is een noodlocatie en het moet in principe 2 jaar lang dienst doen.
De verhuizing was noodzakelijk omdat Albert Heijn plaats moest maken
voor de grote renovatie van het winkelcentrum. Van de gemeente kreeg
Albert Heijn alle medewerking om op een zo goed mogelijk plek een
noodlocatie te realiseren.. En zo zijn we dan vanaf 16 december gevestigd
in de noodlocatie. Een ieder die het pand ziet, zowel van binnen als van
buiten is positief verrast dat er in zo’n korte periode zo’n mooie winkel
geplaatst kon worden. Het assortiment is groter dan in de
oude zaak, vooral de keuze in food
is sterk vergroot, vooral alle warme
maaltijdbenodigdheden en de keuze
in brood, kaas en vleeswaren. Ook
hebben we nu een actiestraat, dat is
het middelste gedeelte van de winkel
waarin u alle acties vindt die in de
aanbieding zijn.
Lees verder op bladzijde 3.

Door de reconstructiewerkzaamheden
aan de Oldenzaalsestraat wordt het
verkeer via de Hasselerbaan/Westelijke
Esweg omgeleid. Om deze reden durft
de gemeente het niet aan de
asfalteringswerkzaamheden op
kruising met de Hasselerbaan uit te
voeren omdat dit tot grote files zal
leiden. Het verhoogde plateau/fietspad
om de fietsers meer veiligheid te
bieden wordt daarom uitgesteld. De
wijkraad Hasseler Es heeft in een brief
aan wethouder Weber meegedeeld dat
zij daarmee niet akkoord gaat. Het is al
zo lang bekend dat de kruising zeer
gevaarlijk is en juist nu met het extra
verkeer bestaat grote kans op meer en
ernstige ongevallen. De gemeente heeft
de wijkraad nu toegezegd dat de
overige aanpassingen aan de kruising
binnenkort wel worden uitgevoerd.
Omdat de meeste ongevallen
plaatsvinden met fietsers op het
fietspad worden ter hoogte van de
kruising hierlangs duidelijke
markeringen aangebracht. Daarnaast
worden speciale borden geplaatst om
de aandacht nog eens extra op het
fietspad te vestigen. Zodra de
Oldenzaalsestraat weer wordt
vrijgegeven wordt het fietspad
verhoogd doorgetrokken.

* * * Colofon * * *
Uitgave in opdracht van:
Stichting Wijkraad Hasseler Es
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Oplage 5700, verschijnt 5 x per jaar
Verspreiding huis aan huis in de wijk
Losse nummers verkrijgbaar bij
Het Hasseler Hoes of de bibliotheek

DE WIJKRAAD VRAAGT OM VERSTERKING.
Het bestuur van de Wijkraad Hasseler Es vraagt om versterking. Dit wegens
het vertrek van een wijkraadslid uit de wijk en het naderende afscheid van een
wijkraadslid na 25 jaar actief te zijn geweest.
Omdat de wijkraad zich richt op het handhaven van het woon- en leefklimaat in
de wijk vragen wij wijkbewoners die zich hiervoor ook willen inzetten zich te
melden voor een bestuursfunctie. Er zijn allerlei mogelijkheden voor een
specifieke taak of functie. Momenteel is de wijkraad betrokken bij de
ontwikkelingen van de uitbreiding van het winkelcentrum en het bouwplan van
het Kulturhus. Daarnaast zijn meerdere werkgroepen actief zoals de werkgroep
Verkeer, Milieu Werkgroep Hasselo, wijkkrant Hasseler Post en
Subsidietoekenningen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met voorzitter Erik den Heijer,
telefoon 277 46 41 of met secretaris Hermine Banis, telefoon 277 36 86.
Reageren kan ook via het e-mailadres wijkraadhasseleres@hotmail.com
HULP GEVRAAGD VOOR DE HASSELER POST
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Rubriek Vraag & Aanbod
voor particulieren in de wijk: tot 3 regels
gratis, teksten aanleveren via e-mail
HasselerPost@hotmail.com
of sturen naar: Redactie HasselerPost
p/a
C. Langefeldstraat 101
7558 CZ Hengelo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Wijkraad Hasseler Es
WIE HEEFT IDEEEN VOOR HET WIJKBUDGET??

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid /notulist
Lid

Erik den Heijer
Henk Schutten
Hermine Banis
Walter Weissman
Swanet Vink

De Wijkraad Hasseler Es vraagt alle wijkbewoners ideeën aan te leveren voor
het wijkbudget.
Het wijkbudget is een potje geld waarmee leuke dingen voor de wijk kunnen
worden bekostigd. In de afgelopen twee jaar zijn al een groot aantal ideeën
gerealiseerd. Om het aanvragen gemakkelijker te maken kunt u onderstaand
formulier invullen. Het formulier kunt u zenden aan de Wijkraad Hasseler Es,
Postbus 8051, 7550 KB Hengelo of in een enveloppe t.n.v. de wijkraad afgeven
bij de beheerder van Het Hasseler Hoes.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met Jan van der Molen, coördinator
van de werkgroep Subsidietoekenningen, telefoon 277 07 40.

Werkgroepen

Naam

:-----------------------------------------------------

Verkeer
Marian Grootelaar

Adres
Telefoon

:----------------------------------------------------:-----------------------------------------------------

Milieu werkgroep Hasselo
Gilla Vronik

Idee

:----------------------------------------------------:----------------------------------------------------:----------------------------------------------------:-----------------------------------------------------

COVM/milieu/infrastructuur
Johan Molthof
Subsidietoekenningen
Jan van der Molen

Kosten
:----------------------------------------------------______________________________________________________________________

www.wrsh.freeler.nl

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.

En het is goedkoop! Je kunt bij ons sporten voor maar 6,66
euro per maand!!! (voor kinderen is het nog goedkoper, zie voor
meer informatie onze website www.wrsh.freeler.nl)

Programma:
Dinsdag:
- Ouder- en peutergym
- BLIB (BLijf In Beweging) voor ouderen (>40 jaar)
- Sportinstuif jeugd (7 t/m 11 jaar)
- Badminton jeugd (9 t/m 16 jaar)
- Basketbal jeugd (10 t/m 16 jaar)
- Streetdance (9 t/m 16 jaar)
Woensdag:
- Volleybal dames
- Conditietraining
- Aeronetics
- Badminton
Donderdag:
- Volleybal dames
- Aerobics
- Damesgym
- Basketbal dames&heren
- Badminton (v/a 17 jaar)
- Volleybal heren
- Zaalvoetbal

Nieuwtjes/mededelingen
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de volgende sporten:
- Badminton jeugd (9 t/m 16 jaar)
- Zaalvoetbal
- Volleybal dames en heren
- Ouderengym (BLIB: BLijf In Beweging)
- Ouder- en peutergym

Vervolg artikel voorpagina.

Ook aan de kinderen is gedacht. Er is een kinderbios
geplaatst. De klant kan gebruik maken van zogenaamde
funcars om de jonge kinderen in te plaatsen zodat u
ongestoord de boodschappen kunt doen.
Bij het oude filiaal was parkeren meestal een probleem.
Dat is nu opgelost want met meer dan 100 vrije
parkeerplaatsen vindt u altijd wel een plek.
Het personeel is meeverhuisd dat wil zeggen dat de
klantvriendelijk hetzelfde is gebleven.
Indien u nog niet in de nieuwe vestiging bent geweest
moet u toch komen kijken. Wij staan voor u klaar.
Team Albert Heijn - Hasselo

AUTO/MOTORRIJSCHOOL

A1
TH.VERSTEEGHSTR. 23
074-2772978 / 06-12273656

WWW.VERKEERSPLEINA1.NL

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

Sierbestrating
Sierpleister
Wandtegels
Plavuizen
Natuursteen
Tuinhuisjes
Blokhutten

Heb je interesse? Kom gerust eens kijken, je kunt vrijblijvend een
paar keer meedoen.

Agenda
Maandag 7 juni 2004: Trainersvergadering
Zie onze website voor meer informatie.

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

Abonnementen - bezorging
De wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de Hasseler Es (postcode 7558). Voor andere belangstellenden, of
indien u zekerheid van ontvangst wilt, is bezorging via abonnement mogelijk. De kosten hiervoor zijn:
In de wijk € 5,- (5 nrs); Buiten de wijk € 7,- (5 nrs)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgave d.m.v. het overschrijven van het juiste bedrag op SNS-bankrekening: 86.68.27.846 t.n.v. Wijkraad Hasseler Es
met vermeldingen van: Hasseler Post, uw adres, postcode en tel. nr.

Fantasieland op basisschool De Borgh

Voor al uw familieen zakelijk drukwerk

Professor Knots op basisschool De
Meent

“Draken zijn gevaarlijk en ze zijn dol op ridders, zelfs
als die in een harnas verpakt zijn. Best eng hoor, om
ridder te zijn. Je moet dan soms met draken vechten en
als je van een draak wint dan mag je wel met de prinses
trouwen!” Een prachtige plaat van een grote
vuurspugende draak staat naast het verhaaltje. “Mooi
he”, zegt een van de kinderen van groep 2 tegen de juf.
Buiten op het kleuterpleintje staat een klein kasteel
waarin jongvrouw Britt verkleed zit te wachten totdat
de draak verslagen is. Job schiet te hulp, hij is een
stoere ridder en durft wel. In groep 2 is het thema
“ridders en kastelen”, maar ook zijn er genoeg andere
fantasielanden te vinden op De Borgh; het land van de
“heksen”, “sprookjes” en “eieren”. In groep 7 en 8 zijn
de kinderen bezig met het land van de “vrijheid”. Zeker
met het oog op de herdenking van 4 en 5 mei is dat een
goed thema om over te werken. Vrijheid is kiezen en
delen. De kinderen van De Borgh zullen aankomend jaar
het monument ter nagedachtenis aan de gevallenen in
WOII adopteren en bij de plechtigheid in het stadhuis
aanwezig zijn. Bij het monument voor het stadhuis zal
samen met burgemeester Kerckhaert een krans en
bloemen gelegd worden.

- A PK K eurin gsstation

- Ban den

- R oetm etin g

- Schadeh erstel

- R eparatie alle m erken auto’s

- Uitlijn en

- V erkoop n ieuwe en gebruikte auto’s

A U T O B E D R IJF J A N SE N
B O R G M A NW E G 25 H E N G E L O T E L : 074 - 277 33 80

WIJ VERZORGEN UW FEEST TOT IN DE PUNTJES
- SALADES
- BUFFETTEN
- HAPJES
- WARME HAM
- GOURMET/FONDUE - DRANK
OOK VOOR DE TOTALE AANKLEDING

! Wij hebben ook alles voor een geslaagde barbecue !

PARTYSERVICE PETRA
BORGMANWEG 25 HENGELO TEL.074-2433963

De maand april zal basisschool
De Meent in het teken staan van
professor Knots. Professor
Knots roept de kinderen bij ons
op school op om zich bezig te
houden met techniek.
Drie weken lang zal er dan ook
gewerkt worden aan allerlei
technische wondertjes en uitvindingen. Zo zullen de kleutergroepen bezig zijn met techniek en kleding, wat
uiteindelijk moet uitmonden in een heuse modeshow.
De groepen 3 en 4 gaan zich bezig houden met techniek
en wind, de groepen 5 en 6 zijn bezig met techniek en
constructie, terwijl de groepen 7 en 8 aan het werk
zullen zijn met het onderwerp techniek en beweging.
In deze tijd zullen er ook allerlei excursies op dit
gebied plaatsvinden.
Uiteindelijk zal elke groep op vrijdag 23 april een
presentatie moeten houden van hetgeen ze gepresteerd
hebben. ’s Middags van 15.15 uur tot 17.00 uur zal het
grasveld en het plein voor De Meent zijn omgetoverd
tot één grote tentoonstelling met allerlei demonstraties
van de dingen die vervaardigd zijn en van andere dingen
die met techniek te maken hebben. Zo zal er o.a. een
demonstratie met radiografisch bestuurde auto’s
worden gegeven. Ook zullen er een springkussen en nog
meer attracties aanwezig zijn.
Gedurende deze periode kunnen leerlingen allerlei
uitvindingen bedenken. Dit kunnen dingen zijn die ze
zelf gemaakt hebben, maar ook allerlei ideeën, zelfs van
dingen die nu (nog) niet te maken zijn. De beste
uitvinding of het beste idee wordt ook op vrijdagmiddag
23 april bekend gemaakt.
Ouders en belangstellenden uit de wijk worden van
harte uitgenodigd om op deze middag te komen kijken.

Bij slecht weer worden de activiteiten zoveel
mogelijk in school gehouden

Komt dat zien! De toneelavonden van ’t Schöppert zijn er weer!
Zoals elk jaar zijn er op ’t Schöppert ( Daltonschool i.o.) in april de toneelavonden. Elke groep
presenteert zichzelf op creatieve wijze aan hun publiek. Het publiek bestaat natuurlijk uit familie,
vrienden en andere aanverwante personen. Maar u bent als belangstellende ook van harte welkom. Elke
avond begint om 19.00 uur en duurt hooguit een uur. U krijgt die avond een programma voorgeschoteld
waar de idolsjury u tegen kan zeggen. Een programma vol met dansjes, liedjes, toneelstukjes en
sketches van eigen makelij. Wie weet zijn de Schöpperttoneelavonden wel een goede voedingsbodem
voor het jonge Nederlandse talent. Bij de onderstaande agenda kunt u de dag en tijd lezen waarop de
avonden gehouden worden.
Toneelavonden:
Ma 19 april: groep 1, Di 20 april: groep 6/7, Wo 21 april: groep 2 en 3, Do 22 april: groep 4/5
(Groep 8 presenteert zich op hun musicalavond op 6 juli)

REUNIE BASISSCHOOL DE TIMP
Dit schooljaar bestaat de openbare basisschool “De
Timp”, aan de Johan Buziaustraat in Hengelo, 25 jaar.
Dit gaan we vieren met onder andere een grote reünie op

ZATERDAG

17

APRIL

Het programma van deze reünie ziet er als volgt uit:
13.00 – 15.30 uur;

OPEN SCHOOL,
we stellen de school open voor alle belangstellenden
zoals oud- leerlingen, leerkrachten, ouderraadsleden,
MR-leden, hulpmoeders, buurtbewoners, etc. Kortom
voor iedereen die de school (nog) eens van binnenwil zien
of wil laten zien. Wil je oude schoolvrienden ontmoeten
kom dan gerust langs. Voor deze activiteit is geen
opgave nodig.

BEDRIJVENTERREIN OOSTERVELD
De gemeente Hengelo treft een
voorbereidingsbesluit voor het
bedrijventerrein Oosterveld .
Het toekomstige bedrijventerrein is gelegen
tussen de Oldenzaalsestraat, Rijksweg A1,
de Pallastweg en de gemeentegrens met
Dinkelland. Het voorbereidingsbesluit
wordt genomen om ongewenste
ontwikkelingen van het gebied te kunnen
weren.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking
op 14 april 2004 voor de duur van één jaar.

16.00 – 18.00 uur;

REÜNIE,
voor alle oud- leerlingen, - leerkrachten, -O.R.-leden en
M.R.leden, bij Hotel Hengelo (v.d. Valk). Hier zul je
onder het genot van een drankje en een hapje veel
schoolvrienden van vroeger tegenkomen.
Voor dit gedeelte van de dag moet je je opgeven via het
aanmeldingsformulier. Heb je dit formulier niet
ontvangen, geef je dan op via de website van de school
(www.obsdetimp.nl) . Hierop kun je tevens zien wie zich
al hebben opgegeven. Heb je geen internet en geen
aanmeldingsformulier ontvangen, bel dan even naar
school (074-2781099).

Winkelcentrum Hasselo
Chr Langefeldstraat 5

Bereider van eerlijke Zuivelproducten

dinsdag en vrijdag van 11.00-18.00 uur op de Hasseler Es

Hopelijk tot 17 april a.s.
De reüniecommissie.

WIJKCENTRUM

Het Hasseler Hoes
Chr. Langefeldstraat 101
e-mail: hethasselerhoes@introweb.nl

www.introweb/~hoes

Openingstijden Wijkcentrum
Hasseler Hoes
Maandag t/m vrijdag
8.30 - 24.00
Zaterdag
9.00 - 12.00 en 19.00 - 24.00
Tevens geopend bij gerichte activiteiten

Jongerensoos Challenger
Dinsdag
14.00 - 17.00 en 20.00 - 22.30
Woensdag
20.00 - 22.30
Vrijdag
20.00 - 22.30

Speel-O-Theek "de Wissel"
Woensdag
Zaterdag

9.30 - 10.45
10.00 - 11.30

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN WINKELCENTRUM
HASSELO
Om de vertraging door een latere afgifte van de bouwvergunning in te lopen,
wordt binnenkort gestart met het omleggen en vernieuwen van de riolering en
kabels en leidingen. Deze werkzaamheden vinden plaats bij de winkels:
opticien Ter Braak, Thies Bloemen, ABN Amro, SNS en de kapper Hair by
Treder. De winkels blijven toegankelijk, maar men dient rekening te houden
met enige overlast. Na deze werkzaamheden en de sloop van het oude pand
van Albert Heijn, Het Hasseler Hoes en de bibliotheek wordt gestart met het
nieuwbouwgedeelte van het winkelcentrum met het daarboven gelegen
appartementencomplex.

Even Voorstellen.........
Mijn naam is Froukje Hoekstra.
Sinds 1 oktober 2003 ben ik werkzaam in de Slangenbeek en
Hasseleres in het Jongerenwerk.
In het team verzorg ik met drie colega's de opzet en de
uitvoering van het Jongerenwerk.
Het pakket houdt in, dat we de inloop organiseren (soos voor
jongeren t/m 23 jaar en het organiseren van aktiviteiten met
jongeren (voetbaltoernooien, tafeltennis en overige aktiviteiten.
Ons team is bereikbaar op de telefoons van het Hasselerhoes en
het wijkcentrum Slangenbeek.Op onze website kan je een
overzicht van onze aktiviteiten inzien.
www.jongerenwerkhengelo.nl.
Ik nodig alle jongeren uit, om mee te doen met onze aktiviteiten
en met ideëen te komen voor aktiviteiten.

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

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

WIJKCENTRUM Het Hasseler Hoes
Inlichtingen en aanmelding bij de beheerder telefoon: 074-2780181
====================================================================

Twee nieuwe cursussen voor kinderen in Wijkcentrum Het
Hasseler Hoes
Binnenkort starten wij in Het Hasseler Hoes met twee korte cursussen
voor kinderen van 7 tot 12 jaar, op maandagmiddag van 15.30-17.00
uur.
Op maandag 19 april a.s. start de cursus Timmeren. In vier lessen
leren kinderen een leuk werkstuk in elkaar te timmeren en het gebruik
van gereedschap.
De kosten zijn € 10,- incl. materiaal.
Op maandag 24 mei a.s. start de cursus Tekenen en Schilderen. In
vier lessen worden materiaalgebruik en verschillende technieken
behandeld. De kosten zijn € 10,- incl. materiaal. De beide cursussen
worden gegeven door Dorothé Verberne, docente van Crea.
Aanmelden bij de beheerder van Wijkcentrum Het Hasseler Hoes,
Chr. Langefeldstraat 101, Hengelo, tel. 074-2780181.
BEKERFINALE VOETBAL OP GROOT SCHERM
SCHOENREPARATIE

SLEUTELDUPLICATIE

S.K.N.S. GECERTIFICEERD

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

Op 23 mei a.s. wordt op groot scherm in Het Hasseler Hoes de
bekerfinale FC Twente tegen FC Utrecht vertoond. Alle
wijkbewoners zijn welkom op deze ‘sportieve ‘bijeenkomst.

EETPUNT 't VOSKAMP
Het eetpunt 't Voskamp, waar iedereen van 55
jaar en ouder een maaltijd kan gebruiken is de
hele week
geopend,
van 12.00 tot 13.30 uur.

‘Grote boekenverkoopmarkt
bibliotheek Hasseler Es’
Op zaterdag 8 mei organiseert de bibliotheek in
het filiaal Hasseler Es een grote
boekenverkoopmarkt. In voorbereiding op de
verhuizing naar het nieuwe Kulturhus controleert
de bibliotheek de totale collectie van het filiaal.
Alle boeken die te oud of nauwelijks geleend zijn
zullen in de verkoop gaan. Misschien kunt u hier
uw slag slaan voor de aanstaande vakantie!
Natuurlijk blijft de bibliotheek ruim aanschaffen
voor met name kinderen en ouderen. Het nieuwe
filiaal in het Kulturhus kan hierdoor starten met
een actuele en aantrekkelijke collectie boeken,
cd’s, cd-roms en dvd’s.
Nog voor de sloop van het huidige filiaal
organiseert de bibliotheek een klantenonderzoek.
De bibliotheek wil graag van u, als
bibliotheekklant, weten welke thema’s bij u
favoriet zijn. Ook wil de bibliotheek graag weten
welke openingstijden uw voorkeur hebben.
Wilt u meedenken over uw nieuwe bibliotheek?
Houd dan de aankondigingen hierover in de gaten.

De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht
met een bijgerecht (zoals rauwkost of
appelmoes) en een nagerecht.
Na afloop is er een gratis kopje koffie.
Komt u met meer dan twee personen wilt u dit
dan twee dagen van tevoren opgeven!
De kosten zijn: € 5,13 per maaltijd
Inlichtingen: Carint voeding 074-3673360
w w w.jan kru l.n l

DE COMPLETE CARAVAN & CAMPINGSHOP
• O c casions • O nderhoud • R ep araties • Rem m entest •
• E xpertis es • Sc hadea fwikkeling elk m erk cara van •

Dealer van Avento en Sprite
O ldenzaalsestraat 583 tel. 074 - 277 36 28

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
T el: 0 7 4 - 2 7 7 7 0 3 8

OPEN DAG BIJ TENNISVERENIGING HASSELO
OP ZONDAG 4 APRIL

Tennisvereniging Hasselo (TVH) biedt haar
buurtbewoners, jong en oud, op zondag 4 April
a.s. een unieke kans om met de tennissport kennis
te maken. Op deze dag bent U van harte
uitgenodigd. Zorg zelf wel even voor
tennisschoenen. Voor rackets en ballen wordt
gezorgd.
De vereniging telt ruim 500 leden, incl. een
bloeiende jeugdafdeling. Iedere dag kan er
getennist worden op de zeven gravel- en
grasbanen. De gezelligheid bij de vereniging staat
voorop. Naast een grote groep jeugdleden telt de
vereniging ook een grote groep 'recreanten', jonge
en oudere volwassenen waaronder ook veel VUTers, die met name overdag van de banen
gebruikmaken. De vereniging is aangesloten bij
de KNLTB en neemt ieder jaar met een aantal
teams met groot succes deel aan de landelijke en
districtscompetities.
De tenniscommissies organiseren gedurende het
gehele seizoen diverse activiteiten en toernooien
voor jong en oud, waarbij vooral de gezelligheid
hoog in het vaandel staat.
Nogmaals, U bent van harte uitgenodigd.
Uiteraard staat een afvaardiging van het bestuur
voor u klaar voor al uw vragen.
De kantine is open voor een hapje en een drankje,
dus: kom allemaal, jong en oud, op 4 april naar
ons mooie tennispark aan het Bartelinkslaantje!
Inlichtingen / Opgave Open dag: H.Tanke, tel.
074-2773311
Tennis Vereniging Hasselo,
Bartelinkslaantje 24
7550 KA Hengelo

U BENT VAN HARTE WELKOM OP
ZONDAG 4 APRIL
BIJ TENNISVERENIGING HASSELO

Tie Break is een gezellige tennisvereniging
gelegen aan het Bartelinkslaantje. We
beschikken over een prachtig tennispark met 2
gravelbanen en twee kunstgrasbanen. Ook het
clubgebouw is van alle gemakken voorzien.
We zijn van plan verschillende toernooitjes te
organiseren en op de woensdagmiddag zijn er
senioren aanwezig die samen met jou diverse
spelletjes op tennisgebied doen. Natuurlijk kun
je les nemen. De lessen worden verzorgd door
tennisschool “het Esrein” van Victor Markink en
gegeven door gediplomeerde leraren. Als
tennissen je leuk lijkt, kom dan samen met je
vriend(innetje) op woensdagmiddag 28 april om
15.30 uur naar ons Tennispark. Dan kun je
uitproberen of tennis ook wat voor jou is.
Natuurlijk zijn je ouders ook uitgenodigd en
staat voor hun de koffie klaar. Naast de
tennisleraren zal ook Helmut Dasselaar van
Heldermansport aanwezig zijn. Doe je sportkleding en gymschoenen (niet met zwarte zolen)
aan en kom. Ben je niet in het bezit van een
tennisracket: geen probleem, Heldermansport
zal ons daar deze middag in voorzien.
De contributie bedraagt € 35,= per jaar (van
januari t/m december).
Maar wat het allerleukste is, dat je als nieuw
jeugdlid gratis € 25,= mag besteden bij
Heldermansport (je ‘krijgt’ van zowel Tie
Break als Heldermansport € 12,50) !

