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NIEUWBOUW KULTURHUS 
 
Je kan er niet meer om heen. De contouren van het nieuwe winkelcentrum zijn 
overduidelijk aanwezig. De verbouwing en nieuwbouw verlopen volgens planning. 
Ook is inmiddels de noodvoorziening van de Bibliotheek na wat startproblemen in 
gebruik genomen en functioneert naar wens van de gebruikers. De meeste bewoners 
hebben hun weg weer gevonden naar het gebouw naast de sporthal. Het tijdelijke 
Hasseler Hoes is wat verder uit het centrum maar wordt goed bezocht. Ook daar zijn 
diverse noodvoorzieningen zoals extra parkeren voor auto’s en gehandicapten De 
kinderopvang is weer goed bezet door de klanten die ook op de oude locatie gebruik 
maakten van deze dienstverlening. De jongerensoos heeft onderdak gevonden in het 
gebouw van de scouting en voelen zich inmiddels thuis in hun nieuwe home. 
 

 
De planvoorbereiding voor de nieuwbouw van het Kulturhus is inmiddels afgerond 
en het werk is gegund aan de aannemer DURA –VERMEER. De bouwvergunning 
zal einde van het jaar verstrekt worden. De start van de bouw is gepland op begin 
2005 zodat, als er geen elfstedentocht komt, het gebouw medio juli 2005 opgeleverd 
wordt. 
Als alles dan verloopt zoals gedacht zal het nieuwe Kulturhus,  inclusief de 
bibliotheek operationeel zijn vanaf het seizoen 2005-2006. 
Samen met de aannemer en het bouwfonds wordt er hard gewerkt aan het definitief 
ontwerp van de buitenruimte. 
De winkeliers en de bewoners en andere belangstellenden hebben op 9 december de 
gelegenheid gekregen kennis te nemen van de plannen. Er waren tekeningen te zien 
van het kulturhus, de omgeving van het winkelcentrum alsmede de tekening van het 
nieuwe Hoeseldorp.  
 
Kees van t Hoff. Projectleider WC Hasselo – Kulturhus 074-2459623 
 
 

De Wijkraad in BeeldDe Wijkraad in BeeldDe Wijkraad in BeeldDe Wijkraad in Beeld    
In het voorgaande nummer heeft u kunnen 
lezen wat de werkgroep Verkeer binnen de 
Wijkraad doet. Deze keer is het de beurt aan 
de werkgroep Milieu.  
 
De wijkraad is als volgt opgezet: 
Ten eerste het Dagelijks Bestuur bestaande 
uit de Voorzitter en Secretaris van de 
Wijkraad. Daaronder resorteren de 
werkgroepen die ieder een ander taakveld 
hebben. Wij kennen de werkgroepen 
Infrastructurele Ontwikkelingen, Milieu (o.a. 
aanpak van zwerfvuil in de wijk), A1 
(snelweg) en COVM. De werkgroep 
Subsidietoekenningen (o.a. wijkbudget) en 
de werkgroep Verkeer. En als laatste de 
werkgroep Wijkkrant Hasseler Post. 
Het doel van de Wijkraad is om het woon- en 
leefklimaat in de Hasseler Es op peil te 
houden en waar nodig te verbeteren. De 
wijkraads- en groepsleden houden daartoe 
contact met het gemeentebestuur en 
ambtenaren en indien nodig ook met andere 
instellingen en instanties. De Wijkraad 
vergadert iedere tweede maandag van de 
maand (behalve in juli en augustus) in het 
Hasseler Hoes om 19.30 uur. Mocht dit nog 
niet bekend zijn dan maken wij u er alsnog 
op attent dat deze vergaderingen openbaar 
zijn. Wel graag uw komst vooraf melden bij 
de secretaris. 
     

 
   

 
Stichting Wijkraad 
Hasseler Es wenst u 
fijne kerstdagen toe! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkraad Hasseler Es 
Secretariaat:   
Postbus 8051    7550 KB Hengelo 

tel. 277 36 86 

wijkraadhasseleres@hotmail.com 
 

Openbare vergadering elke 2e maandag van 

de maand. Uw komst graag vooraf doorgeven 

aan het secretariaat. 

Vergaderdata: 

10 januari  

14 februari 

14 maart 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Voorzitter   Johan Molthof 

Penningmeester Henk Schutten  

Secretaris    Hermine Banis 

Lid /notulist Walter Weissman 

Lid  Swanet Vink 

Werkgroepen 

Verkeer 

Marian Grootelaar  

Milieu werkgroep Hasselo  

Gilla Vronik 

COVM/milieu/infrastructuur  

Johan Molthof 

Subsidietoekenningen 

Jan van der Molen 

* * *  Colofon  * * * 
 

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

Druk                   Schutte & Stroop 
Verspreiding      SWB Hengelo 
Klachten over bezorging  2771783 
tot een week na verschijning van de krant 
__________________________________________________________________________________ 

Redactie 
Jocelyn Fokkens       redactie 
Etienne Meier samenstelling 
Jan van der Molen fotografie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oplage 5700, verschijnt 5 x per jaar 
Verspreiding huis aan huis in de wijk 
Losse nummers verkrijgbaar bij  
Het Hasseler Hoes of de bibliotheek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Volgende nummer:    12 februari 2005 
Sluitingsdatum kopij: 27 januari 2005  
De redactie behoudt het besluit tot plaatsing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubriek  Vraag & Aanbod 
voor particulieren in de wijk: tot 3 regels 

gratis, teksten aanleveren via e-mail 
HasselerPost@hotmail.com   

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

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

Wijkraad Hasseler Es 
 

COMMUNICATIE MET GEMEENTE OVER 
ONDERHOUD GROEN EN WEGEN 

 
Het is een vast gebruik dat de wijkraad een keer per jaar de wijkwethouder op bezoek 
heeft voor overleg. De afgelopen keer is vooral gepraat over de manier waarop signalen  
overgebracht kunnen worden van bewoners over het onderhoud aan groen en wegen 
naar de gemeentelijke diensten. In het verleden waren stadsdeelhoofd en 
wijkcoördinator regelmatig in onze maandelijkse vergadering aanwezig. Helaas is dat 
niet meer het geval. Wel heeft wijkwethouder Henk Nijhof toegezegd dat een extra 
overleg met het stadsdeelhoofd ingepland kan worden als er meerdere klachten of 
vragen zijn over onderhoud van groen en wegen. 
 
Voor het overige gaat de gemeente er vanuit dat bewoners primair eenvoudige klachten 
zelf melden via: 
- het telefonische meldingsnummer 2459 459,  
- een e-mail aan wijkbeheer@hengelo.nl of  
- op het wekelijks spreekuur bij ‘t Beukert op dinsdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur 
- een brief aan Sector Wijkbeheer, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. 
 
Bent u ontevreden over de reactie van de gemeente, dan wil de wijkraad dit graag 
weten.  Dit kan via e-mail aan wijkraadhasseleres@hotmail.com of per brief aan de 
Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB Hengelo. Eensluidende klachten worden 
gebundeld en dan tijdens een extra overleg met het stadsdeelhoofd aan de orde gesteld.  

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 
 

Wijkraad Hasseler Es 
 

WERKGROEP MILIEU 
 
Al sinds 1988 wordt de omgeving van winkelcentrum Hasselo wekelijks vrijgemaakt 
van zwerfvuil door een groepje jongeren, tegenwoordig voornamelijk meisjes, in de 
leeftijd van 14 tot 16 jaar. Misschien heeft u ze wel eens bezig gezien in hun werktenue 
en voorzien van grote vuilniszakken. 
 
Gilla Vronik, lid van de wijkraad, is initiatiefneemster en nog steeds nauw betrokken 
bij het project als coördinator van de werkgroep Milieu. “Er was destijds sprake van 
een sterke vervuiling. De gemeente had geen capaciteit, maar kon wel zakken en 
prikkers beschikbaar stellen. Van Hoogovens Pensioenfonds, destijds eigenaar van het 
winkelcentrum, kregen we geld om elke zaterdagmiddag vier jongeren het zwerfvuil te 
laten opruimen. 
Nadat het winkelcentrum een paar keer in andere handen is overgegaan bekostigen de  
winkeliers van het winkelcentrum de schoonmaakactiviteiten.  
Het schoonhouden van de wijk gebeurt nu dus al ruim vijftien jaar ! De dames Gilla 
Vronik, Jo Timmerman, Sylvia de Boer, Annet ter Balkt en Marca Makkinga maken 
deel uit van de Werkgroep Milieu en zij houden bij toerbeurt toezicht, controleren de 
werkzaamheden en betalen de zakgeldvergoeding aan de jongeren uit. 
Zo’n tien jaar geleden heeft de werkgroep nog een ander project gestart. 
Elke twee weken wordt het vuil langs de fietspaden, de drie Eswegen en de omgeving 
rondom de scholen opgeruimd. Hiervoor heeft de wijkraad het geld beschikbaar 
gesteld. 
Hans Lubbers, stadsdeelhoofd van Hengelo-Noord, is zeer te spreken over de aanpak in 
de Hasseler Es. De gemeente is dit jaar naast het regulaire onderhoud met een nieuw 
project gestart: “De gemeente heeft nu ook een mogelijkheid gevonden om vaker 
zwerfvuil op te ruimen. Wij werken met mensen met een taakstraf en komen één keer 
per 6 weken in de Hasseler Es. Wij merken dat het daar schoner is dan in andere 
wijken. Of het project volgend jaar kan worden voortgezet, is echter nog niet zeker. “ 
Voor Gilla Vronik is het wel duidelijk wat het beste is. “Laat ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Gooi geen rommel op straat en als het er wel ligt, raap 
het dan gewoon op. Geef het goede voorbeeld. Laat zien dat je iets voor de 
gemeenschap over hebt”. 
 
Intussen gaat de werkgroep Milieu gewoon door met haar werk. 
Doet u ook mee en houdt u ook uw eigen omgeving vrij van vuil? Laten we samen 
ervoor zorgen dat de Hasseler Es zo schoon mogelijk blijft.  

 

  



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. 

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 

  

De geschiedenis van Hasselo 
 
Voor wie specifiek is geïnteresseerd in de omgeving Hasseler Es heeft de redactie een aantal artikelen uit de uitgave ter gelegenheid 
van de expositie over de Marke Hasselo in 1992 in petto om te publiceren de komende uitgaven van de Hasseler Post. Deze 
artikelen, die een goed beeld schetsen over het leven in de Marke Hasselo van ruwweg de 8e eeuw na Christus tot een generatie 
geleden, zijn van de hand van Jo Niks. De volledige uitgave is destijds door de Stichting Oald Hengel, Beekstraat 51 te Hengelo 
uitgebracht. Het eerste artikel in deze reeks gaat over de vroegere Marke Hasselo en de huidige bekende namen op de Hasseler Es. 
1. Plaatsbepaling. 
Toen 1 januari 1972 de gemeente Weerselo een groot gedeelte van de vroegere Marke Hasselo heeft moeten afstaan aan de 
gemeente Hengelo, kwam er een definitief einde aan de oude Marke Hasselo. Deze Marke werd begrensd door de marken 
Deurningen, Lonneker, Groot Driene, Klein Driene, Woolde, Zenderen en Hertme. De naam Hasselo komen we voor het eerst tegen 
in het 'Heberegister', de goederenlijst van het stift Werden a/d Ruhr. Dit register werd omstreeks 950 opgesteld. Het oorspronkelijke 
exemplaar zou reeds dateren uit het jaar 855. De naam van de Marke is dan Hasloe. Volgens de heer Hekket (naamkundige) zou 
Hasselo kunnen betekenen 'Bos met een bodem van ruw gras'. Hasse is nl. een ruwe grassoort en Loo betekent bos. Dat Hasselo in 
vroegere tijden veel bos bevatte, getuigt het bekende verhaal van een eekhoorn (kateeker) die van Delden naar Oldenzaal kon 
springen zonder op de grond te komen. Het voornoemde Heberegister vermeldt drie erven te Hasselo; deze zijn Wendilder, Radger 
en Udold. Deze namen veranderen in de middeleeuwen van Wendilger in Tanckine, Radger in Lucine en Udold via Odold in 
Engelbertine. In de tweede helft van de 12e eeuw komen we vijf namen tegen, die afwijken van de drie eerder genoemden. Nu heten 
ze Anno, Enzingo, Asselin van Rodheim, Alverine en Werinzo. Deze oorspronkelijke namen zijn familie namen. In en na de 
Middeleeuwen ontstaat de situatie dat de boer zijn boerderij gaat verkopen en bij dan pachtboer wordt, daarmee verandert de naam 
van de boerderij b.v. in een naam die meer betrekking heeft op de ligging van de boerderij. In het bekende Schattingsregister van 
1475 (uitgewerkt door de Heer A.L. Hulshof, directeur Rijksmuseum Twenthe in Enschede) staan de namen vermeld die schatting - 
een soort belasting - moesten betalen aan de Bisschop van Utrecht. Daar blijkt dat de Marke Hasselo uitgegroeid is tot een Marke 
met 25 “gewaarde” erven. Deze liggen rondom de Hasselose Es, het bouwland van en voor deze boeren. Op de schets in de vorige 
uitgave van 'Old Hengel' stonden de namen van 25 boerderijen, die in 1475 aan de Bisschop van Utrecht schatting moesten betalen 
alleen bij hun oude naam vermeld. Dit gaf bij sommige lezers aanleiding tot misverstand. Daarom hierbij een lijst met de huidige 
benaming althans voor zover ze nog bestaan. 
 

 

Oude naam (1475)  Huidige naam (1975) 
 
01 . Bruning   runink 
02. Lovelding    Leuvelt 
03. Lansing    Lansink 
04 Siberding Sievert  Severti 
05. Gheling    Gelink 
06. Meygering Meylink  Schothorst 
07. Thijg    Tyert 
08. Nijehus Nijhuis  Olde Meulen 
09. Gadem    Game 
10. Hoffstede    Olde Hofstie 
11. Godeberting Gorbert  'n Poedel 
12. Egberink   verdwenen 
13. Mettekinchoff   Mettinkhof 
14. Egelberting Engberink  Eimink 
15. Tancking    Tanke 
16. Leutzing Leusink   de Leus 
17. Varenbroick   Vollenbroek 
18. Borchman   Borchman 
19. Reymarding               Scholten Reimer 
20. Aaminckhoff            ± 1886 verdwenen 
21. Gherding Geerdink  Groothuis 
22. Ruwehoff Roubof   de Roow 
23. Jacoping   Japink 
24. Lotghering   Lötgert 
25. Wedeghing Weyering  Wienk 



AUTOBEDRIJF JANSEN
B OR G M A NW E G  25 HE N G E LO TE L: 074 - 277 33 80

- APK Keuringsstation - Banden

- Roetm eting - Schadeherstel

- Reparatie alle m erken auto’s - Uitlijnen

- Verkoop n ieuwe en gebruikte auto’s

WIJ VERZORGEN UW FEEST TOT IN DE PUNTJES

PARTYSERVICE PETRA
BORGMANWEG 25 HENGELO TEL.074-2433963BORGMANWEG 25 HENGELO TEL.074-2433963BORGMANWEG 25 HENGELO TEL.074-2433963BORGMANWEG 25 HENGELO TEL.074-2433963

- SALADES - BUFFETTEN          - HAPJES
- WARME HAM - GOURMET/FONDUE   - DRANK
- OOK VOOR DE TOTALE AANKLEDING

! Wij hebben ook alles voor een geslaagde barbecue !

 

    OBS De Timp  
 

Activiteiten van de Timp. 
 

December, maand van Sint en Kerst. Maand van kinderfeest, 
sfeer, gezelligheid, chocolademelk en speculaas, maar ook de 
maand van kerstboom, lichtjes en warmte. De kou naar buiten en 
de warmte lekker binnen. Warmte binnen in de school, in de 
lokalen, maar ook in de activiteiten die we met de kinderen doen.  

• Een kerstweeksluiting van de oudste kinderen waarbij 
we gezamenlijk liedjes zingen. 

• De jaarlijkse kerstmusical op woensdag 22 december 
die de leerkrachten voor de kinderen spelen, met daarbij 
natuurlijk het bezoek van de kerstman en mogelijk de 
midwinterhoornbloazers. 

Na de kerstvakantie beginnen we meteen met ons kunst - en 
cultuurprogramma. Samen met kunstenaars van het 
Kunstcentrum starten we met het project ‘Kunstkoppen’. Dit is 
een project van drie middagen verdeeld over drie weken. 
Kinderen kiezen voor een bepaalde techniek en werken samen 
met kinderen uit andere groepen. We sluiten het project af met 
een heuse presentatie voor alle ouders en belangstellenden. 
In de eerste week van maart doen wij natuurlijk ook mee aan de 
‘week van het openbaar onderwijs’. Het thema van deze week is: 
“Openbaar onderwijs in beweging”. Wij nemen dit thema 
figuurlijk op en profileren ons opnieuw met een kunstproject. 
Het onderwerp is dit keer: “Aboriginal painting”. Bij alle vakken 
houden wij ons bezig met de aboriginals, maar de kunst – en 
cultuur kant krijgt de meeste aandacht. Ook bij dit project maken 
we een presentatie. Deze presentatie zal waarschijnlijk 
plaatsvinden tijdens de open dag op vrijdag 4 maart. Op deze dag 
bent u ook weer van harte welkom om het werk van de kinderen 
te bekijken.  
 
Omdat alle openbare scholen meedoen aan de week van het 
‘openbaar onderwijs’ wordt u door middel van posters en flyers 
op de hoogte gehouden van alle activiteiten en open dagen. Ogen 
en oren open, wij laten van ons horen. 
Voor u allemaal eerst een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar. 
 
Het Timpeteam. 

OBS De Meent 
 

Feestmaand 
 

Voor je het weet is het al weer december en dat betekent 
dat de kinderen, de ouderraad en de leerkrachten druk 
bezig zijn met de voorbereidingen voor Sinterklaas en 
Kerst. Met elkaar maken we daar een gezellige tijd van. 
Al jaren ontvangen wij Sinterklaas in de cirkel op ons 
plein. De ontwerper van ons plein moet het eigenlijk nog 
eens komen kijken, zo op een ochtend rond 5 december. 
Sinterklaas komt aangereden op een bakfiets en soms op 
een paard. Eén keer heeft de helikopter pech gehad en 
moest de oude baas nog een stukje lopen….. Altijd 
vergezeld door ondernemende Zwarte Pieten, in wie 
sommige kinderen toch iets bekends menen te herkennen. 
Terwijl wij op zijn komst wachten, speelt meneer Klein 
zijn gehele Sinterklaasrepertoire en de kinderen zingen 
luidkeels mee. De kleintjes met spanning op hun gezicht. 
De oudere leerlingen, nog niet zo lang geleden ingewijd in 
de geheimen van de Sint, met de pretlichtjes in de ogen. 
De ouders en leerkrachten staan genietend in de buitenste 
cirkel. En ook dit jaar leek op 5 december de tijd weer 
even stil te staan. 
Maar ja, stilstaan kan niet lang. De voorbereidingen van de 
kerstviering zijn meteen na de Sinterklaasviering weer in 
volle gang. Op de Meent is de kerstviering altijd weer een 
sfeervol gebeuren. Ieder jaar genieten de kinderen van de 
kerstmaaltijd, die door de ouderraad en de ouders wordt 
voorbereid. Soms voeren leerlingen van een hogere klas 
een toneelstukje op. Dit jaar houden we een kerstmarkt, 
waar de ouders de zelfgemaakte kerstartikelen kunnen 
kopen. De leerlingen staan enthousiast achter de kraampjes 
om hun kerstproducten aan te prijzen.  
Wanneer U dit leest zijn al deze activiteiten alweer achter 
de rug. Dus nemen we nog even de tijd om U namens alle 
kinderen en medewerkers van OBS De Meent, prettige 
kerstdagen en een gelukkig 2005 toe te wensen. 
 
Johan Bennink 

 

 

 

 

Voor al uw familie- 
en zakelijk drukwerk

 

 

 

  



 
 

 

 

   
 

Winkelcentrum  Hasselo
Chr Langefeldstraat 5

Bereider  van  eerlijke  Zuivelproducten

 
 

OBS ’t Schöppert, Daltonschool (i.o.) 
 
“t Schöppert zet zijn deuren open 
 
Op vrijdag 17 december 2004 en op zaterdag 5 maart 2005 staan de schooldeuren wagenwijd open voor ouders die een 
school zoeken voor hun nog niet schoolgaande kind. Even sfeerproeven onder het genot van een lekker hapje of drankje. 
Kortom in een informele sfeer waar ’t Schöppert zo bekend om staat. 

Op het moment dat dit stukje wordt geschreven, zitten alle kinderen, juffen en meesters middenin de Sinterklaasdrukte. 
Over twee weken komt de goedheiligman  bij ons op school. Het schijnt dat hij met de helikopter komt. We hebben nog maar 
weinig tijd om alle voorbereidingen te treffen. Wat dacht u van het inrichten van een heliplatform en het instrueren van één van 
onze leerkrachten om Sinterklaas in zijn helikopter zo goed en precies mogelijk in het midden van het platform te laten landen. 
Genoeg te doen lijkt mij zo.  

Na de Sinterklaas gaan we al snel richting Kerst en daar willen wij u als buurtbewoners ook bij betrekken. Elk jaar houdt 
’t Schöppert zijn kerstmarkt. Zo ook weer dit jaar. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s worden uitgenodigd. 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 en kom gerust binnen. Er is genoeg plaats in onze 
“herberg”. De kerstmarkt is op vrijdag 17 december as. en is van 17.00 u. tot 19.00 u. 
Bent u om wat voor reden verhinderd, maar wilt u toch graag de school bezoeken, dan kan dat ook op onze opendag op zaterdag 5 
maart 2005 van 10.00 uur tot 12.00 uur. We sluiten met deze dag onze jaarlijkse “Week van het Openbaar Onderwijs” af. Deze 
week wordt elk jaar door alle openbare scholen gevierd en telkens met een ander thema. Dit jaar is het thema “De openbare school 
in beweging”. Wij gaan in deze week veel bewegen. En op de opendag presenteren wij ons aan alle belangstellenden over wat we 
de afgelopen weken rondom dat thema hebben gedaan.  
Mocht u nou op die dag ook verhinderd zijn, neem gerust met ons contact op en maak een afspraak met de directeur Evelien Huis 
in ’t Veld. Zij leidt u persoonlijk rond zodat u een goede indruk krijgt van wat ’t Schöppert te bieden heeft. 
 

Bijles / Huiswerkbegeleiding  
Hengelo-Noord 

Wis/Natuurkunde (2e gr. bevoegd) 
ICT, Techniek  (2e gr. bevoegd) 

Voor leerlingen van VMBO, HAVO en 
MBO 

Tel: 074-2773311 

 

 



Nog geen rijbewijs! 
bel dan: 

AUTORIJSCHOOL GOTHIC 
074-2782009 / 06-20079396 

Willem Van Otterloo straat 47 
 

Bartelinkslaantje 12
tel:  277 65 00 e-mail: info@autoschadenijland.nl
fax: 277 80 02 internet:  www.autoschadenijland.nl

DE COMPLETE CARAVAN & CAMPINGSHOP
• Occasions • Onderhoud • Reparaties • Remmentest •

• Expertises • Schadeafwikkeling elk merk caravan •

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

www.jankrul.nl

 

 

 

De Kadastrale Atlas 
Midden-Twente in kaart gebracht 
 
De kadastrale atlas komt in januari 2005 uit. Dit uitgebreide boekwerk 
is interessant om te gebruiken en te lezen voor iedereen die in het 
gebied Midden Twente woont of is geïnteresseerd. Het gaat in feite om 
het verhaal van deze omgeving. Het gaat om het gebied waarvan 
ruwweg de ijkpunten zijn: Kanaal Almelo-Nordhorn, Stad Oldenzaal, 
Vliegveld Twente, Hengelo en Twentekanaal Almelo. Dat grote gebied 
in Midden-Twente strekt zich nu, in 2004, uit over de gemeentes: 
Borne, Dinkelland, Oldenzaal, Almelo en Hengelo. 
 
In dit uitvoerig beschreven gebied zijn duizenden mensen komen 
wonen op oude, eeuwenlang bewerkte gronden. Die mensen willen 
vaak ook graag weten hoe die grond in het verleden was: groeide hier 
heide, was het een uitgestrekt bosperceel of is de plek waar ik nu woon 
precies gelegen op een oude kerkweg, helweg of bij een markenhek?  
 
De uitgave bestaat uit twee delen namelijk een tekstboek en een 
kaartenmap.  
Het is het meest omvangrijke en gedetailleerde werk van de tot nu toe 
uitgebrachte tien uitgaven van de ‘Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 
1832’. 
In het tekstboek vindt men van elk stuk grond de eigenaar, zijn beroep, 
de omvang van de beschreven grond, het gebruik op dat ogenblik en de 
belastingklasse, oftewel, of het slechte of hele goede grond is. De 
perceels- en sectiegegevens staan erbij in cijfers en letters en dat maakt 
het zoeken gemakkelijker. 
In de kaartenmap zitten alle kaarten en daarop kan men op zijn  gemak 
het betreffende perceel opzoeken.  
De prijs bedraagt 40,- euro. 
Bestelgegevens via: 
HeemkundeWeerselo@hotmail.com 
Of  
Leo.Leurink.Borne@Compaqnet.nl 
 

 

SCHOENREPARATIE    SLEUTELDUPLICATIE 
S.K.N.S. GECERTIFICEERD 

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

   TE KOOP 
                               

  In uw eigen wijk 
 

MOOIE KERSTBOMEN 
 
 
Ook kleine kerstboompjes in pot en 
kersttakken 
Wij staan vanaf 10 december t/m 20 
december van 9.30 uur tot 17.00 uur 
buiten voor supermarkt Sanders aan de 
Noordelijke Esweg 
Voor informatie kunt u bellen met 
telefoon 277 1783 
 

Hasseler Yoga 
 
Sinds enkele jaren geeft Jackelien Gerritzen Yoga in onze wijk. Sinds kort 
geeft zij LichtYoga. LichtYoga is een vloeiende eenheid van 
lichaamsoefeningen, ademhaling, visualisaties en meditaties. De yoga 
oefeningen maken spanning los, ze maken het lichaam soepel en sterk. De 
energie gaat weer stromen. De ademhaling gaat met de bewegingen mee, 
waardoor de ademhaling ruimer en dieper wordt. En door deze ruime, diepe 
ademhaling voel je je rustiger en beter. De visualisaties maken de yoga nog 
intenser, je bent met alle aandacht bezig, waardoor het stiller wordt in jezelf. 
Visualiseren is geestkracht gebruiken. Licht zuivert en heelt. Door Licht te 
visualiseren kun je je lichaam en je aura zuiveren en in balans brengen. Als je 
ergens pijn hebt en je stuurt er in gedachten licht naartoe zal het sneller 
genezen.  
 
In september zijn de lessen weer gestart. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Er 
zijn twee groepen, op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.15 tot 
21.15 uur. Na deze laatste les is er de mogelijkheid om tot 22.00 uur te blijven 
voor ‘spirituele ontwikkeling’.  Dit is bedoeld voor mensen bij wie de intuïtie 
aan het ontwikkelen is, of die op een andere manier in een 
bewustwordingsproces zitten. Met visualisaties en andere technieken leer je 
meer grip te krijgen op je eigen ontwikkeling.  
Voor informatie over LichtYoga of de spirituele ontwikkelingsgroep kun je 
bellen met Jackelien Gerritzen:   053-5360421 
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Scouting Cunera-St. Marcellinus 
 
Het overvliegen is weer achter de rug, iedereen die oud 
genoeg was om een groep hoger te mogen heeft het 
gepresteerd om de overkant van de vijver (bij het Eimink en 
de Timp) te behalen. Nu zijn de verschillende groepen 
alweer een tijdje in de nieuwe samenstelling bezig en er 
worden allerlei scouting, sport en spel activiteiten 
verzonnen. Tijdens het overvliegen is ook de nieuwe 
website gepresenteerd: www.cunmar.nl. Op deze site is 
allerlei informatie te vinden voor de scouts zelf, maar ook 
voor belangstellenden is er veel informatie te vinden en 
bestaat er de mogelijk om je online aan te melden. 
Binnenkort is het weer zover. We mogen weer heerlijk 
vroeg uit bed om op zondag 9 januari mee te doen aan de 
jaarlijkse 3 koningentocht. Elk jaar staat deze 
groepsactiviteit weer garant voor veel spektakel. Terwijl de 
zon nog bezig is met ontwaken vertrekken de eerste scouts 
alweer bij de blokhut.  In de verte verschijnt er een ster die 
de scouts moeten volgen. Deze ster zal de scouts door de 
meest prachtige bossen en weilanden leiden totdat zij 
uiteindelijk aankomen op een tot nu toe onbekende locatie. 
Op deze locatie zal het traditionele Toneelstuk plaatsvinden, 
waar dit jaar de kabouters maandag van de Cunera st. 
Marcellinus maanden op geoefend hebben. Iedereen fijne 
feestdagen toegewenst en tot volgend jaar.  

 
Leon Rohaan 
 Scouting Cunera-St. Marcellinus 
Tel: 0653221459 
lrohaan@hotmail.com 
www.cunmar.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nieuwbouw  -  Verbouw  -  Onderhoud  -  Renovatie 
 

    Tel. : 074 - 243 41 17 
Bartelinkslaantje 5                  Fax : 074 - 291 69 20 
7558 PS Hengelo (O)  Mob. : 06 - 55 50 75 99 

Wij zijn VERHUISD! 

van:  de Beukweg 82 

naar:  de Torenlaan 44 

De Batterij & Accu Specialist BV 

AKKUFIT 
Specialist in alle soorten batterijen en opladers voor 
allerlei doeleinden. O.a. voor Auto, GSM, Camera, 
Boormachines, Modelbouw, Enz, Enz.  

U kunt bij ons uw auto accu en andere 
batterijen gratis laten testen 

Torenlaan 44 

Tel 074-2500580 

Fax 074-2500660 

7559 PJ Hengelo (0) 

E-Mail  info@batterijspecialist.nl  

Internet: www.akkufit.nl 

Zou u overdag wel eens willen 
badmintonnen? 
Kom op een maandag vrijblijvend eens langs in de 
sporthal Hasseler Es. Tussen 13.30 en 17.00 kunt u 
kennismaken met de badmintonsport. Voor rackets wordt 
gezorgd en een trainer is aanwezig. Als het bevalt kunt u 
iedere maandag middag spelen tot het eind van dit jaar 
voor slechts 25 euro. Meer informatie: 
 www.elo-united.nl of bij Els van Deijk (074 2771900). 



 
WIJKCENTRUM Het Hasseler Hoes 

Inlichtingen en aanmelding bij de beheerder telefoon: 074-2780181 
===================================================================== 

Noodlocatie Het Hasseler Hoes 
Sinds juni heeft het Wijkcentrum Het Hasseler Hoes een 
tijdelijk onderkomen gevonden in de voorziening aan de 
Johan Buziaustraat en de hoek Noordelijke Esweg.  
 
De openings-tijden zijn: 

maandag tot en met vrijdag 
van 8.30-23.00 uur 
en in het weekend bij speciale gelegenheden. 

 
Het postadres is:  
Wijkcentrum Het Hasseler Hoes 
Johan Buziaustraat 2 
7558 LA Hengelo 
tel. 074-2780181 
e-mail: hethasselerhoes@introweb.nl 
 

Programma 2004-2005 
 
Met ingang van 10 januari 2005 worden in het Hasseler 
Hoes patchwork/quilt-lessen gegeven. Voorlopig wordt er 
begonnen met 6 lessen basiscursus op de maandagmiddag. 
Mocht er voldoende belangstelling bestaan voor 
vervolgcursussen dan kan het lesprogramma aangepast 
worden. De grootte van de groep zal bestaan uit minimaal 4 
en maximaal 10 leerlingen. Patchwork is niet leeftijd of 
geslacht gebonden. Zowel oma's, moeders, tieners als 
kinderen kunnen dit werk maken mits zij plezier hebben in 
het handwerken. Maar er zijn ook heel veel mannen, die 
zich enthousiast bezig houden met deze hobby want 
vroeger waren de kleermakers toch ook mannen! Er wordt 
met naald en draad gewerkt maar ook met de naaimachine 
kunnen prachtige quilts gemaakt worden.   
 
Enige toelichting op het patchwork en quilten: 

 
Patchwork 
Letterlijk lapjeswerk. Allerlei lapjes kunnen in eindeloos 
veel combinaties aan elkaar genaaid worden. Worden de 
lapjes op elkaar genaaid heet dit appliqueren.  
Quilt  
Van een patchwork-lap, maar ook van een effen lap stof, 
kan een quilt (uitspraak kwilt) gemaakt worden. Een quilt is 
een gewatteerde deken, die bestaat uit een bovenkant, een 
tussenlaag, die voor warmte zorgt, en een onderkant.  
Quilten 
Om deze drie lagen op elkaar vast te zetten, wordt een quilt 
gequilt. Dit is met kleine rijgsteekjes doorpitten van de drie 
lagen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRSH: Nieuwtjes/mededelingen 
Het nieuwe seizoen is weer  
begonnen.  Het bestuur wenst  
iedereen een plezierig en vooral  
sportief jaar toe! Vanwege grote 
belangstelling voor Streetdance  
en Basketbal voor de jeugd zijn  
de groepen opgesplitst in 2  
groepen. Nu kun je dus sporten met je leeftijdgenoten. Lijkt je 
dit wat, je kunt altijd komen kijken en vrijblijvend meedoen! 
 
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de volgende sporten: 

- Badminton jeugd (9 t/m 16 jaar) 
- Zaalvoetbal 
- Volleybal dames en heren 
- Gymnastiek dames en heren 
- Ouder- en peutergym  
- Streetdance 

 
Heb je interesse? Kom dan gerust eerst een gratis proefles 
bijwonen. Zie voor meer informatie onze website  
www.wrsh.freeler.nl 

AUTO/MOTORRIJSCHOOL 

A1 

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

WWW.RIJSCHOOLA1.NL 
 

Steen- en Tegelhandel

Torenlaan 38
Tel. 277 60 79    Fax. 277 69 05

Sierbestrating
Sierpleister
Wandtegels
Plavuizen
Natuursteen
Tuinhuisjes
Blokhutten

 

 

 

 

 

  


