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BEHOUD HISTORISCHE BOERDERIJ
BARTELINKSLAANTJE

De dichte begroeiing wekt een Doornroosje-achtige indruk
Bewoners uit de omgeving van de boerderij op
Bartelinkslaantje 17/19 hebben bewegingen gesignaleerd
die wijzen op de belangstelling van een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar zou de boerderij van
de gemeente (eigenaar) willen kopen met de bedoeling de
boerderij en de bijbehorende opstallen te slopen. Er
zouden plannen zijn op de vrijgekomen grond vier nieuwe
woningen te bouwen. In een brief aan het College van
B&W en de Gemeenteraad vraagt de wijkraad Hasseler Es
wat de plannen zijn met deze fraaie boerderij uit 1909. De
wijkraad zou graag zien dat alle mogelijkheden worden
benut de boerderij te behoeden voor de slopershamer. De
boerderij, waarvan er nog maar zeer weinig in Hengelo zijn
overgebleven, dient voor volgende generaties te worden
behouden. De wijkraad stelt de gemeente voor de
boerderij op de monumentenlijst te zetten.

Woord van de voorzitter
2005 in vogelvlucht
Voor u ligt het eerste nummer van alweer de zesde
jaargang van de Hasseler Post. Deze informatiekrant is
voor ons als wijkraad een belangrijk middel om het contact
met de wijkbewoners te onderhouden. En verder
publiceren o.a. de scholen, de gemeente, het wijkcentrum
met enige regelmaat. Dat we als wijkraad in 2005 niet
hebben stilgezeten leest u in de nu volgende terugblik.
Supermarkt Sanders gaat uitbreiden en de Hasselerborgh
wordt gebouwd. Wij assisteren de flatraad bij het overleg
over de juiste invulling van de buitenruimte. Wij wijzen de
gemeente ook deze winter erop om de voetpaden nabij het
winkelcentrum en de belangrijkste fietsroutes gelijk mee te
nemen in het strooiplan. We vergaderen nog in de

Johan Buziaustraat, maar op 6 april komen we opdagen
om de eerste stenen (vier stuks!) te helpen leggen in het
Kulturhus in aanbouw, waar we een eigen kantoor krijgen.
Leden van onze werkgroep verkeer spreken in februari
diverse keren met de gemeente en buigen zich over de
tekeningen om de HOV-lijn met het nieuwe formaat
bushokjes zo veilig mogelijk in te passen. Onze wijk wordt
geconfronteerd met het voornemen van de gemeente om
een deel van het groen te wijzigen in eenvoudiger groen
(vooral gazon) om kosten te besparen. Het hele jaar door
hebben wijkbewoners met ongenoegen bij ons
gereageerd. De wijkraad is benieuwd hoeveel besparing in
onderhoudskosten deze omvorming op de lange duur
oplevert. Wij vinden dat het groene karakter een vast
kenmerk van onze wijk moet blijven.
Op de vergadering in juni vertellen bewoners over zeer
hinderlijk gedrag van truckchauffeurs aan de
Hasselerbaan. Een huurwoning wordt intensief gebruikt als
logieslocatie voor internationaal transport. Maar enige tijd
later is vrij plotseling alle activiteit (en hopelijk voorgoed)
vanuit deze woning gestaakt.
In oktober brengen enkele leden van de wijkraad een
bezoek aan een commotievolle bijeenkomst in Deurningen
over Exodus. Wij delen in de zorg van veel Deurningers.
De gevaarlijke kruising Westelijke Esweg – Hasselerbaan
“bij de klok” wordt eindelijk aangepakt. Binnen een half jaar
zal worden bekeken hoe de veiligheid is toegenomen.
Natuurlijk zijn wij eigenlijk het hele jaar druk geweest met
het volgen van de ontwikkelingen rond het winkelcentrum
en het Kulturhus. Veel leden hebben zich ingezet bij de
voorbereidingen van het Wijkplan voor de Hasseler Es, of
de verbeteringen van de bestemmingsplannen. Een echte
klapper was ook voor ons de opening van het Kulturhus
Hasselo op 25 november; het kraken van de afbrekende
takken door het gewicht van de sneeuw op die dag, zal
ons nog lang heugen. Net zoals de jeugdige leden van de
werkgroep milieu, doet de wijkraad het meeste werk
onopvallend op de achtergrond, maar wie zich met een
ernstig probleem of leuk idee bij ons meldt, is van harte
welkom. De resultaten leest u vervolgens in onze Hasseler
Post.
Johan Molthof, voorzitter Stichting Wijkraad Hasseler Es.

Nieuws van de gemeente

* * * Colofon * * *
Druk
Schutte & Stroop
Verspreiding
SWB Hengelo
Klachten over bezorging 277 1783
tot een week na verschijning van de
krant
-

Van nood-Albert Heijn naar “groene zoom” .
Albert Heijn heeft eind vorig
jaar weer haar intrek
genomen in het (compleet
vernieuwde) winkelcentrum
Hasselo. Het terrein langs
de Hasselerbaan ter hoogte
van de Dinant Dijkhuisstraat,
waar anderhalf jaar lang het
noodgebouw van Albert
Heijn heeft gestaan, kan nu
dus weer toegevoegd
worden aan het rijke
“natuurlijke” groenareaal van
de wijk Hasseler Es.

_________________________________________________________________________

Redactie :

Katia van Eck

Arjen Hoogervorst

Opmaak,
fotografie Arjen Hoogervorst
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplage 5700, 5 x per jaar
Verspreiding huis aan huis in de wijk
Losse nummers bij het Kulturhus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sluitingsdatum kopij: 27 mrt. 2006
Volgende nummer: 11 apr. 2006
De redactie behoudt het besluit tot
plaatsing
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertenties:
H. Schutten 277 1783

Reacties en kopij naar:
hasselerpost@hotmail.com

Wijkraad Hasseler Es
Secretariaat:
Postbus 8051
tel. 277 36 86

7550 KB Hengelo

wijkraadhasseleres@hotmail.com
e

Het terrein oogt nu nog wat kaal

Nadat het bedrijf Hein Heun BV, in opdracht van Albert Heijn, de voorzieningen, het
puin en de verharding heeft verwijderd, zal Stadsdeel Noord weer de
verantwoordelijkheid over het terrein overnemen en beginnen met het terugbrengen
van het terrein naar de groenfunctie die het voor die tijd voor de buurtbewoners had.
Langs de west- en noordrand van het terrein zal gazon komen, voorzien van een
slotenstelsel. Verder komt er een fraaie bloemenweide (ruw gras doorgezaaid met
bloemenzaad) waarin op een centrale plek een aantal grote keien zal worden
neergelegd in een cirkel. Binnen de cirkel zal een houten bank worden geplaatst.
Op deze centrale plek kunnen wandelaars en hondenliefhebbers elkaar ontmoeten
en even verpozen. Aan de zuidzijde van het terrein zal het bos weer worden
aangevuld met een strook inheems bosplantsoen. Op enkele plaatsen in het gazon
zullen bomen worden aangeplant als compensatie voor de gekapte bomen.
Hiermee krijgt de Hasseler Es weer een prachtige “groene zoom” terug, voorzien
van een rijk planten- en dierenleven.

Openbare vergadering elke 2
maandag van de maand.
Uw komst graag vooraf doorgeven
aan het secretariaat.
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nieuws van de wijkraad
BESTEDING WIJKBUDGET 2005
Net als in voorafgaande jaren zijn ook in 2005 weer
talrijke leuke ideeën uit de wijk voor het wijkbudget
aangeleverd.
Besteding in het nieuwe Kulturhus
Na de oplevering van het Kulturhus is eind 2005 een
groot deel van het (ten dele opgespaarde) wijkbudget
geïnvesteerd in het nieuwe gebouw. Iedereen die het
Kulturhus heeft bezocht heeft ongetwijfeld de mooie
gashaard kunnen bewonderen. Verder is de
ontmoetingsruimte aangekleed met roestvrijstalen
plantenbakken waarin planten in hydrocultuur. Het
voorstel van de vrijwilligers van het Kulturhus een TV in
de ontmoetingsruimte is nog niet gerealiseerd. Eerst
moet nog naar de meest gunstige plek voor de TV
worden gezocht en er moet nog een kabel worden
doorgetrokken.Verder is het gereserveerde wijkbudget
van voorgaande jaren besteed aan twee vergadertafels
en acht stoelen in de nieuwe wijkraadskamer. Ten
behoeve van het wijkraadsarchief zijn twee bijpassende
archiefkasten aangeschaft.
Verfraaiing wijk

Jubilea:
Traditiegetrouw zijn de echtparen die 50 of 60 jaar zijn
getrouwd weer verrast met een fraai bloemstuk. De
jubilerende Dansvereniging Roesalka ontving dit jaar
eveneens een felicitatiecheque.
Niet gerealiseerde aanvragen in 2005:
De aanvraag van de bewonerscommissie van de flat van
de Paul van Steenbergenstraat voor verfraaiing van de
nieuwe hal en een zitplaats kon niet worden uitgevoerd.
Het wachten is op het dicht bouwen van de
onderdoorgang tussen de twee flats door . Het idee
dezelfde nieuwe banken te plaatsen rondom de vijver
achter de sporthal/Kulturhus als bij het Kulturhus is door
de gemeente afgewezen. Deze speciale banken worden
alleen vóór het Kulturhus geplaatst en niet verder in de
wijk. Daarop heeft de wijkraad de afdeling stadsbeheer
verzocht de oude banken in ieder geval deze winter van
een goede laag verf te voorzien.
Nieuwe aanvragen
Iedere wijkbewoner kan voor 2006 weer nieuwe
voorstellen voor het wijkbudget insturen. Dat kan per post
naar de Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB
Hengelo of per e-mail aan:

wijkraadhasseleres@hotmail.com

In de middenberm van de Hasselerbaan ter hoogte van
de Groentuin en op de hoek van de Dinant Dijkhuisstraat
zijn narcisbollen geplant. Tezamen met de reeds
aanwezige krokussen verandert de Hasselerbaan in het
voorjaar in een fraaie bloemenzee.
Schoonhouden wijk
Jaarlijks wordt een klein deel van het wijkbudget ingezet
om de wijk schoon te houden van zwerfvuil. Zoals
bekend zorgt hiervoor onze Milieu Werkgroep Hasselo.
Wekelijks gaan hiervoor meerdere jongeren uit onze wijk
op pad.
Nieuws- en informatieverschaffing:
Ook gaat geld van het wijkbudget naar onze wijkkrant
Hasseler Post. Deze wordt vijf keer per jaar uitgegeven
met een oplage van 5700 stuks.
Diverse materialen
Uit het wijkbudget zijn een set koersballen bekostigd
voor de bewoners van ’t Voskamp.
Het Edith Steinkoor heeft uit het wijkbudget uniforme
mappen kunnen aanschaffen voor de koorleden.
De biljartclub van ’t Voskamp heeft een deel van het
kosten toegezegd gekregen voor het vervangen van het
biljartlaken.

SNEEUWRUIMEN EN STROOIEN
Na de zware sneeuwoverlast eind november/begin
december 2005 reageerden veel bewoners over het
(niet)sneeuwruimen en strooien in de wijk. Die meldingen
hadden niet alleen betrekking op de recente sneeuwoverlast maar ook over het strooibeleid van de gemeente
in de afgelopen jaren. Geconstateerd is dat niet alleen niet
tijdig wordt gestrooid, maar ook in onvoldoende mate.
Naast de hoofdwegen Hasselerbaan en de Westelijke,
Noordelijke en Oostelijke Eswegen waren de doorgaande
(hoofd)-fietspaden slechts gedeeltelijk geveegd. De Wijkraad Hasseler Es heeft daarom deze kwestie voorgelegd
aan het College van B&W en de Gemeenteraad. In haar
brief vraagt de wijkraad of naast de hoofdwegen en hoofdfietspaden ook de
wegen rondom
winkelcentrum
Hasselo,
Gezondheidscentrum
Hasselo, de sporthal en
het Kulturhus kunnen
worden
geveegd/gestrooid.
Ook de route van de
bejaardenwoningen
naar deze
voorzieningen dienen
in het veeg/strooiplan
te worden opgenomen
even-als de straten bij
de scholen.
Verder zou de wijkraad graag zien dat de belangrijkste
doorgaande wegen: Louis Bouwmeesterstraat, Dinant
Dijkhuisstraat, Cruys Voorbergstraat en Johan Buziaustraat structureel worden opgenomen in het veeg- en
strooiplan. Dit zijn namelijk belangrijke” waarop de
woonerven, de hofjes en de kleine straten uitkomen.

nieuws van de Wijkraad

WIE MELDT ZICH AAN VOOR NIEUWE
WERKGROEP
WIJKACTIVITEITEN?
De nieuwe werkgroep WIJKACTIVITEITEN vraagt
hulp van een aantal wijkbewoners bij het
organiseren van leuke activiteiten in onze wijk.
Iedereen die van organiseren houdt en/of creatieve
ideeën heeft zal zich echt op zijn of haar plaats
voelen in deze gezellige werkgroep.
De bedoeling is verschillende kinderactiviteiten te
organiseren zoals de Sinterklaasintocht,
paaseieren zoeken of een lampionoptocht. Naast
kinderactiviteiten kunnen ook activiteiten voor
andere doelgroepen worden opgezet. Dit kunnen
bijvoorbeeld sportwedstrijden of toernooien zijn of
het houden van een kunst- en creativiteitsmarkt
Kulturhus Hasselo en de Wijkraad Hasseler Es
hebben samen het initiatief genomen voor deze
werkgroep.
U kunt zich aanmelden voor de werkgroep of
informatie inwinnen bij Rika Grootoonk van
Kulturhus Hasselo, telefoon 278 01 81 of bij de
Wijkraad Hasseler Es via het e-mailadres:
wijkraadhasseleres@hotmail.com .
SIRENETEST HASSELER ES
De sirenes in heel Nederland worden iedere eerste
maandag van de maand om 12.00 uur getest. De
test duurt eenmaal 1 minuut en 26 seconden. De
wijkraad kreeg reacties uit de bepaalde delen van
de wijk dat men de sirene NIET hoort. Dit kunt u
melden bij de gemeente. De volgende test is op 6
februari Doorgeven aan de gemeente!
Hoort u op de eerste maandag van de maand om
12.00 uur de sirene NIET, geef dat dan door aan de
afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken, mevrouw
Teesink, telefoon (074) 245 95 67 De klachten
worden doorgegeven aan de Hulpverleningsdienst
regio Twente. Zij registreren de klachten
en nemen maatregelen.

MELDING DEFECTE STRAATVERLICHTING
Als de lamp van een lantaarnpaal niet meer brandt kunt
u dit doorgegeven aan het meldingsnummer van
wijkbeheer via telefoonnummer 2459 459.
Bij de melding dient u de straatnaam en het nummer
van de lantaarnpaal op te geven.

Prijsvraag

wat is dit en waar is het????
Een nieuwe rubriek om onze krant nog gezelliger
te maken.
In elke editie plaatsen we een foto van een
markant punt. Dat kan een plek zijn, of een object.
Aan u de vraag wat en waar het is.
De weergave van de foto kan zijn aangepast.
Bij een juiste oplossing kunt u een Wijkraad waardebon winnen van 25, 15, of 10 euro. Te
besteden in ons winkelcentrum Hasselo.
Oplossingen naar: Wijkraad Hasseler Es, Postbus
8051, 7550 KB Hengelo.
SUCCES!

- A P K K e ur in g ssta tio n

- B an d en

- R o etm e tin g

- S ch a d eh er stel

- R ep a ra tie alle m erk en a u to’s

- U itlijn en

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

A U T O B E D R IJ F J A N S E N
B O R G M A N W E G 25 H E N G E L O T E L : 0 7 4 - 2 7 7 3 3 8 0
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Gesprek met de dames van prikpost Kulturhus
Ook de prikpost, voorheen gevestigd aan de Klaas de
Rookstraat, heeft sinds 21 november een plekje
gevonden in het nieuwe Kulturhus. Reden om de
dames even op te zoeken op hun nieuwe stekkie.
Op de vraag of het hier een beetje bevalt krijg ik twee
grijnzen ten antwoord.

José

Annemarie

“Ja, het bevalt ons hier perfect” vertelt José Olde
Klieverik, “We hadden dan ook vanaf het eerste begin
inspraak over waar we het lab precies wilden hebben
in het Kulturhus. En fijn dat we meteen naast de
ingang zitten, dat is wel zo prettig voor de mensen die
slecht ter been zijn.
Het is wel jammer dat veel mensen nog niet schijnen
te weten dat we nu in het Kulturhus zitten, maar er
wordt aan gewerkt om dat beter aan te geven”.
José werkt van de vijf ochtenden, drie maal in de
week samen met Annemarie de Ceuninck van
Capelle. Annemarie: “Ik werk nu, na 13 jaar
afwezigheid, sinds een half jaar op de prikpost van de
Hasseler Es. Ik woon zelf in de wijk dus dit is perfect.
Helemaal sinds we in het Kulturhus zitten, mijn
kinderen zitten hier namelijk om de hoek op school,
echt ideaal”.

De prikpost is ongeveer 14 jaar geleden begonnen als
een service vanuit het ziekenhuis Hengelo, zodat de
mensen uit de wijk niet zo’n eind hoefden te fietsen.
Annemarie vertelt: “ We krijgen hier niet alleen
mensen uit de Hasseler Es, ze komen ook veel vanuit
Groot Driene, Klein Driene en Deurningen. Eigenlijk
komen de mensen hier vanuit heel Hengelo, zelfs zij
die dichter bij het ziekenhuis wonen; hier hoeven ze
vaak minder lang te wachten”.
José: “We zijn natuurlijk wel gewoon een onderdeel
van het streekziekenhuis Midden-Twente, het bloed
dat hier wordt afgenomen gaat naar het laboratorium
van het ziekenhuis om daar onderzocht te worden.
Daarom moeten de mensen ook een ponskaart van
het ziekenhuis van Hengelo meenemen, anders
kunnen we ze helaas niet helpen”.
Annemarie: “ In principe kan iedereen hier terecht,
alleen voor kinderen jonger dan vier jaar moet je toch
even naar het ziekenhuis. Voor kinderen onder de 4
heb je, naast de moeder of vader bij wie het kind op
schoot kan zitten, twee laboranten nodig; één om de
arm vast te houden en één om het bloed af te nemen.
Daar wij hier vanaf half tien ’s ochtends alleen zitten is
dat dus vaak niet mogelijk”.
Het is duidelijk dat José en Annemarie erg tevreden
zijn met de prikpost op de nieuwe locatie.
Bloedprikken is natuurlijk nooit een pretje, maar
vanwege de prettige sfeer die hier
gecreëerd wordt door deze twee
gezellige dames en hun collega's
Hennie en Sinette, kom je hier
bijna voor je plezier. En voor de
echt “naaldschuwe” mensen onder
ons; er is zelfs een bed aanwezig
zodat je erbij kunt gaan liggen!
tekst: Katia van Eck

Concurrentie voor de Hasseler Post?
Tijdens de opening van het Kulturhus waren ze al prominent aanwezig en ook in het winkelcentrum
liepen de witgehemde persmuskieten met het logo van het Het Kinder Persburo
( KPB).
Heel professioneel werden interviews afgenomen van passanten, terwijl een fotograaf
er de
plaatjes bij schoot. Met al de verzamelde kopij werd uiteindelijk De HasselerKids Krant
geboren.
Deze krant is de kroon op het werk van 12 leerlingen uit de groepen 8 van basisschool
de Timp en 't
Eimink. Onder begeleiding van Scala welzijnswerk werd amen met
het Kulturhus een
project gestart om kinderen een krant te laten samenstellen. Het Kinder Persburo werd in het
Laatste nieuws!!
leven geroepen om de krant te vullen en uit te geven.
Onder grote belangstelling van leerkrachten, ouders en belangstellenden werd de krant op 20 december gepresenteerd
door de bloednerveuze leerlingen van de Timp en 't Eimink. Opvallend was, dat een van de deelneemsters, Megan
Vennegoor, vertelde, dat de onderlinge sfeer tussen de beide scholen, dankzij dit project, sterk was verbeterd. In het
verleden waren er nog wel eens strubbelingen geweest.
tekst: Arjen H.
De HasselerKids krant is
leuk om te lezen. Vol met
interviews, puzzels en
informatie.
Het KPB zal zeker een
vervolg krijgen, want er is
een grote belangstelling
voor deelname.
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie
Na de presentatie kregen d
de deelnemerss namens
Scala elk een persdiploma.
uitgereikt.
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De geschiedenis van de Hasselose school door Jan Dirkx
We pakken de draad op vanaf 1 augustus 1969.
De school behoorde toen tot de gemeeente Weerselo en
werd bestuurd door het Kerk / Schoolbestuur van de
Parochie van de H. Plechelmus te Deurningen.
Eerst kwamen in een vergadering de kerkelijke zaken aan
de orde; daarna werden de onderwijskwesties besproken.
Als ouders iets te klagen hadden over een leerkracht, dan
werd deze op het matje geroepen.
Het zal duidelijk zijn dat de Willibrordusschool ( Deurningen)
en de Bonifatiusschool (Hasselo) onlosmakelijk met elkaar
verbonden en tot elkaar veroordeeld waren.
De Willibrordusschool lag toen buiten het dorp aan de weg
naar Weerselo, op de plek waar nu de Marke staat.
Deze ligging werd als zeer ongunstig ervaren, vanwege de
afstand en de aanwezigheid van een gevaarlijke weg.
Later in het verhaal zullen we vernemen hoe dit feit een rol
speelde in de gebeurtenissen te Hasselo.
Het gebied gelegen tussen Borne, Deurningen , Oldenzaal ,
Enschede en Hengelo was onderwijstechnisch beschouwd
een blinde vlek. Vandaar dat in een ver verleden besloten is
om midden in dat gebied een school te situeren.
Op deze manier was het voor alle kinderen even ver lopen,
cq fietsen.
De Bonifatiusschool , Hasseloseschoolweg 144 was zeer
paradijselijk gelegen , omringd door akkers, weilanden en
houtwallen . Deze vruchtbare Twentse grond waar
generaties op gewerkt en gezwoegd hebben bracht de aard
en de mentaliteit en het karakter van de leerlingen voort.
Bijna alle kinderen kwamen uit agrarische gezinnen. Vaak
woonden opa en of oma er bij in .
Dialect was de voertaal en de taallessen verliepen
moeizaam. Vaak werd de betekenis en de uitspraak van
woorden aangeleerd door het Twents erbij te halen. Ook de
schrijfwijze werd op deze manier aangeleerd.
De onderwijsinspecteur had het vaak over dit probleem en
opperde als mogelijkheid om een apart taalonderwijs te
geven om de achterstand weg te werken.
De school lag aan een zandweg. Deze weg liep van de
Deurningerstraat naar de Vliegveldstraat.
Aan beide kanten lagen akkers en tractoren en karren lieten
hun sporen na. Stof en regen deden de rest. Vandaar dat af
en toe een trekker met schuif het pad egaliseerde en
afschraapte.

- APK Keuringsstation

- Banden

- Roetmeting

- Schadeherstel

- Reparatie alle merken auto’s

- Uitlijnen

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

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

Dit viel onder het hoofdstuk: “onderhoud onverharde
wegen buitengebied”
In de winter was de school moeilijk te bereiken.
Trekker met platte wagen, een stel kinderen erop en wat
lappen en oude dekens om warm te blijven en zo ging de
karavaan op weg. De juffrouw die op de fiets onderweg
was, werd ook opgeladen. Wel een alternatieve manier
van carpooling avant le lettre.
Centrale verwarming was er niet. Oliekachels met
aanjager die nogal eens ploften.hielden de boel warm en
waren er oorzaak van dat we vaak gingen kijken of de
school er nog stond.
Een aansluiting op het waterleidingnet was vanwege de
ligging onmogelijk. De school beschikte over een eigen
pompinstallatie en als er storing was ( en dat was nogal
vaak) kwam de firma Ponsioen er aan te pas. Uiteraard
vonden alle kinderen dit zeer interessant.

Word vervolgd- volgende keer een klassenfoto!!
Jan Dirkx werd geboren in Etten Leur
en kwam in 1969 naar Hengelo. Hij
heeft als "meester" tot 1972 aan de
Hasselerschool gestaan. Na de
opheffing heeft Jan op de CT.Stork
school gewerkt. In 4 vermakelijke
afleveringen vertelt Jan over zijn tijd
aan de Hasselerschool.
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Inschrijven dagelijks vanaf 19.00
bij de dansschool
aan de ingang Wetstraat.
tel 074 - 291 35 41

Informatie van de scholen
Afrikaanse optredens met muziek en
dans op basisschool De Borgh.
Op woensdag 1 maart start in
basisschool De Borgh een project met
als thema “Afrika”. Ruim 10 dagen lang
staat de hele school in het teken van dit
thema en er zijn veel leuke activiteiten
gepland. Ieder jaar halen we geld op
voor een goed doel en geven in iedere
groep een serie lessen over dat
onderwerp.
We hebben nu als thema “Afrika” en het
reeds opgehaalde geld gaat naar een
school in Rwanda. Het is een school
voor doofstomme kinderen en zij krijgen
speeltoestellen voor hun schoolplein.
We hebben leskisten van de
Wereldwinkel en materialen en posters
van allerlei verenigingen, zo kunnen de
kinderen veel ontdekken over Afrika.
Ook zijn er Djembee-workshops, alle
kinderen vanaf groep 4 kunnen
meedoen want er worden maar liefst 25
van deze trommels neergezet. Op
vrijdag 10 maart sluiten we het
“Afrikaproject” af met een presentatie
voor ouders en belangstellenden in alle
groepen van De Borgh. Alle kinderen
zijn die middag bij gastouders geweest
thuis geweest en hebben daar speciale
Afrikaanse gerechten klaargemaakt.
Erg leuk voor de kinderen om met
koken bezig te zijn en dan ook nog met
lekkernijen die van ver komen. Tijdens
de presentatie tussen 17.00 uur en
19.00 uur kunnen ouders en kinderen
de exotische hapjes proeven. In de
klassen is werk van de kinderen te
bewonderen en in de kleuterspeelzaal

medezeggenschapsraad zijn daarbij
cruciaal. Wanneer we mensen
op school krijgen die graag
geïnformeerd willen worden over onze
aanpak is het leuk om
de verbazing te zien wanneer onze
werkwijze en die inbreng van ouders
duidelijk wordt gemaakt.
Kort geleden bracht een groep van tien
Duitse schooldirecteuren uit Osnabrück
een bezoek aan onze school, om
kennis te nemen van onze aanpak: van
raamschilderingen , leesondersteuning
Het team van De Borgh.
,Vossenjacht, Kerstviering, Algemene
Ouderavond met een
toneelvoorstelling, excursies en
Informatie De Meent
(Open Dag Openbaar Onderwijs maart schoolreizen tot en met een helder
leerlingvolgsysteem : Veel is mogelijk
2006 zie onder!)
wanneer er veel helpende handen zijn.
Maar de verbazing dat een school dit
De laatste jaren hebben de basisscholen een enorme ontwikkeling door allemaal tot zijn taak rekent is dan toch
groot.
gemaakt in het leveren van zorg op
Wanneer u in maart Het Schöppert , De
maat. OBS De Meent loopt in die
Timp en OBS De Meent kunt bezoeken
ontwikkeling voorop. Het opvoedingstijdens de Open Dag, kunt U ook zelf
proces kun je maar een keer doen en
ervaren dat in de Hasseler Es de
dus verdient het al onze zorg en
scholen alle staan voor kwalitatief
aandacht. En daarbij komt dat er niets
meer motiverend is, dan te zien dat een hoogwaardig onderwijs. Uw verbazing
zal waarschijnlijk niet zo groot zijn als
goede gerichte steun aan leerlingen
bij de Duitse directeuren. Wij weten
positieve resultaten heeft!
ondertussen niet beter dan dat het zo
Het is vanzelfsprekend dat een
hoort!
leerkracht dat niet in zijn eentje kan.
Teamwork is de beslissende factor voor De Open Dag is op de OBS De Meent
het slagen van een goede begeleiding. op woensdag 8 maart, De Timp en het
Daarom besteden we op De Meent veel Schöppert op vrijdag 10 maart.
aandacht aan de onderlinge ondersteuning. En die ondersteuning beperkt zich Johan Bennink
(Adj. directeur en Intern Begeleider)
niet tot de collega’s onderling. De
samenwerking met de ouderraad en de
zijn er optredens van de kinderen. Het
geheel wordt muzikaal opgeluisterd
door Makanba, een groep uit Almelo
die Afrikaanse muziek speelt.
Op maandag-middag 6 maart
hebben we een openmiddag(13.30 en
15.00 uur. ) in onze school. Zowel de
ouders van de kinderen als andere
belangstellenden zijn deze middag van
harte welkom om een kijkje te komen
nemen tijdens de lessen in de groepen.

Holland Signs
Sinds februari van vorig jaar is aan de Torenlaan 32, op
industrieterrein Roershoek, het bedrijf Holland Signs
gevestigd.
Dit voormalige pand van Budget Cars heeft een ware
metamorfose ondergaan. Het overwegend wit-groene
pand is veranderd in wit-zilver en de naam en logo van
Holland Signs komt duidelijk tot uiting middels een
opvallende neonreclame. Niet verwonderlijk als je je
bedenkt dat dit bedrijf zich gespecialiseerd heeft in het

verwezenlijken van allerlei wensen op het
gebied van reclame-uitingen. Zo kunt u bij hen
o.a. terecht voor neonobjecten, lichtreclame,
gevelbelettering, beursborden, spandoeken en
autoreclame.
Voor het complete aanbod kunt u altijd contact opnemen
met Rob, Marina, Pascal of Herman. Tel. 074-2673525.
Dit professionele team van 4, met een gezamelijke
ervaring van 60 jaar, zullen u graag te woord staan
.www.hollandsigns.nl

Computer voor iedereen

telefoon: 278 01 81
Creatieve workshops voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar
Op maandagmiddag van 15.3017.00 uur leert Dorothée je van
alles over solderen (6x € 15,-,
start 30 jan.), houtbewerken (5x
€ 12,50, start 20 maart) en
Tekenen en schilderen (6x €
15,-, start 8 mei). Geef je op per
workshop bij de beheerder van
het Kulturhus. Hasselo

In het Kultuurhus Hasselo is sinds
de opening een i-punt
(computerwerkplek) in gebruik
genomen. Tijdens de openingstijden van 8.00 tot 23.00 uur kan
het publiek hier gratis gebruik
maken van een zestal computers,
om bijvoorbeeld een document
te typen en uit te printen, of
informatie te zoeken. Op de
pagina met naslaginformatie zijn
veel gratis websites over
bijvoorbeeld Gezondheid,
Hengelo, het Weer en
Openbaar vervoer. Buiten de
openingsuren van de bibliotheek
kan u hier terecht voor het
verlengen (gratis) van de geleende boeken of om in de catalogus te kijken.
Voor meer of uitgebreide informatie op websites, moet er een internetbon gekocht
worden. Het tarief hiervoor bedraagt € 0.50 per 15 minuten. Het is ook mogelijk
internet-tegoed te kopen. De bon is dan nog uiterlijk een jaar geldig.
Ideaal voor mensen die (tijdelijk) geen computer bezitten.
Heeft u vragen over het gebruik van de computer of wilt u meer weten over
tekstverwerking, internet en e-mailen, komt dan langs op de volgende tijdstippen:
woensdag van 9.30 tot 11.30 en 13.00 tot 15.00 uur of
donderdagn van 9.30 tot 11.30 uur Deskundige vrijwilligers staan dan klaar om uw
vragen te beantwoorden en om u behulpzaam te zijn bij het werken op de computer. U
krijgt dan gratis advies en ondersteuning zonder verdere verplichting. Bij voldoende
deelneming worden binnenkort ook cursussen gegeven. Een inschrijfbon ligt klaar bij
de computers. Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken en proberen.
Gezond afslanken, kan dat?
Ja. Iedere woensdag van 9.00-10.00 en 18.30-19.30 uur is Greetje Hopman van EGA
Slankklup aanwezig om u te begeleiden om van uw overgewicht af te raken. En dat
uitsluitend op basis van dagelijks gezond voedsel. Laat u vrijblijvend informeren en kom
langs in het Kulturhus of bel: 06-55131543.

Snuffelcursus Schilderen en Aquarelleren
Altijd al willen schilderen als Picasso of Rembrandt?
Wilt u ontdekken of er in u een Van Gogh schuilt? Kom
dan naar de snuffelcursus op donderdagmiddag van
13.00-15.30 uur in maart. In vier lessen kunt u ervaren
wat aquarelleren of schilderen met acryl is. De kosten
zijn € 10,- per les, exclusief materiaal dat ter plekke
verkrijgbaar is. Wilt u vooraf meer informatie, belt u
dan met Rina Lenior, tel. 0487-525656.
Opgave bij Roy Asbreuk, beheerder Kulturhus
Hasselo,

Sporten voor maar 7,50 euro per
maand bij WRSH !
Het is hartje winter, maar gelukkig kun je
bij ons binnen sporten!
We zijn nog opzoek naar een nieuwe
trainer voor conditietraining op de
woensdagavond. Voor meer informatie
kun je bellen met Jos Gelink 2773324 of
Frans Oude Griep 2776644.

Kookworkshops
Ben je nog onervaren in de keuken, of zou je wel iets meer willen op het
gebied van koken?.
Onder begeleiding van de professionele kookdocent Gerre
Oldenbeuving kunt u deelnemen aan diverse kookworkshops:
Mexicaanse keuken, Tapas , Koken met vis. En verder:
Zeven workshops basiskoken voor jongeren vanaf 16 jaar en
volwassenen: van pasta’s tot vlees, aardappelen en groente,
ovenschotels en chinees, eenpansgerechten
en stamppotten. Volgt u ze allemaal dan is
de zevende gratis.
Voor opgave en meer informatie:
Kulturhus Hasselo,

Ook hopen we nieuwe leden te kunnen
aantrekken voor: volleybal, basketbal
jeugd, badminton jeugd, ouder- en
peutergym en streetdance. Ben je nog
geen lid, kom dan snel bij ons langs en
woon (gratis) een proefles bij. Voor
informatie : www.wrsh.nl of 2776561 na
19.00 uur

