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De Klus is begonnen!
De klus is begonnen zoals u ongetwijfeld heeft kunnen zien. De sloop van
het winkelcentum is reeds voltooid en van het Hasseler-Hoes wellicht ook
bij het verschijnen van de HasselerPost. Gelukkig hebben we samen met
bestuur en medewerkers van het Hasseler-Hoes een oplossing kunnen
vinden voor de tijdelijke huisvesting in het noodgebouw aan de Buziaustraat
waar momenteel de Korhoen is gevestigd.
De kinderopvang zal tijdelijk vanaf 02 juni tot 10 juli in de Thabor-kerk
gehuisvest zijn. Een oplossing voor de Bibliotheek is in de maak. De
planning is er op gericht dat met de start van het nieuwe schoolseizoen van
2004 de bibliotheek de deuren weer kan openen.
Voor de bouwvakantie verwachten we de eerste prijsaanbiedingen van de
aannemers voor het nieuw te bouwen Kultuurhus.Na de vakantie volgt de
prijsvorming-sprocedure, vergunningsprocedure en de uitvoering, om met
de start van het volgende schooljaar medio 2005 de deuren te
kunnen openen. Aan het ontwerp van de buitenruimte wordt
op dit moment hard gewerkt
samen met de aannemer Dura/Vermeer, Bouwfonds en medewerkers van de gemeente
Hengelo.
Lees verder op bladzijde 3

Voorzitter Erik den Heijer gaat de wijkraad
Hasseler Es na 25 jaar verlaten. Vanaf de
oprichting van de wijkraad in 1979 heeft
hij zich voor de wijk op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt. Erik is
begonnen als lid van de werkgroep Verkeer. Vooral in de opbouwfase van de wijk
die jaren heeft geduurd, bracht dat enorm
veel werk met zich mee. Naderhand kwamen er ook allerlei andere taken op hem af.
Voor alle zaken heeft hij zich altijd volledig ingezet. Na een periode van enkele
jaren als voorzitter te hebben gefunctioneerd en weer bestuurslid te zijn geweest,
heeft hij sinds januari 2004 het voorzitterschap tijdelijk weer op zijn schouders genomen. Tijdens de wijkraadsvergadering in
juni legt hij deze functie definitief neer en
geeft hij de voorzittershamer aan bestuurslid Johan Molthof. Tegelijkertijd wordt
afscheid genomen van Gert Westerik. Gert
vertegenwoordigde jarenlang de bewonerswijkraad van de Hengelose Bouwstichting.
Hij heeft zich in deze periode onder meer
verdienstelijk gemaakt door te zorgen dat
bij de seniorenwoningen in de Carl Muckstraat /Otto Klempererstraat verhoogde
toegangen naar de voordeuren van de
woningen werden aangelegd. Een gedeeltelijk afscheid wordt ook genomen van
oud-voorzitter Etienne Meier. Etienne
heeft namelijk afgelopen december zijn
taak als voorzitter neergelegd. Gelukkig
blijft hij actief voor de opmaak van de
wijkkrant Hasseler Post. Op de oproep
van de wijkraad om versterking is erg
positief gereageerd uit de wijk. Een aantal
bewoners heeft de wijkraadsvergadering in
mei bijgewoond. Zij willen in de komende
periode bekijken voor welke taak zij zich
willen inzetten.

* * * Colofon * * *
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Stadswacht Hengelo maakt deel uit van de Stichting Veiligheidszorg Twente
(SVT). De SVT kent twee grote stadswachtlocaties (Enschede en Hengelo) en
zes kleinere (Haaksbergen - Borne – Hellendoorn – Losser – Oldenzaal Tubbergen ).
Momenteel zijn er in Hengelo ruim 40 personen werkzaam, waarvan het
overgrote deel als stadswacht. De locatie wordt geleid door een teammanager,
bijgestaan door een teambegeleider en vijf seniorstadswachten. Een
seniorstadswacht zorgt voor de dagelijkse aansturing en doet ook het
stadswachtwerk. Daarnaast onderhoudt de seniorstadswacht contact met
vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de politie (wijkagenten) en de gemeente
Hengelo.

Werkgebieden:
Centrum – Hengelose Es/Wilbert/Tichelwerk - Veldwijk/Berflo Es – Klein
Driene/Sterrenbuurt - Wilderinkshoek/Tuindorp – diverse basisscholen, onder
andere in de Hasseler Es en de Roershoek – industrieterreinen Twentekanaal en
Westermaat.

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
of sturen naar: Redactie HasselerPost
p/a
C. Langefeldstraat 101
7558 CZ Hengelo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Wat betekent de stadswacht bij u in de wijk:
De stadswacht levert een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in het
openbare gebied van de gemeente Hengelo. Stadswachten zijn de oren en ogen
van de politie en de gemeente. Ze zijn preventief aanwezig, spreken personen
corrigerend aan, signaleren defect straatmeubilair, zwerfvuil, verdachte
situaties en verwijzen/informeren burgers op straat. Ze rapporteren de
gesignaleerde zaken/activiteiten naar de juiste instanties. Sinds januari van dit
jaar houdt de stadswacht in samenwerking met de wijkagent en de gemeente
extra toezicht bij het winkelcentrum Hasselo, in verband met overlast van een
grote groep jongeren. Tevens wordt er bij de Groentuin (werkproject Scala) aan
het Bartelinkslaantje extra gesurveilleerd in verband met vernielingen.

Niet alléén stadswachtwerk:

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

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid /notulist
Lid

Erik den Heijer
Henk Schutten
Hermine Banis
Walter Weissman
Swanet Vink

Werkgroepen
Verkeer
Marian Grootelaar
Milieu werkgroep Hasselo
Gilla Vronik
COVM/milieu/infrastructuur
Johan Molthof
Subsidietoekenningen
Jan van der Molen

Sinds kort zijn de meeste stadswachten eveneens zelfstandig bevoegd
verkeersregelaar. In samenwerking met de politie worden zij ingezet bij
verschillende evenementen/optochten.
In de toekomst worden de activiteiten
die door de SVT kunnen worden verricht uitgebreid. Naast stadswachtwerk
kunnen opdrachtgevers (gemeente,
maar ook anderen) verschillende
diensten “inhuren”. Hierbij valt bijvoorbeeld
te denken aan de eerder genoemde
verkeersregelaars.
Een ander voorbeeld is het dit jaar voor
het eerst aangeboden “afwezigheidstoezicht”. Dit houdt in dat bij afwezigheid (bijvoorbeeld door vakantie) de
stadswacht dagelijks bij uw woning
langskomt en kijkt of er sinds de vorige
dag veranderingen zijn opgetreden. Doel
hiervan is de kans op inbraak en andere na
righeid te verkleinen. Deze vorm van
toezicht kost de opdrachtgever € 3,= per
dag. Er zijn ook andere vormen van toezicht mogelijk. Meer informatie hierover is
te vinden op www.veiligheidszorg-twente.nl,
of kunt u krijgen door te bellen met stadswacht Hengelo: 25 01 880.

WIE HEEFT IDEEEN VOOR HET
WIJKBUDGET??
Op de vorige oproep heeft een klein aantal wijkbewoners
gereageerd. Deze voorstellen hadden voornamelijk betrekking
op het groen en onderhoud van de wijk. Hoewel veel
plantsoentjes dringend opgeknapt moeten worden, mag de
wijkraad volgens de gemeentelijke voorwaarden daaraan geen
wijkbudget besteden. Maar er zullen ongetwijfeld nog wel
andere wensen zijn in onze wijk. Daarom nogmaals het
verzoek ideeën aan te leveren voor het wijkbudget. 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.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met Jan van der
Molen, coördinator van de werkgroep Subsidietoekenningen,
telefoon 277 07 40.
Naam

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

Adres
Telefoon

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

Idee

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

Kosten

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

SPORT- EN SPEELVELDEN VOOR
HONDEN VERBODEN !!
Steeds vaker komt het voor dat honden op de
sport/speelvelden bij de scholen worden uitgelaten. Dat
menige hond daar tevens zijn behoefte doet is een logisch
gevolg. Een gevolg met strontvervelende consequenties voor
de aanpalende scholen. Niet alleen komt de poep via de
schoenscholen van de kinderen in de school maar sporten en
spelen op het speelveld is voor leerling en leerkracht niet
leuk meer. Vooral op het sportveld naast basisschool de Bron
is de overlast groot.
Daarom een dringende oproep aan alle hondenbezitters die
deze overtreding begaan. Laat uw hond uit op de daarvoor
bestemde terreinen zoals in de bermen langs de Hesbeek en
de Hasselerbaan of laat de hond zijn behoefte doen op de vijf
houtsnipperstroken die op verschillende plekken in de wijk
zijn aangelegd.

AUTO/MOTORRIJSCHOOL

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

WWW.VERKEERSPLEINA1.NL

De Klus is begonnen!
Vervolg voorpagina…
Na de zomervakantie zal het ontwerp aan de klankbordgroep
en de bewoners ter informatie en instemming worden
voorgelegd
Ook voor de standplaatshouders, de kaas-en vishandelaar,
hebben wij in overleg met hun en de winkeliers een plek
kunnen vinden bij het winkelcentrum aan de zijde van de W.
van Otterlostraat tegenover het gezondheidscentrum. Ik hoop
dat het proces zal verlopen zoals we nu met elkaar afgesproken
hebben en dat het eindresultaat aan ieders verwachtingen
voldoet. Verder wil ik mijn waardering uitspreken over de
gebruikers en de vrijwilligers van Het Hasseler Hoes met
betrekking tot hun inzet en loyaliteit om met elkaar de
schouders er onder te zetten om Het Hasseler Hoes ook in
minder goede omstandigheden te laten functioneren wat van
groot belang is voor de wijk.
Met vriendelijke groet,
Kees van 't Hoff, projectleider WC Hasselo / Kultuurhus

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

Sierbestrating
Sierpleister
Wandtegels
Plavuizen
Natuursteen
Tuinhuisjes
Blokhutten

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

Bewogen jaar voor de Timp.
Het afgelopen schooljaar was voor alle betrokkenen van
basisschool ‘de Timp’ een veel bewogen jaar. Naast alle
vaste activiteiten die het hele schooljaar door
plaatsvonden, was er een aantal extra activiteiten dat veel
publiciteit en waardering heeft gekregen. We begonnen het
jaar met iets nieuws. Het schoolzwemmen. Nadat het jaren
geleden vanwege bezuinigingen moest verdwijnen, zijn
wij er in augustus, in navolging van ’t Schöppert en de
Europaschool, weer mee begonnen. Het succes is heel
groot en we gaan er dan ook mee door. Het hele jaar door
was de werkgroep KANS heel actief. Deze ouderwerkgroep probeert in samenwerking met 3VO, politie,
wijkraad en gemeente een veilige schoolomgeving te
creëren. U heeft waarschijnlijk wel gelezen over allerlei
acties die deze werkgroep heeft georganiseerd. Voor
volgend jaar ligt er al weer een nieuw plan dat we graag
uit willen voeren, eventueel in samenwerking met alle
basisscholen in de Hasseler-Es en Vossenbelt. In februari
hebben we de week van het Openbaar Onderwijs
gehouden met alle openbare scholen in Hengelo. Alle
leerlingen van de Timp hebben zich ingezet voor een
kindertehuis in Rusland en we hebben de bewoners van ’t
Voskamp een heel plezierige week bezorgd met allerlei
optredens.We willen van deze week een jaarlijks
terugkerend evenement maken, waarin ‘actief
burgerschap’ en ‘aandacht voor anderen’ belangrijke
elementen zijn. Als klap op de vuurpijl was er in april het
25-jarig jubileum. Een geweldig feest dat we gevierd
hebben met een reünie, een sponsorloop, een dagje
dierentuin in Emmen voor alle kinderen, een sportdag en
een geweldige dansdag die we afgesloten hebben met een
voorstelling voor alle ouders in een bomvolle hal van de
Bataafse Kamp. Een geslaagd feest waar we met z’n allen
met voldoening op terug kunnen kijken.
Nu het schooljaar bijna is afgelopen zijn we natuurlijk al
bezig met de plannen voor volgend jaar. Naast
onderwijskundige vernieuwingen op het terrein van
samenwerkend leren, gaan we ook door met het
schoolzwemmen. Bovendien gaan we met de kinderen wat
nadrukkelijker bezig met ‘kunst en cultuur’. U hoort van
ons in het nieuwe schooljaar. Alvast een fijne vakantie.
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25 jaar ’t Eimink

In de week van 19 tot en met 24 april vierden we het heuglijke
feit dat wij, basisschool ’t Eimink, 25 jaar geleden in de
Hasseler Es zijn begonnen. Het is een goede gewoonte op ’t
Eimink om elk lustrum te vieren, dus hebben we dat uiteraard bij
het 5e lustrum, het zilveren jubileum heel uitgebreid gedaan.
Maandag 19 april zijn we met alle kinderen naar de Thaborkerk
geweest voor een sfeervolle viering en bij terugkomst bij school
hebben we ballonnen opgelaten en de school versierd. Ook was
er gelegenheid voor opa’s en oma’s om de school van hun
kleinkind te bekijken en werden ze vakkundig door leerlingen
van groep 8 rondgeleid. Op dinsdag 20 april was de hal van de
school omgebouwd tot een echte bioscoop en werden er voor de
verschillende groepen een leuke, spannende film gedraaid. En
natuurlijk ontbrak de zak met popcorn niet. De volgende dag,
woensdag 21 april, kwam de ijscokar op bezoek, want wie jarig
is, trakteert. En wij waren jarig, dus trakteerden we op ijs.
Donderdag was een hele feestdag, want op de andere dagen
moesten we ook nog af en toe gewoon aan het werk. De hele dag
werden we door de heren van Circus Kristal bezig gehouden en
konden alle kinderen op het eind van de dag allerlei verschillende kunstjes aan de ouders laten zien, die zelf ook nog
mochten meedoen. En toen was het al weer de laatste dag voor
onze kinderen. Vrijdagmorgen werd er door alle groepen tijdens
de jubileumdondersluiting een optreden verzorgd in de grote
feesttent die op het schoolplein was gezet en mochten ook de
vaders en moeders, en opa’s en oma’s komen kijken. Het was
een waar spektakel waar iedereen van heeft genoten. We kunnen
terugkijken op een gigantisch mooie week, een week om nooit te
vergeten.
Namens de werkgroep “25 jaar ’t Eimink”
Wim Mulder

- 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

Basisschool De Bron getroffen door brand
Op zaterdag 15 mei werd basisschool De Bron getroffen door
brand. Eén lokaal brandde uit, maar de gevolgschade was zo groot
dat de leerlingen tot de zomervakantie niet kunnen terugkeren in
hun schoolgebouw. In goed overleg met diverse instanties is men
naarstig op zoek gegaan naar een ander onderkomen. Dit had als
resultaat dat de leerlingen nu verdeeld zijn over een aantal locaties:
de groepen 1 t/m 3A zijn gehuisvest in De Borgh en De Meent, de
groepen 3B en 4 in ’t Schöppert en de groepen 5 t/m 8 in de A.M.G.
Schmidtschool. De school is door directie en personeel van de
genoemde scholen heel hartelijk ontvangen. Op dit moment wordt
alles in het werk gesteld de school te herstellen, zodat de leerlingen
na de zomervakantie weer in hun eigen school kunnen starten.
Piet R. Zijlstra directeur De Bron

Sportproject basisschool De Schothorst
Basisschool De Schothorst heeft twee sportieve
weken achter de rug. Van donderdag 3 juni t/m
dinsdag 15 juni stonden er allerlei leerzame en
leuke activiteiten op het programma voor de
leerlingen.

Voor al uw familieen zakelijk drukwerk

OBS De Meent

Scholen hebben hun wortels diep in de maatschappij.
Een schoolteam krijgt dus het hele jaar door te maken met allerlei
ontwikkelingen van buitenaf. We zijn daar gelukkig ook helemaal op
toegerust.
Zo functioneert er b.v.een medezeggenschapsraad en een ouderraad die
samen met het team de lijnen uitzetten.
Het is boeiend om te zien hoe veel ouders in de MR gaan zitten vanuit
de betrokkenheid met hun kind en vervolgens mee gaan denken met het
totale beleid van een school.
Ouders schromen niet om hun kantekeningen te plaatsen bij de wijze
waarop we te werk gaan. En wij zijn blij met een paar klokkenluiders,
sterker nog, we koesteren ze!!! Goede raad is duur en wij krijgen het
gratis.
Alle veranderingen die we doorvoeren worden goed doorgesproken en
beargumenteerd. Wanneer er een nieuw MR lid bij komt, kan het
gebeuren dat hij of zij een onderwerp inbrengt dat al eerder is besproken
en waarover ook besluiten zijn genomen. Een ouder ervaart dan dat een
school een soort schip is, waarvan je de koers niet elk moment kunt
wijzigen.
Maar het gebeurt ook dat ouders zaken inbrengen waar we zelf al lang
niet meer bij hebben stilgestaan. Onlangs kwam het aspect seksuele
opvoeding weer eens aan de orde. Eind jaren zeventig was dat een hot
item…Daarna is dit onderwerp in de handen gevallen van
televisiemakers.
Op scholen staat het onderwerp in het voorjaar nog wel eens zijdelings
op de agenda. Dan komen er weer jonge kuikens van het educatief
centrum! De leerlingen staan er stralend omheen en genieten van die
gele balletjes die parmantig rond gaan stappen. Of de bovenbouw
bezoeken de imker aan de Landmandsweg en verbazen zich over het
bezige leven van de bij. Is al die onschuld genoeg of moeten we er toch
dieper op ingaan? Lastige zaken waar je niet zo een twee drie een
antwoord op hebt, omdat er heel verschillend over wordt gedacht.En
niemand wil zijn handen aan koud water branden!
Midden in zo’n discussie gaat de telefoon. Er is brand geweest bij een
naburige school.
Kunnen er twee klassen bij De Meent in? Er wordt 10 minuten over
vergaderd en er zijn al 3 mogelijkheden. Een dag later zijn de lokalen
vrijgemaakt en kan de school in nood er gebruik van maken..
Wat lekker om gewoon de helpende hand aan te bieden en iets concreets
aan te pakken.
We schuiven het hete hangijzer van de seksuele opvoeding maar even
door tot na de vakantie!
J.Bennink

Verschillende sportverenigingen hebben gastlessen
verzorgt op school of bij de vereniging zelf. Het
doel was om een indruk te krijgen van een bepaalde
sport. De sporten waar de kinderen kennis mee
hebben gemaakt zijn zeer divers. Handbal,
volleybal, waterpolo, streetdance, rugby,
taekwondo, honkbal en ga zo maar door. Naast het
actief beoefenen van de sporten in de vorm van een
sportief circuit hebben de leerlingen ook uitleg
gekregen over de sport.
Voor de groepen 1 t/m 4 kwamen er echte paarden
op het veld naast de school (en wij maar
poepscheppen naderhand…). Een uitstapje naar het
Arke stadion stond ook op het programma.
Het project is op 15 juni afgesloten met een
sponsoractie. De kinderen hebben een uur lang
aaneengesloten gedanst voor het goede doel. Deze
keer werd er geld ingezameld voor de stichting
KIKA (kinderen met kanker).
We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of
haar inzet om deze sportieve weken tot een succes
te maken en hopen dat iedereen er veel plezier aan
heeft beleeft.

Winkelcentrum Hasselo
Chr Langefeldstraat 5

Bereider van eerlijke Zuivelproducten

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

Nog geen rijbewijs!
bel dan:
AUTORIJSCHOOL GOTHIC
074.278-2009 / 06-2007-93-96
Willem Van Otterloo straat 47

w w w.jan kru l.n l

Scouting iets voor jou?
Het zomerseizoen is al weer begonnen voor de scouts. De distictelijke
wedstrijden zijn voorbij en van ons district zijn 4 patrouilles
afgevaardigd naar de landerlijke wedstrijden. 1 patrouille van CuneraSt.Marcellinus en 2 patrouilles van scouting Hasselo. De landerlijke
wedstrijden waren in het pinksterweekend.
Onze scouting, Cunera-St.Marcellinus is eerste geworden op de
landerlijke wedstrijden die in Baarn zijn gehouden. De wedstrijd houdt
in dat de jongens hun tent moeten opzetten, een keuken bouwen, eten
klaar maken, een hike lopen, waarbij men moet kaartlezen en
kompasschieten. Tevens wordt gekeken naar samen werking, het
omgaan met de natuur en creativiteit.

DE COMPLETE CARAVAN & CAMPINGSHOP
• O cc asions • O nderhoud • R ep araties • R em m entes t •
• E xpertis es • Schadea fwikkeling elk m erk c ara van •

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

Open Dag
Op zondag 20 juni 2004 houden wij van 11.00 uur tot 13.00 uur een
opendag op ons eigen terrein aan het Bartelingslaantje 44 te Hengelo.
Tijdens de opendag is de trekking van de loterij en kunt U een kijkje
nemen in de keuken van onze groep. Er is o.a. broodbakken, pionieren
enz. De kinderen hoeven zich dus ook niet te vervelen en kunnen even
proeven aan het scouting leven. Tevens wordt ons materiaal uitgestald
en gecontroleerd voor de zomerkampen. Mocht Uw zoon of dochter
belangstelling hebben dan kunt U op onze opendag informatie krijgen
bij onze info stand. Tevens is er de mogelijkheid Uw kind op te geven
voor onze scoutinggroep. Er is op dit moment plaats voor kinderen in
alle leeftijden vanaf 5 jaar. Ook is het moegelijk telefonisch
inlichtingen te krijgen of Uw kind op te geven voor een van de groepen.
U kunt dan contact opnemen met Berthil Tanke telefoon nummer 0742775181

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

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

SCHOENREPARATIE

SLEUTELDUPLICATIE

S.K.N.S. GECERTIFICEERD

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

Tot ziens op onze opendag

Peter Colijn
Scouting Cunera-St.Marcellinus

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
alle sporten meedoen.
www.wrsh.freeler.nl

buiten de Hasseler Es wonen!). Iedereen die lid is
van de WRSH kan aan 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
Nieuwtjes/mededelingen
Het seizoen is helaas weer ten einde. De eerste
week van september beginnen we weer en wel
op dinsdag 31 augustus.
Vanwege grote belangstelling voor Streetdance is
de groep opgesplitst in 2 groepen, 1 groep van 12
en 1 groep van 5. Hier kunnen nog nieuwe jonge
leden bij! Dus lijkt je dit wat, je kunt altijd komen
kijken en vrijblijvend meedoen!
We hebben versterking nodig van ons bestuur
voor de functie Technische zaken. Samen met
iemand anders beheer je o.a. het materiaal van
de vereniging, voert gesprekken met trainers. Je
krijgt hiervoor een vergoeding. Het bestuur
bestaat uit 7 personen en we komen ongeveer 1
keer per maand bij elkaar. Naast de formaliteiten
is het bij ons ook hardstikke gezellig! Voor meer
informatie, bel of e-mail gerust of bezoek onze
website www.wrsh.freeler.nl.
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
- Streetdance groep 2
Heb je interesse? Kom gerust eens kijken, je kunt
vrijblijvend een paar keer meedoen.

TAFELTENNISTAFELS VOOR DE JEUGD UIT HET
WIJKBUDGET.
In de afgelopen periode zijn een drietal tafeltennistafels geplaatst
in onze wijk. Tijdens de informatieavonden voor de herinrichting
van de speelveldjes voor de jonge kinderen zijn deze wensen naar
voren gekomen. Omdat de aanvragen niet uit het gemeentelijke
budget voor de inhaalslag speelvelden konden worden bekostigd
heeft de wijkraad gemeend deze tafeltennistafels uit het wijkbudget te betalen. De tafels waarop door jong en oud kan worden
gespeeld staan op het speelveld bij de Beppie Nooystraat/Louis
Bouwmeesterstraat en de speelterreintjes bij de Otto
Klempererstraat en Paul van Kempenstraat.\

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie
Bartelinkslaantje 5
7558 PS Hengelo (O)

Tel.
Fax
Mob.

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

: 074 - 243 41 17
: 074 - 291 69 20
: 06 - 55 50 75 99

WIJKCENTRUM Het Hasseler Hoes
Inlichtingen en aanmelding bij de beheerder telefoon: 074-2780181
=====================================================================
Vrijdag 13 augustus: tropical day
De vakantie spelen worden gehouden
tijdelijke behuizing aan de Johan
Buziaustraat 2-4 hoek Noordelijke Esweg
bij basisscholen de Timp en het Eimink.

Spelletjes, bloemenslingers, rokjes, zonneklep,
zandschilderij maken, korte filmpjes kijken,
springkussen *), knakworst met ranja en ijsje

De tijden zijn:
`s morgens van 10.00 uur tot 11.30 uur.
`s middags van 14.00 uur tot 15.30 uur.
De beide vrijdagen is er een aaneengesloten
programma van 10.00 uur tot 13.00 uur.
De entree is € 0,50 per dagdeel per kind.

Maandag 9 augustus:
Morgen: buttons en spandoek maken en zaal
versieren
Middag: 3-d kaart maken van cd’s, spelletjes

Dinsdag 10 augustus:
Morgen: kleien + stoepkrijt *), sleutelhanger maken
Middag: griezelmiddag
Inleidend verhaal + zoektocht *)

Woensdag 11 augustus: spongebob-dag
Morgen: spongebob maken, stropdas en kleurplaat
Middag: waterspelen *)

Maandag 16 augustus:
Morgen: snoepschilderij maken, kleren maken van
kosteloos materiaal, modeshow
Middag: smokkelspel, speurtocht *)

Dinsdag 17 augustus:

spaceday
Morgen: raket bouwen (neem
een plastic fles mee), spacebrillen maken + schmink,
spacespelletjes, demonstratie
raket afschieten *)
Middag: space-vossenjacht *)

Woensdag 18 augustus:
Morgen: IDOLS-playbackshow
Middag: waterspelen *)
Donderdag 19 augustus:
Morgen: politie
Middag: film

Donderdag 12 augustus: indianendag
Morgen: country line dancers, t-shirt schilderen en
schminken
Middag: film

Vrijdag 20 augustus: finding nemo-dag
Ganzenbord en poppenkast voor de jongsten,
vis van ijzerdraad maken voor de oudsten,
kijkdoos maken en fiets versieren *),
filmpjes kijken, broodje knakworst en een
ijsje, clown Henkie komt!!
*) buitenactiviteit, bij slecht weer een
alternatief programma binnen

