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Informatiekrant voor de bewoners van de Hasseler Es
De laatste spreker was wethouder Ter Ellen van cultuur die er o.a.
op wees, dat de vertragingen m.b.t. de nieuwbouw , de acties tot
behoud van de bibliotheek, het denkwerk van de architect en het
adviesburo, het meedenkwerk van de aannemer , er toe bijgedragen heeft, dat er uiteindelijk een veel mooier gebouw komt te
staan, dan wanneer vijf jaar eerder met de bouw was begonnen,
zoals het plan was Met luid applaus werd deze visie van dhr Ter
Ellen door de aanwezigen gedeeld.
Als waardering voor
hun harde werken
werden de bouwvakkers, vertegenwoordigd door
hun voorman, door
de heer Ter Ellen
beloond met "de
envelop".

De voorman ontvangt de envelop

Dhr Ter Ellen hijst de Nederlandse driekleur

Vlag in top voor het Kulturhus
26 mei, een mooiere dag kon niet worden gekozen voor het
vieren van het hoogste punt van het Kulturhus.
In het gezelschap van vele afgevaardigden heeft wethouder Ter
Ellen, om drie uur, met vaste hand de Nederlandse vlag naar de
top van het gebouw gehesen. Tegen een strakblauwe hemel
en in een stevige bries wapperden vier vlaggen fier in de wind.
Het hoogste punt was een feit.
Vooraf werd in het gebouw door architect Wolters, en dhr
Hofman van Dura-Vermeer een en ander gememoreerd en
uitgelegd. Het ging daarbij vooral over de uitstraling en de
inrichting van het gebouw en de tijdsdruk. Werd op 6 april de
eerste steen gelegd, ruim een maand later al staat er een casco
waarin de verschillende ruimtes duidelijk te herkennen zijn,
zelfs de "huiskamer" ( die met open haard een warme en
gezellige uitstraling moet krijgen.) Voorwaar een enorme
prestatie.

De vlaggen wapperen feestelijk
Na afloop van het officiële gedeelte was er een infomeel
samenzijn in de kantine van de sporthal
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Nieuws van de gemeente Hengelo

Nieuwe busvoorzieningen in gebruik.
Van OV naar HOV.
De ombouw van openbaar vervoer naar hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) vordert
gestaag. Voor de Hasseler Es heeft dat de nodige invloed. Lijn 11 maakt immers
onderdeel uit van de HOV-lijn vanaf het Station naar de Hasseler Es. Deze lijn rijdt
vanaf de rotonde in de Deurningerstraat als lijn 13 via de Slangenbeek weer naar het
station. De bussen in beide richtingen komen dus bij het station uit.
Met ingang van zondag 22 mei zijn de nieuwe haltevoorzieningen in de Hasseler Es in
gebruik genomen. De reiziger heeft daardoor heel wat meer en betere ruimte gekregen
dan bij de oude bushaltes.

Oplage 5700, 5 x per jaar
Verspreiding huis aan huis in de wijk

Losse nummers verkrijgbaar bij
Het Hasseler Hoes of de bibliotheek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.
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Twente Milieu: 074 – 851 02 20

Fietsen kunnen gestald worden op het perron. Daarvoor zijn op enkele plaatsen
beugels aangebracht. Mocht u behoefte hebben aan stallingsmogelijkheden op haltes
waar geen beugels zijn geplaatst, laat het dan even weten aan de gemeente, dan
worden die alsnog geplaatst (tel. 2459667 of 2459752).
Uiteindelijk zijn er een paar haltes minder in de Hasseler Es dan vroeger. Dat is een
gevolg van de invoering van het HOV, waarbij de halte-afstand wat groter is dan bij
het stadsvervoer. Dat verhoogt de reissnelheid, doordat de bus minder vaak stopt.
De reissnelheid wordt ook verhoogd door de nieuwe route die sinds 22 mei wordt
gereden. Vanaf het station wordt de Spoorstraat, Marskant, Deldenerstraat en
Oldenzaalsestraat gebruikt om bij de Hasselerbaan te komen i.p.v. de oude route via
de Wolter ten Catestraat en Klein Driene. In de verkeerslichten op de nieuwe route is
een doseersysteem ingebouwd dat moet voorkomen dat er file op deze route onstaat.
Daardoor kan de bus samen met het verkeer doorstromen. De bus krijgt ook voorrang
bij de verkeerslichten. Een computer in de bus weet waar de bus is via een GPSsysteem. Daardoor weet die computer wanneer hij een berichtje moet verzenden naar
de volgende verkeerslichten om te laten weten dat hij graag groen (of wit) licht wil.
Gebleken is dat er nog kinderziekten in het systeem zitten. In de komende maanden
zullen die opgelost worden.
Op enkele halteplaatsen is al een display opgehangen met reizigersinformatie. Daarop
staan de bussen die de halte aandoen met hun bestemming en vertrektijd. Op korte
termijn zal deze display ook aangeven hoeveel minuten later een bus wordt verwacht
als er vertraging is. Het is de bedoeling om de drukkere haltes op termijn allemaal van
zo’n reizigersdisplay te voorzien.
Wat kunt u verder nog verwachten?
11 december 2005 gaat een nieuwe dienstregeling in. Dan wordt de busbaan in Broek
in gebruik genomen. De halfuurdienst van de bussen tussen Hasseler Es en station
wordt dan, in de spits, van 7.00 – 9.00 uur en van 13.00 – 19.00 uur, vervangen door
een kwartierdienst. Tezijnertijd wordt daar meer informatie over gegeven.

HOV-bushalte Oostelijke esweg

Nieuws van de scholen
Verbouwing rkbs ’t Eimink
Na de zomervakantie zal begonnen worden met een
ingrijpende verbouwing van onze school. Er worden aan het
hoofdgebouw aan de Johan Buziaustraat 14 in totaal vier
lokalen bijgebouwd en ook zullen er extra nevenruimtes
bijkomen. Extra nooduitgangen worden gerealiseerd en het
bestaande gebouw zal volledig opnieuw gevoegd worden. Het
dak wordt grondig aangepakt en het zal met metalen platen
bedekt worden. Bestaande lokalen krijgen een schilderbeurt en
als alle activiteiten achter de rug zijn, zal bijna niet te zien dat
er lokalen zijn bijgebouwd.
Eindelijk komt dan een eind aan lange periode, waarbij er
groepen van onze school gebruik moesten maken van
noodlokalen.
Vrij snel na de oprichting van onze school, in augustus 1978,
betrokken we de eerste noodlokalen. In 1989, toen 425
leerlingen onze school bezochten, waren de leerlingen over
vier locaties verdeeld.

Er waren ook groepen die gehuisvest waren in woningen aan de
Aaltje Noordewierstraat, waar we gebruik maakten van de
“woonschool."
Op de hoek van de Johan Buziaustraat en
Noordelijke Esweg staan al meer dan 20 jaar noodlokalen. Deze
lokalen hebben hun beste tijd wel gehad. Van onze huidige 13
groepen zitten er nog 5 in deze noodlokalen. We zullen het zeker
niet erg vinden om deze lokalen eindelijk te kunnen verlaten.
Als alles volgt plan verloopt, zullen nog voor de kerstvakantie
alle ruim 300 leerlingen onder één dak te vinden zijn.
Leerlingen, ouders en team kijken er vol verwachting naar uit.
Meer informatie over onze school kunt u vinden op onze
website: www.eimink.nl.
Ouders die een informatiepakket willen ontvangen en een bezoek
aan onze school willen brengen kunnen dit kenbaar maken via
ons email adres: info@eimink.nl of telefonisch : 2780775

Impressie van de nieuwbouw 't Eimink, gezien vanaf het grote speelveld

illustr.. arjen hoogervorst

Sponsorloop van 't Eimink: € 2855,- !
Op 6 juni hielden we voor de vierde achtereenvolgende keer
een sponsorloop voor de kinderen van ’t Dunga Orphans
Centre in Kenia.
Dunga is een klein dorpje aan het Victoriameer, waar ongeveer
2800 mensen wonen. Vroeger leefden de mensen er van
visvangst, maar door overbevissing en vervuiling zijn de
inkomsten enorm gedaald.
De gezondheidszorg is er ver onder de maat en de gemiddelde
leeftijd is 35 jaar. Veel kinderen hebben geen ouders meer en
er is gebrek aan van alles. Goed onderwijs is er voor deze
kinderen niet, omdat er een behoorlijke financiële bijdrage van
de ouders gevraagd wordt.
Een aantal mensen uit onze omgeving, waaronder mevrouw
Tonneke Esman, heeft zich het lot van de kinderen in Dunga
Ook de juffen zijn sportief
aangetrokken. Ze doen er alles aan om de leefomstandigheden
van de mensen in Dunga te verbeteren.
Al het geld dat we ophalen met de sponsorloop komt direct ten WIE HEEFT IDEEEN VOOR HET WIJKBUDGET??
Wijkbewoners kunnen bij de Wijkraad Hasseler Es doorlopend
goede aan de inwoners van Dunga.
ideeën aanleveren ter besteding van het wijkbudget.
Het wijkbudget is een potje geld waarmee leuke, mooie, praktische
Dankzij de opbrengst van voorgaande sponsorlopen zijn er
of andere wensen in de wijk kunnen worden vervuld.
leslokalen gekomen, is er lesmateriaal aangeschaft en heeft
Wensen van wijkbewoners die anders blijven liggen.
men voorzieningen voor elektriciteit en schoon drinkwater
De voorstellen moeten wel voldoen aan een aantal criteria van de
kunnen treffen.
gemeente. Zaken waarvoor de gemeente zelf verantwoor-delijk is
Regelmatig worden we op de hoogte gehouden van de stand
van zaken en mevrouw Esman heeft vorige maand een bezoek zoals groenonderhoud en speel-toestellen komen niet in aanmerking.
Vanzelfsprekend worden de voorstellen op financiële en praktische
gebracht aan al onze groepen en daar op zeer boeiende wijze
haalbaarheid getoetst. Uw aanvraag voorzien van uw naam en
verteld over haar belevenissen in Dunga.
adres en indien mogelijk met opgave van de kosten kunt u zenden
Met de opbrengst van liefst € 2855,- zal schoolmeubilair
aan de Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB Hengelo, of
worden aangeschaft.
naar : wijkraadhasseleres@hotmail.com
.

Nieuws van de Scouting
De zomerse temperaturen liggen weer op de loer, de eerste mooie dagen hebben we al
gehad en ook Scouting Cunera st. Marcellinus maakt zich weer op voor de
zomerkampen. Nagenoeg alle groepen gaan in de zomervakantie weer een fantastische
week kamperen.
B a rte lin k s la a n tje 1 2
te l: 2 7 7 6 5 0 0
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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

Maar voordat het zover hebben we eerst nog onze traditionele opendag en wel op zondag
3 Juli van 11:00 tot 13:00uur aan het Bartelinkslaantje 44. Iedereen is van harte welkom
als je eens wilt kijken wat scouting inhoudt, als je wat extra informatie wilt of gewoon als
bekende van (onze) scouting, de groep is dan al het hele weekend gezamenlijk bezig met
allerlei activiteiten. Om 12:00 zal de trekking van de loterij plaats vinden.
Verder hebben de verkenners van onze vereniging onlangs de Landelijke Scouting
wedstrijden (soort NK voor scouts) gewonnen. In een lang weekend vol activiteiten zoals:
tent en keuken bouwen, koken, hiken en allerlei spellen kwamen Thomas, Arnoud,
Vincent, Niek, Tim, Ruben en Jeroen voor de Tweede keer als beste uit de strijd! Met
recht een unieke prestatie.
Tot slot voor iedereen die geïnteresseerd is of lid wil worden: check de website
www.cunmar.nl of kom langs op de opendag!!

Namens Scouting Cunera st. Marcellinus,
Leon Rohaan
0611363333

In de periode van 26 juli tot en
met 3 september is het filiaal
geopend op:

SCHOENREPARATIE

SLEUTELDUPLICATIE

S.K.N.S. GECERTIFICEERD

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

Voor al uwfamilieen zakelijk drukwerk

Winkelcentrum Hasselo
Chr Langefeldstraat 5

Bereider van eerlijke Zuivelproducten

- 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

N ie u w b o u w - V e rb o uw - O n d e rh o u d - R e n o va tie
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VAKANTIEROOSTER
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: 074 - 243 41 17
: 074 - 291 69 20
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DINSDAG en DONDERDAG van
14.00 tot 17.15 uur.

Nieuws van de scholen
Nieuws vanuit De Bron
Het einde van het schooljaar nadert al weer. Op het
moment, dat dit blad verschijnt, is de junivakantie net
weer voorbij. Daarna nog 5 weken en dan zit het
schooljaar er weer op.
Groep 8 presenteert in de laatste schoolweek hun
traditionele musical. Dit jaar wordt door hen de musical
‘Happy Landings’ uitgevoerd. ’s Middags voeren ze op
school deze musical op voor alle groepen en ’s avonds,
tevens dus hun definitieve afscheid van de basisschool,
voor hun ouders en andere elangstellenden. Dit
afscheid is altijd een heel gebeuren, met veel plezier en
… een vleugje weemoed. Tevens wordt er door een
commissie hard gewerkt om een grandioze laatste
schooldag te organiseren.

Deze is voor de leerlingen van onze school op donderdag 21
juli.
Natuurlijk kijken we aan het eind van een schooljaar eigenlijk
ook al weer vooruit en zijn we o.a. druk bezig met de
voorbereidingen van de activiteit voor School & Gezin, die als
motto heeft meegekregen “Lekker terug in eigen land”.
We hopen met dit festijn, met alle kinderen en hun ouders /
verzorgers, het nieuwe schooljaar weer fris en uitgerust in te
gaan.

De groeten vanuit De (Bruisende) Bron
Piet R. Zijlstra (directeur)

oproep 1
Gezocht: JONGEN, die als bijbaan onze tuin wil
onderhouden. Mw. Logtenberg, 06-53388630.

oproep 2
Wie zou het leuk vinden om af en toe met mij te gaan
winkelen, te fietsen of gezellig bij mij te komen
koffiedrinken?
Ik ben Richard, heb een verstandelijke beperking en
woon met 7 anderen aan de W. v. Otterloostraat 10-12.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 074-2596651,
vragen naar Irma Oude Bennink,

De KANS (Kinderen Anders Naar School) groep van obs De Timp
Met deze groep zijn wij het kansproject gestart. Kans (dwz Kinderen Anders Naar School is een project van 3VO en GAP
(Global Action Plan) De laatste leverde ook de voorzitter voor de 1e vergaderingen. Na de eerste vergadering bleek de
parkeerchaos tijdens het brengen en halen van de leerlingen het grootste probleem.
In eerste instantie werden de foutparkeerders door de ouders van de kansgroep aangesproken, wat echter niet het gewenste
resultaat opleverde.
Daarna werd besloten om de kentekens van de foutparkeerders te noteren, maar daar bleef het niet bij.
Aan de hand van de kentekens werd door de wijkagent een brief naar de ouders gestuurd met tekst en uitleg betreffende het
kansproject. Er volgde een sinterklaas actie waarbij de ouders (en kinderen natuurlijk) die met de fiets of lopend kwamen,
evenals de ouders met auto die wel goed parkeerden,
de middengeleider in de Buziaustraat
getrakteerd werden op een gedicht vergezeld van
pepernoten. Ook de foutparkeerders kregen een gedicht,
echter zonder pepernoten.
Tevens werd een actie op touw gezet door groep 8 en 6.
In fluorescerende hesjes gestoken met zelfgemaakte
parkeerverbodsborden stonden ze 's morgens (gr 8) en
's middags (gr 6) langs de J. Buziaustraat. Dit alles werd
ondersteund door de politie. Dit heeft ook een leuk stukje
in zowel Tubantia als Hengelo's Weekblad opgeleverd,
inclusief foto's.
De volgende actie betrof het schilderen van fietsverbodsborden op de tegels van zowel het kleuterplein als het
plein voor de midden- en bovenbouw. Daardoor is het
fietsen op het kleuterplein merkbaar afgenomen.
De laatste actie die al gedeeltelijk heeft plaatsgevonden is het verbaliseren van foutparkeerders,.
Zoals U ziet is het nodig om regelmatig acties te houden om de ouders blijvend aan de chaos te herinneren.
Momenteel zijn wij bezig om de middengeleider in de Buziaustraat weg te krijgen, dit met ondersteuning van de werkgroep
verkeer van de wijkraad. Nu worden de fietsers door automobilisten die op een tegenligger moeten wachten vaak tegen de
stoeprand gedrukt.
Wilt U meer weten over deze KANS groep, neem dan contact op met Geert Heitink, de verkeersouder van obs de Timp via tel:
06.48508790, of met Marian Grootelaar, of Rolf Schafer van de wijkraad.

De geschiedenis van Hasselo
Het Hasseler Schooltje (vervolg)
In dit vervolgartikel van Jo Niks over het Hasseler
Schooltje voor wie het de vorige keer gemist heeft nog
even enkele wetenswaardigheden op een rij.
Wist u dat het Hasseler Hoes hetzelfde gebouw was als
het Hasseler Schooltje tot ergens in de jaren vijftig? En
wist u dat dit gebouwtje is afgebrand (waarover later
meer in de Hasseler Post). Met de nieuwbouw van de
Hasseler Es is het schooltje niet meer in gebruik.
Sindsdien heeft het gebouw, dat ongeveer op de locatie
stond waar nu het gebouw van de scouting staat (achter
de scholen het Eimink en de Timp), dienst gedaan als
wijkcentrum.

Van samenvoeging der scholen is
daarom niets gekomen.
Na de heer Rierink is Hendrikus Slutken tot onderwijzer
benoemd. Deze wordt 31 oktober 1823 vervangen door
Herman Willems, geboren 13 maart 1806 te Zwolle en
gehuwd met Geertruida Zwaférink. Deze Willems heeft de
naam Borgman aangenomen en is tot maart 1877 als
Herman Borgman ruim 54 jaren de onderwijzer aan het
Hasseler schooltje geweest.
Ook Borgman had te kampen met financiële moeilijkheden,
daarvan getuigt nevenstaande brief:
Aan de EdelAchtbare Heeren leden van de Raad der
Gemeente Weerselo.

De raad van de gemeente Weerselo heeft op haar
Edel Achtb. Heeren!
vergadering van 28 december 1821 een dringend verzoek
behandeld om voor de gewezen schoolonderwijzer Hendrik
Geeft met hoogachting te kennen H. Borgman,
Rierink in aanmerking te mogen komen voor een pensioen
onderwijzer te Hasselo!
van vijftig gulden per jaar. Het blijkt, dat dit punt voorDat hij meer dan honderd kinderen ter school
gaande jaren ook al op de agenda heeft gestaan, maar
heeft.
wegens de ongunstige situatie van de gemeente-financiën
Dat volgens de wet van 1857 hem eenen
niet gehonoreerd kon worden.
hulp-onderwijzer moet behulpzaam zijn. Dat hij
De begroting van 1822 ziet er gunstiger uit. Meester
wel vijfentwintig gulden (per jaar) geniet van
Rierink had zich meer dan 40 jaren naar vermogen van zijn
eenen kweekeling, maar dat die som niet
plichten gekweten en hij had eigenlijk wel recht op
toereikend is om eenen kweekeling te bekomen.
pensioen. Maar Rierink had een zoon te Borne wonen, die
Men geeft te Lonneker honderd gulden.
in goede omstandiglieden verkeerde en vrij bemiddeld was.
Dat hij zich met alle inspanning moet redden met
Deze zoon moest in de eerste plaats voor zijn vader zorgen.
één of eenige der groote jongens.
De ingezetenen van de Marke konden moeilijk extra
Aangezien zijne jaren, of dat het getal der
bezwaard worden in deze voor de landbouw zo drukkende
schoolgaande kinderen kan verminderen, zoo
tijden. Tevens was te voorzien dat weldra andere, insgelijke
wendt hij zich tot Uwe Edel Achtb. Heeren met
bejaarde schoolonderwijzers, van welke reeds twee een
verzoek,
bijna gelijk aantal jaren als Rierink in liet onderwijs bereikt
Dat het Uwe Ed. Achtb. Heeren behagen moge,
hadden, ook een pensioen zouden verlangen. Er waren leden adressant, voor zijn buitengewone moeite,
den in de raad, die Rierink tegen broodgebrek wilden
eene Gratificatie toe te leggen van vijftiggulden,
beveiligen. Volgens deze leden had Rierink dit aan zijn
't welk doende
trouwe dienst wel verdiend; het was niet billijk om het lot
H. Borgman.
van de grijsaard aan de goede wil van zijn zoon over te
Den 17. january 1874.
laten. Nadat er nog lang over gediscussieerd was, bleek uit
de stemming dat er vier leden tegen en drie leden voor het
De meester zal het met
verzoek om pensioen
ruim honderd kinderen niet
stemden, zodat het met
gemakkelijk hebben gehad.
één stem meerderheid
Dat er van het onderwijs
werd verworpen. Op
niet veel terecht kwam, laat
welke wijze Rierink het
zich denken. Zo'n meester
einde zijner dagen beregelde de vacanties naar
reikt heeft, wordt niet
omstandigheden, b.v.
vermeld.
wanneer de rogge gemaaid,
Ongeveer een jaar later
of de aardappels gerooid
- 6 december 1822 moesten worden, werd de
wordt in Klein Driene
schooldeur gesloten.
een holtink
Meester Borgman schrijft
(vergadering)
de Edel Achtbaren een
gehouden, waarin beJo Niks ©
briefje dat hij de school
sproken wordt om de
De witte boerderij aan de Hasselose schoolweg
sluit en eindigt met:
vacante school in Klein
Ik twijfel niet of het zal
Driene en de school van
naar U genoegen zijn en verwacht geen antwoord.
Hasselo samen te voegen en dan deze school te plaatsen in
Het ging in die tijd niet zo ambtelijk als tegenwoordig.
de omgeving van de Markescheiding.
Daar hadden de bewoners van Hasselo bezwaar tegen; zij
Deze artikelen verschijnen onder copyright van Jo Niks.
wilden hun school in het midden van hun Marke houden,

bericht van SCALA
Scala welzijnswerk houdt ook dit jaar weer een
kindervakantiekamp. Het kamp is bedoeld voor de
leeftijdscategorie van 7 tot en met 11 jaar en wordt gehouden
van vrijdag 19 augustus tot en met en met vrijdag 26 augustus
2005. Gezinnen die afhankelijk zijn van een inkomen op
bijstandsniveau kunnen gebruik maken van een aantrekkelijk
lager tarief.
Deze zomer wordt kampeerboerderij De Pol in Buurse
bezocht. Deze heeft alles te bieden om er een onvergetelijke
vakantie van te maken. Er zijn bossen, sportvelden,
speeltoestellen e.d.
De hele week is er doorlopend een programma met
voldoende aandacht voor actie, spanning en creativiteit. Een
sensatie belooft het uitstapje naar Speelstad Oranje in Drente
te worden.
Met een luxe touringcar gaan de kinderen op pad naar dit
overdekte pretpark.
Gedurende de hele week zijn er beroepskrachten en
vrijwilligers voor de begeleiding aanwezig. Er wordt
geslapen in mooie slaapzalen.
De kosten bedragen voor ouders met een inkomen op
bijstandsniveau: € 26,-- voor het eerste kind,
€ 25,-- voor het tweede en € 24 voor het derde kind. Ouders
die niet in aanmerking komen voor subsidie betalen
respectievelijk € 72,-- , € 71,-- en € 70,-Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met
Hans Klumpers van Scala welzijnswerk
Schalkburgerstraat 25 telefoon 255 3000

Nieuw !!!
Beauty-Express
Wij zijn een nieuw beauty centrum
begonnen voor jong en oud.
Waaronder een dames/heren kapsalon.
65+ voor 11.00 uur binnen=10% korting !

Nieuwsgierig?
Kom dan snel eens een kijkje nemen aan de:
Weijinksweg 25 7558 PL Hengelo
Tel: 074-2505544

Bedankje…….
Zaterdag 23 april j.l hielden de Thaborparochie en de
Brongemeente een actiedag om geld in te zamelen voor een
rolstoelbus.
Mede door de gaven en giften van de winkeliers van de
Winkelcentra Hasselo en Slangenbeek en verschillende
bedrijven in onze wijk, hebben wij zaterdags het prachtige
bedrag van ca. € 2800.- bijeengebracht. Op de speciaal voor dit
doel geopende rekening is nog eens bijna € 4500.- gestort.
Wij willen een ieder die hieraan bijgedragen heeft heel hartelijk
danken.
Wij zijn er van overtuigd dat binnen afzienbare tijd de bus er
komt.

Veteranen op Basisschool De Borgh.
Als u het woord “veteraan” hoort denkt u vast aan de
“Tweede Wereldoorlog”. Er zijn echter veel meer veteranen
Zij zijn in dienst van de vrede naar andere landen
uitgezonden. Omdat we met onze school mee hebben
gedaan met het helpen ontwikkelen van een nieuw project
mbt veteranen, is een aantal kinderen van groep 8
uitgenodigd voor de veteranendag. Op woensdag 29 juni
gaan zij naar Den Haag om de opening van de eerst
landelijke veteranen dag bij te wonen. Een officieel
gebeuren waar onze kroonprins ook bij aanwezig zal zijn.
Daarna worden ze naar Rotterdam gebracht, waar hen een
spetterend feest te wachten staat. Een buitenkansje voor
deze kinderen. De andere kinderen worden niet vergeten, zij
(groep 7 en groep 8) krijgen de dag erna een rondleiding op
Vliegbasis Twenthe. Er staat hen een behoorlijk programma
te wachten met een politiehondenshow, maar ook het
bekijken van een F16. Het zal vast en zeker een
informatieve dag worden.
U ziet, ook al loopt het tegen het einde van het schooljaar,
we zijn nog volop met van alles bezig.

Of kijk ook eens op onze site waar wij elke maand

weer nieuwe acties en foto's hebben staan.
www.beauty-express.nl

Niet voor niets de grootste
hypotheekverstrekker,
want bij de rabobank krijg je de beste offerte.

Nieuws van Wijkcentrum Het Hasseler Hoes
Hoogste punt Kulturhus
Op 26 mei j.l. werd het hoogste punt van het Kulturhus
bereikt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd hier
aandacht aanbesteed. Wethouder Ter Ellen verrichtte de
handeling: vlag in top. Tegelijkertijd was er gelegenheid
om het in aanbouw zijnde gebouw te bezichtigen op
begane grond en verdiepingsvloer. Het wordt een ruim
opgezet gebouw, de entree nodigt uit tot de royale
ontmoetingsruimte. Op de eerste verdieping bevinden
zich de diverse lokalen en zalen voor de activiteiten. Via
de lift of het trappenhuis is deze verdieping uitstekend
bereikbaar. De bouw vordert in hoog tempo en de
oplevering zal in september zijn. In de loop van oktober
verwacht het wijkcentrum te kunnen starten in het nieuwe
gebouw.
Aan het einde van de zomervakantie zal het
activiteitenprogramma van het wijkcentrum huis aan huis
verspreid worden in de wijk. Voor informatie kan
natuurlijk ook contact opgenomen worden met de
beheerder van Het Hasseler Hoes, Johan Buziaustraat 2,
tel. 074-2780181.

Vakantiespelen
Van 22 augustus t/m 2 september worden van maandag
tot en met vrijdag vakantiespelen gehouden in Het
Hasseler Hoes. De vrijwilligers staan weer klaar met een
afwisselend, leuk programma voor de kinderen van 4-12
jaar. Het programma wordt verspreid op de basisscholen.
Ook kan een exemplaar worden afgehaald in
Wijkcentrum Het Hasseler Hoes, Johan Buziaustraat 2.

Woensdagmiddag kinderinstuif
programma:
15 juni vaderdagcadeautje maken
22 juni sport en spelmiddag
29 juni poffertjes bakken.
Kosten € 0,70 per deelnemer, geen opgave vooraf nodig.
Van 13.30-15.00 uur. Tip: trek kleren aan die vies mogen
worden.

Gastheer/gastvrouw gevraagd
In onze ontmoetingsruimte ontvangen wij wekelijks
honderden gasten, die aan één van de vele activiteiten
deelnemen. De gastvrouw/gastheer wijst hen de weg,
verstrekt informatie en zorgt voor een kop koffie of een
andere consumptie. Wij zoeken vrijwilligers in ons team
die het gezellig vinden om een praatje te maken en graag
in contact komen met anderen en ondertussen het buffet
willen beheren.
Er is altijd een beroepskracht aanwezig om u te
ondersteunen. De tijden zijn verdeeld in een ochtend-,
middag- en avonddienst. U kunt rekenen op een
vrijwilligersvergoeding een een jaarlijkse feestavond met
de andere vrijwilligers. Geen ervaring? Geen probleem. U
krijgt tijdens de inwerkperiode de begeleiding die nodig is
om u wegwijs te maken. Heeft u belangstelling, neem dan
kontakt op met Rika Grootoonk, Wijkcentrum Het
Hasseler Hoes, Johan Buziaustraat 2, tel. 074-2780181.

Wie komt ons kinderwerkteam
versterken?
Voor de uitvoering van diverse kinderactiviteiten is de
inzet van vrijwilligers noodzakelijk. Vindt u het leuk om
met kinderen om te gaan? Wij zoeken enthousiaste
mensen die ons team kinderwerk willen versterken. Wij
bieden een leuk team, goede samenwerking en ruimte
voor eigen inbreng en een kostenvergoeding. De
activiteiten kunnen éénmalig zijn, bijv. sinterklaasfeest of
een sportinstuif, maar ook structureel, zoals kinderinstuif
en kookclub. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak u
wordt ingeroosterd. Heeft u belangstelling, dan kunt u
contact opnemen met Rita v.d. Linde, kinderwerkster, tel.
074-2780181.

Sporten in de sporthal bij de WRSH
De WRSH is een recreatieve sportvereniging. Je kunt bij ons
diverse zaalsporten beoefenen. Voor de kosten hoef je het niet
te laten. Het lidmaatschap kost:
€ 6 per maand t/m 16 jaar
€ 7,50 per maand vanaf 17 jaar
€ 17,50 per maand voor een gezinsabonnement
In de maanden juni, juli en augustus wordt geen contributie
ingehouden.
Wilt u meer weten aan welke sporten je kunt meedoen. Kijk
voor meer informatie op onze website www.wrsh.freeler.nl.
Bellen of mailen kan ook: 074-2776561, wrsh@freeler.nl
Nieuwtjes en mededelingen
Het sportseizoen is helaas weer afgelopen. We beginnen weer
op dinsdag 6 september 2005. We wensen je een fijne
zomervakantie toe en tot ziens in het nieuwe sportjaar!
We zijn op zoek naar:
- nieuwe leden voor de Volleybal
- een train(st)er voor de basketbal op de donderdagavond.
- een train(st)er voor de damesgym op de donderdagavond.
Er staat een financiële vergoeding tegenover. Heb je
interesse neem dan
contact op met Jos Gelink (074-2773324).

OPROEP
GEZOCHT VOOR ONZE JAARLIJKSE LOTENVERKOOP
IN DE PERIODE JUNI-JULI-AUGUSTUS:
MENSEN DIE DE ZONNEBLOEM EEN WARM HART
TOEDRAGEN EN ONS WILLEN HELPEN MET DE
VERKOOP VAN LOTEN
INFORMATIE: 074-2773454,of -2772688,of -2770688

