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Milieuridders in nieuw harnas
Daarnaast kwamen veel verzoeken bij de wijkraad
binnen om zitbanken te plaatsen in het nieuwe
winkelcentrum. Deze vraag is doorgespeeld naar de
winkeliersvereniging. Het nieuwe bestuur heeft
toegezegd dat binnen niet al te lange tijd ook
zitbanken in het winkelcentrum worden geplaatst.

Gewijzigde Openingstijden
Bibliotheek Hasselo

Carolien, Peter, Jordie en Edo
De werkgroep milieu van de Wijkraad heeft twee groepen
kinderen onder haar hoede, die elke zaterdag tegen vergoeding
het gebied rond de scholen en het winkelcentrum ontdoen van
zwerfvuil, zoals lege blikjes en flessen, papieren zakken,
sig.doosjes, glas etc.
Voor hun veiligheid zijn ze gestoken in oranje hesjes, die
onlangs vervangen zijn door hesjes met WIJKRAAD-opdruk.
Er is een ochtend- en een middagploeg. De ochtendploeg doet
de scholen en omgeving met aanliggende vijver, de
middagploeg het winkelcentrum en omgeving. Gewapend met
een grote afvalzak en de handen beschermd met dikke rubber
handschoenen gaan ze op weg. Aan het eind van de ochtend of
middag zijn de zakken vol en gaan mee met de begeleider.
De kinderen verdienen zo een aardig centje bij met dit toch wel
zware werk, dat ook gedaan moet worden wanneer het een
keer slecht weer is. Er wordt echt op hen gerekend, want als
iemand verzuimt, moeten hun maten extra hard werken om het
vuil toch op te ruimen
De kinderen worden begeleid door iemand van de werkgroep
milieu en moeten minimaal 12 jaar oud zijn.
Er wordt wel eens gedacht, dat deze kinderen iets uitgehaald
hebben, maar niets is minder waar. Het zijn ware milieuridders,
die onze wijk schoon houden. Een pluim op de helm!

Nieuwe zitbanken als idee wijkbudget
Nog deze zomer worden nieuwe
zitbanken geplaatst rondom de
vijver aan de Johan Buziaustraat.
Ook bij de Hasselovijver op de
hoek Hasselerbaan/W. Esweg
wordt de oude bank ter hoogte
van de apotheek vervangen door
een nieuw exemplaar.
Veel wijkbewoners hebben de
afgelopen tijd bij de wijkraad voorgesteld nieuwe zitbanken te
plaatsen als idee voor het wijkbudget. Na ruggespraak met de
gemeente heeft de wijkraad besloten om alle oude zitbanken bij
de vijvers te vervangen. De keuze is gevallen op een degelijk,
maar goed zittend model in de kleur wijnrood. De uitvoering is
van geperforeerd metaal. Dit heeft als voordeel dat de bank na
regen niet lang nat blijft. Door dit leuke idee voor het wijkbudget
kunnen veel wijkbewoners binnenkort heerlijk uitrusten op de
mooie banken en volop genieten van de mooie omgeving bij de
vijvers in onze wijk.

tijdens de zomerperiode
25 juli t/m 2 september
woensdag en vrijdag
13.00 - 18.00 uur

En de winnaa rs zijn…….
Marijke en Janny van Kalsbeek en Rianne van Wijngaarden.
Zij raadden de maker en de juiste locatie van het
gefotografeerde object. Het ging om het kunstwerk van cortenstaal van de hand van Dhr. Strobos. En het staat langs de
vijver aan de Buziaustraat en niet, zoals velen ons berichtten,
langs de Hasselerbaan. Dat zou wat al te gemakkelijk zijn.
De drie winnaressen werden door de redactie uitgeloot en zij
zelf trokken een
eerste, tweede en
derde prijs.
Bij toeval werden
moeder en dochter van Kalsbeek
uitgeloot.
Op de foto ziet u de
winnaars die uit
handen van de
voorzitter van de
wijkraad, Johan
Molthof, de kadobonnen krijgen uitgereikt.
Op de achtergrond
staat het kunstwerk
van dhr. Strobos.
Verderop in dit blad
vindt u een nieuwe
fotopuzzel.

Nieuws van de wijkagent

* * * Colofon * * *

Winkelcentrum Hasselo
In overleg met gemeente en eigenaar zijn de laatste knelpunten
besproken . Te denken valt dan aan het plaatsen van hekwerk op
het plein van het Kulturhus, plaatsen van borden invalide
parkeerplaatsen, straatverlichting, etc.. Echter gezien de
ontwikkelingen op de Westelijke Esweg dit jaar, zullen we nog
wel een drukke periode krijgen, die veel vergt van ons allemaal.

Druk
Schutte & Stroop
Verspreiding
SWB Hengelo
Klachten over bezorging 277 1783
tot een week na verschijning van de
krant
-
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Oplage 5700, 5 x per jaar
Verspreiding huis aan huis in de wijk
Losse nummers bij het Kulturhus
Ook op: www.wijkraadhasseleres.nl

Coen Klaver

Parkeren
Enkele weken terug werd in de krant kenbaar gemaakt dat de politie
strenger op zou treden richting foutparkeerders. Dit artikel is
ontstaan tijdens de presentatie van het wijkplan. Uit dit plan is dit
punt uitgetrokken en in de krant geplaatst. . Zoals een ieder wel
weet zijn er punten en straten in de wijk waar parkeer problemen
zijn. Deze punten en straten worden door ons in kaart gebracht en
afzonderlijk beoordeeld hoe hier tegen op te treden.
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Belangrijke argumenten die hierbij een rol spelen zijn de
verkeersveiligheid en overlast gevend gedrag. Laten we als bewoners van de wijk eens
goed kijken naar ons eigen parkeergedrag .
In de gordel
Uit onderzoek blijkt dat er nog veel automobilisten zijn die zonder gordel achter het stuur
zitten. Niet alleen volwassenen maken zich hier schuldig aan maar ook kinderen. Zoals u
allen weet zijn de regels rond het veilig vervoer van kinderen in de auto veranderd.
Laat het niet zo zijn dat uw kind zonder gordel en indien nodig zonder kinderzitje in de
auto zit. We zien het nog te vaak dat ouders kinderen zonder gordel meenemen, ook al
is het voor een klein ritje naar school. Zijn er nog vragen of is iets niet duidelijk, kijk op
www.kinderzitje.nl, of kijk in de folder.
Vakantie
Ook in de wijk is het al weer goed te merken dat er mensen op vakantie zijn. Zo staan de
eerste caravans al weer voor de deur en zien we mensen vetrekken. In deze periode zijn
er jammer genoeg ook altijd mensen die gebruik maken van afwezigheid van bewoners
en proberen dan hun slag te slaan. Zorg dat er afspraken gemaakt worden met buren
of bekenden over uw afwezigheid. Deze kunnen dan uw woning in de gaten houden en
indien nodig actie ondernemen.
Ook wij als leden van het wijkteam zullen een keer op vakantie zijn en ik als wijkagent
vanaf 23 juli tot 14 augustus. Het afdelingbureau is behalve za. geopend in de vakantie.
COEN KLAVER, uw wijkagent Hasseler Es
Scoutinggroep Cunera-St.Marcellinus in race voor de landelijke titel.
In het weekend 20 mei heeft onze scouting een zeer goede
prestatie geleverd op de Scouting wedstrijden te Ommen.
We zijn geëindigd op de plaatsen 1, 11 en 13. Een zeer
goede prestatie is door de gidsen geleverd want die
eindigden op plaats 3 en 8. Er waren 42 deelnemende
teams
De teams zijn beoordeeld op 7 hoofdpunten: Samenwerking,
spellen, hike-lopen, op- en afbouw van kampement en het
koken.
De plaatsen 1 en 3 leverde deelname op aan de Landelijke
Scouting Wedstrijden van 3-5 juni te Baarn. Hier gaat het
om het beste scouting team van Nederland..
Onze scouting heeft de afgelopen 2 jaar de LSW gewonnen. Wanneer we de 3e keer
winnen krijgt het wisselschild van Scouting Nederland een vaste plek in Hengelo en wordt
dit gevierd met een receptie om 19.00 uur in de Blokhut aan het Bartelinkslaantje 44 te
Hengelo, waarbij belangstellenden welkom zijn.
Op Zondag 2 juli.houdt de keukengroep als onderdeel van het jaarlijkse kampweekend
een open huis van 11.00 tot 13.00 uur aan het Bartelinkslaantje 44. Wij heten u ook dan
van harte welkom.
WIE LEVERT EEN LEUK/ NUTTIG IDEE VOOR HET WIJKBUDGET?
Iedere wijkbewoner, club of non profit organisatie uit de wijk kan voor 2006/7 nieuwe
voorstellen insturen voor het wijkbudget.
Uit het wijkbudget kunnen leuke, mooie, praktische of andere wensen in de wijk worden
vervuld. De aanvragen worden beoordeeld op praktische en financiële haalbaarheid.
Uw aanvraag, voorzien van uw naam en adres en met opgave van de kosten, kunt u
zenden aan de Wijkraad Hasseler Es, of per e-mail aan:
wijjkraadhasseleres@hotmail.com

WEGWERKZAAMHEDEN in de wijk

Met kloppen, vegen en zuigen wordt de Westelijke Esweg geschild

Onderhoudswerkzaamheden
Vanaf 29 mei j.l. is begonnen met het aanbrengen van
geluidsreducerend asfalt op de Westelijke Esweg tussen Henri
Woodstraat en de rotonde Deurningerstraat. Ook de rotonde
Deurningerstraat en de Deurningerstraat tussen de rotonde
Westelijke Esweg en de rotonde Bronforelstraat zal worden
voorzien van geluidsreducerend asfalt inclusief fietspaden. Het
verkeer, bewoners en bedrijven zullen hinder ondervinden. Het
doorgaande verkeer zal worden omgeleid.
Rotonde Deurningerstraat – Westelijke Esweg
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 19 juni 2006 tot
en met vrijdag 21 juli 2006
Bij werkzaamheden aan de rotonde is de rotonde geheel
afgesloten voor alle verkeer. Tijde deze werkzaamheden zal een
omleidingsroute worden ingesteld.
Deurningerstraat tussen Westelijke Esweg en Bronforelstraat
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 12 juni 2006 tot
en met vrijdag 21 juli 2006
Er wordt van uitgegaan dat woningen en bedrijven met de auto
bereikbaar blijvenmar het kan voorkomen dat woningen en
bedrijven tijdelijk even niet bereikbaar zijn.
Openbaar vervoer
De buslijnen door de Hasseler Es en Roershoek, lijn 11 en lijn
13 worden tussen 9 juni en 21 juli 2006 omgeleid via de Klaas de
Rookstraat, de Torenlaan en de Hermelijnstraat. Lijn 14 wordt
omgeleid via Vliegveldstraat, Oldenzaalsestraat, Hasselerbaan en
Klaas de Rookstraat.
Aanleg rotonde bij Thaborkerk
Om de verkeersafwikkeling op dit punt veiliger te maken wordt een
rotonde aangelegd.
Het streven is om hiermee na de bouwvakvakantie te beginnen.
Een aantal te doorlopen procedures kan hier nog voor vertraging
zorgen. Zodra de planning meer definitief wordt zullen wij hierover
berichten.
Reconstructie kruispunt Hasselerbaan – C. Muckstraat
In verband met de veiligheid worden hier een aantal maatregelen
voorgesteld. Op dit moment is nog niet precies bekend wanneer
dit werk wordt uitgevoerd
Nadere mededeling hierover volgen.

Meer Informatie
Heeft u naar aanleiding van deze planning nog vragen dan kunt u
een beroep doen op de aannemer of zijn medewerkers, of de
gemeentelijke begeleider (074) 245 9584.
U kunt ook bellen naar het meldingsnummer van Wijkbeheer,
telefoonnummer (074) 245 9459. Daar is op werkdagen van 08.30
tot 16.00 uur iemand aanwezig om u te woord te staan. Indien u
meer wilt weten over hoe het werk eruit komt te zien hangen in het
Kuturhus tekeningen van het werk. Actuele informatie vindt u ook
op www.hengelo.nl

Hasseler Es een GROENE wijk
Dat de Hasseler Es een groene wijk is zal voor velen geen
nieuws zijn. Maar geen nieuws is in dit geval goed nieuws, want
tijdens een wandeling door de wijk trof een redactielid de
gevlekte riet- orchidee aan.
De groenombouw in opdracht van
de gemeente begint nu zijn beslag
te krijgen. Leek het eerst één grote
kaalslag te worden met al die lege
vakken, nu, met de herbeplanting
en het opkomend gras, begint onze
wijk weer mooi groen te worden.
En het moet gezegd: De wijk is er
van opgeknapt, want het liep hier
en daartoch wel behoorlijk uit de
hand met dat wilde groen. Maar
gelukkig er is dus nog voldoende
groen over waar de natuur vrijelijk
haar gang kan gaan, zoals blijkt uit
de vondst van deze orchidee in
onze wijk. Het is hier blijkbaar zo
goed toeven , dat de orchidee hier
wortel heeft kunnen schieten . Dat is in een woonwijk toch wel
uniek te noemen, waar ook ijsvogels zijn gezien.
Inrichten van AH noodlocatie Hasselerbaan
De redactie heeft eens geïnformeerd hoe het staat met het
enthousiaste plan voor de inrichting van de AH noodlocatie dat
eind vorig jaar werd aangekondigd. Vooralsnog liggen er twee
stuivende bulten zand te wachten op actie.
De gemeente kon ons meedelen, dat e.e.a. ernstig is vertraagd
vanwege de lange winter met vorst, het koude natte voorjaar en
een uiterst droge periode daaropvolgend. Planten en zaaien
m.b.t. de groenombouw van de vele heestervakken is daardoor
achterop geraakt. Die ombouw heeft prioriteit één. Zodra de
Sogtoen- en Tijertshoek voltooid zijn, zal ijlings worden
aangevangen met de inrichting van de noodlocatie.
a.h.
Voor al uw familieen zakelijk drukwerk

Allerhande
Ben Wolkotte maakt fietstocht naar Rome
Al acht jaar liep Ben Wolkotte uit
de Kor Kuilerstraat met het idee
rond een fietstocht van 2000 km te
maken naar Assisië en Rome.
Ben, werkzaam bij de gemeentelijke financiën, vertrok met
Gerard Kuipers uit Oldenzaal op
29 april richting Rome. “We reden
eerst voor de regen uit, maar toen
we door Sauerland fietsten hadden we hagel en sneeuw. Bitter
koud”, aldus Ben.
“We reden volgens een vast
stramien. Zo’n 100 km per dag.
Dan een slaapplek zoeken
(meestal jeugdherberg of B&B) en
2 uurtjes rusten, douchen, eten
en op tijd slapen. ’s Morgens flink
bunkeren en hup, op de pedalen.
Vaak ook letterlijk, vooral in
Oostenrijk, want we namen de
Reschen-pas en die is erg steil.
Vanaf de Italiaanse grens liep er
De vlag kan uit, Ben is veilig thuis
een mooie fietsroute naar Venetië
Vandaar ging het door de Po-vlakte naar Verona en Assisië, het
bedevaartsoord van de Heilige Franciscus. Deze heilige had er
blijkbaar alle belang bij dat we goed aankwamen, want de hele tocht
werden we vergezeld door een beschermengeltje. Telkens wanneer
we hulp nodig hadden, was er wel iemand die ons uit de brand
hielp. Een paar voorbeelden: Mijn maats trapas begaf het vlakbij
Verona. Blijkt in Verona de dealer te zitten van Shimano, de
fabrikant. Of toen we eens de weg kwijt waren, kwam er een
wielrenner langs en heeft ons 15 km begeleid naar het juiste punt.
Onderweg kwamen we trouwens verschillende Nederlanders tegen.
Onder meer een echtpaar van 70 dat ook naar Rome fietste en weer
terug! Van Assisië was het nog maar 200 km naar Rome. Daar zijn
we een paar dagen gebleven en hebben o.a. het Vaticaan bezocht.
Rondgelopen in de koepel. Heel apart. Terug zouden we met de
trein. De laatste nacht waren er geen hotels meer vrij vanwege
Hemelvaart. We hebben toen als zwervers de nacht in het station
van Rome doorgebracht. Zaterdag 27 mei kon ik, 5 kilo lichter maar
zwaar van verhalen, mijn Femie weer in de armen sluiten, want zij
was al die tijd alleen thuis. Ook een hele ontbering……”
a.h
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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 : 07 4 - 2 7 7 3 3 8 0

wat is dit,
waar is het
en waarom
is het actueel?

De vorige puzzel betrof een
foto van een modern object.
Deze keer iets uit het verleden,
maar toch actueel en op een
heel anedere plek.
Wanneer u de HASSELOwandel- en trimroute volgt,
komt u er langs. Een mooie
gelegenheid om deze route
ook eens te lopen. En ergens
in de foto-wandeling op onze
nieuwe site komt u het object
ook tegen.
Onder de inzenders van de
juiste oplossing verloten wij
een waarde-bon van 25, 15,
of 10 euro.

SUCCES!

Oplossingen tot 1 aug. naar:
Wijkraad Hasseler Es, Postbus
8051 7550KB Hengelo of naar:
hasselerpost@hotmail.com

DE WIJKRAAD OP INTERNET!
NIEK KNIP

De wijkraad Hasseler Es heeft een eigen website
www.wijkraadhasseleres.nl
U kunt daarop bekijken waar de wijkraad mee bezig is en
wat de activiteiten van de werkgroepen zijn. U kunt
samenvattingen van vergaderingen lezen.
U kunt tevens een virtuele wandeling door de wijk maken
aan de hand van foto’s van mooie plekje en verrassende
doorkijkjes, verdeeld over de seizoenen.
Er komt een fotowedstrijd waarbij de mooiste foto’s op de
site gezet worden.
Handig is de site ook, want de hele wereld kan nu de
Hasseler Post op onze website lezen. Het is de bedoeling,
dat eerdere edities er ook op komen.
Er is aan de “teweblating” een prijs-zoektocht verbonden. Op
de homepage is een verborgen link gezet. Vindt u die en klikt
u er op, dan krijgt u een codewoord dat u aan de Hasseler
Post kunt e-mailen. U dingt dan mee naar een leuke prijs!

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

Tel.
Fax
Mob.

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

PROBLEMEN MET ABRI W. KESSTRAAT
AAN DE WESTELIJKE ESWEG
De gemeente heeft nog steeds geen
oplossing aangedragen voor de problemen
met het uitzicht vanuit de Willem Kesstraat
op de Westelijke Esweg. Begin januari
heeft de wijkraad de klacht van bewoners
over de verkeerd geplaatste abri
aangekaart. Automobilisten, komende
vanuit de Willem Kesstraat kunnen niet zien
of er verkeer aankomt van links. ’s Avonds
is de situatie nog hachelijker. De
koplampen van auto’s die van de rotonde
komen, reflecteren in het paneel van de
abri en daardoor wordt het uitzicht nog
extra bemoeilijkt. Ook drie reclameborden,
die aan lantaarnpalen zijn bevestigd,
ontnemen het uitzicht op de Westelijke
Esweg.
Naast het probleem met de abri is een
bijkomend probleem ontstaan. Op verschillende tijdstippen neemt de chauffeur van
de bus bij de halte een lange stop of een
lees/of lunchpauze. Automobilisten, het
wachten op het vertrek van de bus moe
geworden, passeren naar verloop van tijd
toch de bus. Hierbij zijn zij gedwongen een
overtreding te begaan.

BOEK van Jo Niks over
geschiedenis van Hasselo !

Speeltuin nóg niet rond.

De bijna 90 jarige Jochem Niks, ereburger
van de Hasseler Es, met zoon Arie en
kleindochter Marian rondom Het Boek
Een heel bijzonder moment op zaterdag 3 juni in
het Kulturhus. De presentatie van het boek over
de geschiedenis van het gebied waar wij nu wonen. Het heette hier toen Marke Hasselo en had
een rijke geschiedenis. Echte “oale groond”.
Van alle boerderijen en andere plekken in
Hasselo heeft Jo Niks vanaf eind 1960 mooie tekeningen gemaakt die alle in het boek zijn opgenomen. Later is Jo Niks in Zwolle op zoek gegaan
naar de geschiedenis achter zijn tekeningen en
kwam vele interessante en vermakelijke verhalen
tegen. Hij schreef ze allemaal op met pen en inkt.
Later verschenen de verhalen in een gestencilde
vorm. Een paar verhalen daaruit hebben wij in
de Hasseler Post dankbaar gepubliceerd.
Zoon Arie vond, dat het werk van vader Jochem
belangrijk was voor de geschiedenis van Hengelo
en vaders 90-e verjaardag was een mooie aanleiding om zijn werk uit te geven in boekvorm.
Kleindochter Marian heeft alle tekst opnieuw ingetypt. Drie generaties Niks hebben zo aan het boek
gewerkt. Uitgever Engelbertinck deed de rest.
Een geëmotioneerde Jo Niks, die een boeiend
betoog hield over Hasselo, overhandigde het
eerste exemplaar aan wethouder Ter Ellen, die
het belang van Jo’s boek nog eens onderstreepte. Het boek is te koop in het Kulturhus, de
vrijetijdsshop en boekhandel.
a.h.

Chr Langefeldstraat 8
W inkelc entrum H ass elo
Tel: 074 - 277 70 38

Oprijden W.Esweg is Russisch roulette

Zij rijden namelijk over de witte
doorgetrokken streep die op de as van
de Westelijke Esweg is aangebracht.
Daardoor ontstaan voor automobilisten
komende uit de Willem Kesstraat
levensgevaarlijke situaties. De wijkraad
heeft onlangs opnieuw bij de
gemeente op snelle maatregelen
aangedrongen.

Speeltuin speelbal
van bureaucratie?
Vooralsnog helaas
één grote leegte.
Een paar ouders, op
het bankje, wachten
geduldig op de dingen
die komen gaan….
a.h.

Zoals bij de lezers van de Hasseler Post wel bekend zal zijn is er een mooie
nieuwe speeltuin gepland naast het Kulturhus. Het eerste deel, de speelplaats bij
de peuterspeelzaal, is al wel gerealiseerd. Het nog te bouwen grootste deel van
de nieuwe speeltuin loopt nu vertraging op, omdat het overleg met de gemeente
op onverwachte problemen stuit. Na langdurig aandringen door het bestuur van
het Kulturhus is pas onlangs gebleken dat er intern bij de gemeente over een
paar essentiële vragen nog geen overeenstemming bestaat. Het bestuur heeft nu
bij de verantwoordelijk wethouder aangedrongen op een spoedige positieve
beslissing. Het ontwerp voor de speeltuin, is tot stand gekomen na uitvoerig
overleg en inspraak met o.a. de basisscholen, de wijkraad en het jongerenwerk.
Nog in maart zijn er aanpassingen gedaan na overleg met kinderen met een
funktiebeperking en hun ouders. De gemeente is steeds bij de voortgang betrokken geweest. Wij hopen toch in het najaar nog met de verdere aanleg te kunnen
beginnen. Er komt dan een spannende, avontuurlijke speeltuin met veel verschillende speelmogelijkheden, en ook een voetbalkooi, naast het Kulturhus te staan
voor de hele Hasseler Es. De herinnering aan het oude Hoeseldorp, dat we
hebben moeten afbreken, zal dan snel verbleken.
Namens het bestuur van het Kulturhus Hasselo, Ulbe de Boer
NIEUW IN HENGELO

KLUS SERVICE TWENTE

Mountainbike verhuur

Voor alle klussen in en om het huis.
Ruime ervaring in
verbouwen badkamers en keukens,
timmer- en stukadoorswerk
schilderen en sausen. Ook voor het
vervangen van dakwerk en dakdekken.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Telefoon:
053-4313114.

Kijk op www.atb-rent.nl of bel 0642876167

“t Schöppert officieel daltonschool.
Op 7 maart kreeg het team uit handen
van het schoolbestuur het
daltonpredicaat. Na jaren van hard
werken aan onderwijsvernieuwingen
is het dan een feit, ´t Schöppert mag
zich vanaf nu officieel daltonschool noemen.
De hele dag hebben de kinderen en het team feest
gevierd. De leerlingenraad heeft ´s ochtends een “Idols”
georganiseerd. De leerkrachten traden live op als
Topstars, Ernst, Bobby en de rest en nog veel meer
artiesten. De kinderen waren de jury en de winnaars
waren K’Alma, K’Ermy en K’Lotte van K3. Voor een goede
impressie van die dag kunt u terecht op onze website
www.obs-t-schoppert.nl.
Mocht u willen weten over het daltononderwijs op ‘t
Schöppert, dan kunt u contact opnemen met Evelien Huis
in ’t Veld (dir.) telefoon 2781372.
Buitenschoolse opvang:
Ook zijn wij verheugd u te mogen vertellen dat met ingang
van het nieuwe schooljaar starten met een buitenschoolse
opvang. Deze opvang wordt geregeld door het
kindercentrum “De Schothorst” van Catalpa en vindt plaats
in ons schoolgebouw. Voor een informatiepakketje kunt u
bij ons op school of bij het kindercentrum “De Schothorst”
terecht. Daarin staat hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met het gratis
telefoonnummer 0800-0743.

“Basisschool de Schothorst on the move”.
Nog een aantal weken te gaan en er is alweer een
schooljaar ten einde.
Een mooi moment om even terug te kijken op een voor
ons nogal turbulent jaar.
We hebben afscheid genomen van Albert Groot Rouwen
die na bijna achttien jaar als directeur de school heeft
verlaten. Een afscheid om nooit te vergeten. Uitstel
….door de sneeuwmassa op het dak. Maar op 6 en 7
december wordt het afscheid alsnog één grote happening
waarbij de kinderen een actieve rol speelden.
Rond de jaarwisseling wordt er twee keer brand gesticht. De
onderbouw loopt veel roet- en rookschade op. Twee van
onze groepen zijn een aantal weken gastvrij onthaald door
de basisscholen de Rank en
’t Eimink.
‘Wonen’ was dit jaar het gezamenlijke thema waarmee
groot en klein met veel enthousiasme aan de slag zijn
gegaan. De Kasbah, het in aanbouw zijnde ‘de Klokstee’,
het stadhuis en nog meer gebouwen zijn door diverse
groepen bezocht.

Van timmerman tot makelaar hebben verteld waarom hun
beroep zo leuk is en wat het inhoudt. Op de slotavond worden
door ouders, opa’s en oma’s en omwonenden de resultaten
bewonderd. Iedereen kon tevens zien dat het weer goed
‘vertoeven’ is op de Schothorst na de vervelende gevolgen van
de brand.
Groep acht heeft een eerste plaats gehaald bij de voorronde
van de Heart Dance Award van de Nederlandse Hartstichting
in het Rabotheater en gaan door naar de halve finale in
Amersfoort. Hoewel ze daar geen finaleplaats hebben
behaald, horen ze wel bij de vijftig beste scholen van
Nederland.
Dat de schaaklessen door Bert Polman - zowel onder als na
schooltijd gegeven - resultaten opleveren mag blijken uit de
eerste en
derde plaats
tijdens het
schoolschaa
ktoernooi
van Hengelo.
Op 31 mei
hebben we
meegedaan
aan de
Nationale
straatspeeld
ag. We
hebben het
gecombineer
d met onze
jaarlijkse
sportdag.
Geweldig dat de straten gebruikt kunnen worden voor spel en
sport.
Werpen we een blik vooruit naar het nieuwe schooljaar dan zal
er binnen de Schothorst een verandering plaatsvinden. Scala
zal na de zomervakantie namelijk starten met een
peuterspeelzaal in onze school. Zo zien we ook
peuterspeelzaal en basisschool steeds nader tot elkaar
komen. We wensen ze veel succes en zetten ons in voor een
goede samenwerking. Een van de hoogtepunten het
komende schooljaar zal ongetwijfeld het dertig jarig bes taan
van de Schothorst zijn. Een werkgroep is al druk bezig met de
voorbereidingen om er samen een groot feest van te maken.
U leest het basisschool de Schothorst is en blijft ‘on the move’.
Loopt u dan rustig binnen om het zelf te ervaren, de sfeer te
proeven en te zien waar we voor staan.
Wil Siemerink.
(waarnemend directeur).

deel 2 van

de geschiedenis van de Hasselose school door meester Jan Dirkx

Zeer belangrijk voor het Hasselogevoel was
de gezonde rivaliteit tussen de beide
scholen. Jaarlijks werd er tegen elkaar
gevoetbald en het ging er heet aan toe.
Luidkeels en fanatiek werden de ploegen
aangemoedigd.
Na afloop werd de vrede getekend en de
overwinnaars werden getrakteerd. Het
gezegde: Ik zit op de HBS ! kreeg in
Hasselo een aparte betekenis.
Hasselose Boeren School was daar een begrip. Deze school ging ook
op reis, eens per jaar. Schoolreis naar de Pruus. Bentheim,
Ibbenburen, Tecklenburg, Ook de vredeszaal in Munster werd vaak
bezocht. Omdat het een verre reis was, moest er proviand mee. Vaak
kwam ter hoogte van Frans op de Bult de lunchtrommel al voor de
dag, want reizen maakt hongerig.
Op de achtergevel van het schoolgebouw was een vaag rood kruis op
een wit veld zichtbaar. Velen hebben zich afgevraagd wat daarvan de
betekenis was.
Dit Rode Kruisteken stamt uit de tijd van 1945. Net na de oorlog
keerden vele dwangarbeiders uit Duitsland terug met tuberculose
onder de leden en was de school in gebruik als sanatorium.
Op oude foto’s staat de school afgebeeld met de beroemde
Lindebomen van Hasselo. Wereldberoemd in Twente en omstreken.
Minstens even beroemd als de Kroezeboom.
Helaas waren deze enorme bomen zo vermolmd en rot dat er bij harde
wind hele takken naar beneden kwamen en het gevaarlijk werd de
leerlingen van de HBS daaraan bloot te stellen. Daarom zijn de bomen
gekapt. Later schreef een journalist van Tubantia er in de rubriek VAN
DE WEG AF GEZIEN een verhaal over. Een historische vergissing.
Want hij zag de dikke kastanjeboom die er nu nog staat, achter de
Scouting Hasselo. ( Op die plek stond de Hasselose school)
PERSONEEL aan de school.
De school telde 4 leerkrachten en 144 leerlingen. Hoofd der school
was dhr. J. Thijert. Afwisselend hebben er les gegeven Juffrouw
Vaanholt, juffrouw De Heer en Juffrouw Bonnes. Het was ook mijn
school..
Maar generaties Hasseloers zullen nog verhalen kunnen vertellen
over juffrouw Sogtoen.

Klassenfoto uit 1972 van combi-groep 2/3 Wie herkent zich??
Grote foto bij de redactie.
Marie Sogtoen. Legendarisch. Zij gaf mij een spoedcursus
Twents omdat ik geen woord verstond van wat de kinderen
vertelden. (Ik kom uit Etten Leur)
Een kind dat eens op school kwam en nogal naar urine stonk
werd door haar in de wasbak gereinigd. ’s Middags kwam de
moeder. Verhaal halen. “Kinderen waren om aan te leren en
niet om aan te wassen !!!.”
Geleidelijk groeide de mais en als die geoogst moest worden
kon je bijna geen les geven want iedere 10 minuten kwam er
een hoop lawaai langs en hadden de kinderen alleen maar
aandacht voor wat er buiten gebeurde. Na de maïsoogst werd
er gegierd. Daar moest je wel op bedacht zijn en tijdig de ramen
sluiten. Juffrouw Sogtoen was net te laat en zei tegen jongetje
Vollenbroek: Jong, jong wat stinkt oe va ! Het ventje snuift en
snuift en zegt stralend: Dat is mien va nich, juf. Bie oons stinkt
eel aans.
Wordt vervolgd

KUNST BIJ KAAMPS in DEURNINGEN
In de ontvangstruimte van kaasboerderij Kaamps in Deurningen exposeert
de Hengelose schilder Arjen Hoogervorst en tevens redactielid van de
Hasseler Post met schilderijen van mooie Twentse locaties en koeien.
De expositie heeft een wisselend karakter. Er zullen telkens andere werken te
zien zijn. De expositie duurt de hele zomer en is toegankelijk tijdens de
openingsuren van de kaasboerderij.
Meer informatie: www.artjen.nl

DE GROENTUIN
EKO - kwekerij/werkproject
Biologische OPEN

DAG op zo. 18 juni

10.00 uur tot 16.00 uur
Bartelinkslaantje 40
7558 PS Hengelo

Inschrijven dagelijks vanaf 19.00
bij de dansschool
aan de ingang Wetstraat.
tel 074 - 291 35 41

KULTURHUS

HASSELO
H. Woodstraat 62
telefoon 278 01 81
e-mail
info@kulturhushasselo.nl

VAKANTIESPELEN 2006
Maandag 21 augustus:
Ochtend:
We gaan buttons maken en we schilderen een
groot spandoek. Ook gaan we een kalender
maken en doen we leuke spelletjes.
Middag:
Zes - kamp*
Dinsdag 22 augustus:
Ochtend:
Kom allemaal op de fiets!! Deze gaan we namelijk
versieren*. Ook maken we een mobile met
muziekinstrumenten en een leuk vriendenboekje
voor als je weer naar school gaat!
Middag:
Film
Woensdag 23 augustus: Heksendag
Ochtend:
Vandaag gaan we toveren! We worden
omgetoverd tot echte heksen. We maken een
toverspiegel, toverhoed en toverstaf. Je kan ook
geschminkt worden.
Middag:
Jongste kinderen: levend ganzenbord spelen.
Oudste kinderen: smokkelspel*
Donderdag 24 augustus:
Ochtend:
We gaan oud Hollandse spelletjes spelen.
Ook krijgen we een demonstratie van de country
line dancers en leren ze ons een dansje aan.
Middag:
Vossenjacht*
Vrijdag 25 augustus: Sprookjesdag
Kom verkleed! We gaan vandaag een snoepschilderij maken.
Er staat een springkussen* voor jullie klaar en je kan
geschminkt worden. Ook gaan we maskers maken en korte
filmpjes kijken. Je krijgt ook ranja en een broodje knakworst.
Als afsluiting is er nog een poppenkast voor de jongste kinderen
en een mini-disco voor de oudste kinderen.
Let op: 10:00 uur – 13:15 uur, deelname 1 euro
Maandag 28 augustus: Piratendag
Ochtend:
We maken onszelf tot een echte piraat. Ook gaan
we een schatkist en piratenvlaggen maken. We
doen leuke piratenspelletjes.
Je kan ook nog geschminkt worden.
Middag:
We gaan op zoek naar de schatkist met behulp
van een schatkaart*.
Dinsdag 29 augustus:
Ochtend:
We gaan een pastaschilderij maken en een leuke
trekpop. Ook gaan we een fotospeurtocht lopen *.
Middag:
Playbackshow
Woensdag 30 augustus: Spetterfestijn!
Ochtend:
We gaan een vissenkom maken, neem je eigen
glazen potje mee!
Ook maken we een kijkdoos over de zomer.
En we maken ook strandkleding en een duikbril.
Middag:
Waterspelen*
Donderdag 31 augustus:
Ochtend:
Een brandweerman komt vertellen over zijn
beroep. Daarnaast gaan we leuke brandweer
knutsels maken en filmpjes kijken.
Middag:
Puzzeltocht*
Vrijdag 1 september: Pretdag
Kom verkleed! We maken een stressbal en spelen levend
mens- erger- je- niet!. Je mag nog even op het springkussen en
je kan geschminkt worden. Je krijgt vandaag ook ranja met een
broodje knakworst. Als afsluiting treedt Clown Henkie voor ons
op en maakt hij de uitslag van de tekenwedstrijd bekend.
Let op: 10:00 uur – 13:15 uur, deelname 1 euro
* = een buitenactiviteit, bij slecht weer is er binnen een
alternatief programma.

Lekker koffieleuten in het Kulturhus

Gezelligheid kent geen tijd. Altijd klaar voor een praatje….
Iedereen die al eens in het Kulturhus is geweest is er al
langsgelopen, of heeft er wellicht al een kopje koffie gedronken:
de ontmoetingsruimte.
Deze gezellige ruimte, meteen rechts van de ingang, beschikt
over alle ingrediënten voor een ontspannen samen zijn. Zo heb je
de grote leestafel met een keur aan tijdschriften en kranten en bij
het raam het knusse hoekje bij de haard. Sinds enige weken staat
er zelfs een joekel van een plasma TV, een cadeautje van de
wijkraad.
Een lekker plekje om even bij te komen na je bezoekje aan de
prikpost, of na een middagje winkelen in het winkelcentrum. Of
terwijl je speelgoed geteld wordt bij de Speel-o-theek! En voor de
centen hoef je het niet te laten, je hebt al een kopje koffie voor
maar € 0,70! Heb je geen zin in koffie, thee of fris dan is dat ook
prima, want consumpties zijn niet verplicht. Na 15.30 uur mogen
er ook alcoholische dranken als bier, wijn en port geschonken
worden, welke op de zomerse dagen buiten op het terras
genuttigd kunnen worden.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een enthousiast team van
vrijwilligers die o.a. de bardiensten vervullen en met wie je even
een gezellig babbeltje kunt maken.
Mocht je zelf geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger achter de bar
aan de slag te gaan dan kun je je melden bij de beheerder Roy
Asbroek.
Zijn visie voor deze ontmoetingsruimte; “Ik wil graag een
laagdrempelige ontmoetingsruimte bieden waarin een ieder van
harte welkom is en waar je voor een klein prijsje een goed kopje
koffie kunt drinken!” Wel, volgens mij zijn jullie in die opzet zeker
geslaagd. Maar ga gerust eens kijken en bepaal dat zelf, de koffie
staat klaar!
Tekst: Katia van Eck
PROGRAMMA KINDER-DOE MIDDAG
Woensdag 7 juni:
Sport en spelmiddag.
Woensdag 14 juni:
Vaderdag cadeau.
Woensdag 21 juni:
Sieraden maken.

Woensdag 28 juni:
Sieraden maken.
Woensdag 5 juli:
Foto puzzeltocht.
Woensdag 12 juli:
Bingo.

