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Felicitaties voor jubilerende wijkraad

Wethouder Janneke Oude Alink feliciteert en complimenteert
penningmeester Henk Schutten van de wijkraad Hasseler Es

De Wijkraad Hasseler Es, die dit jaar het 30-jarig bestaan
viert, werd op de feestdag 5 september hartelijk gefeliciteerd door (wijk)wethouder Janneke Oude Alink. Alle bestuursleden werden verrast met een prachtige bos bloemen en kregen lovende woorden voor hun niet aflatende
inzet voor de wijk. De wethouder sprak verder haar lof uit
over hetgeen door de wijkraad is bereikt.
Het was een feestdag vol activiteiten met de jaarlijkse
Kunstmarkt, de fuchsiatentoonstelling, het begin van het
nieuwe seizoen van Kulturhus Hasselo en de bieb weer
open op zaterdagochtend. Voor de wijkraad begon de
feestdag ’s ochtends met een gezellige koffieochtend voor
de naaste bewoners van Kulturhus Hasselo. Deze waren
speciaal uitgenodigd omdat zij het meeste te verduren hebben van de activiteiten van die dag. Velen hadden gehoor
gegeven aan deze uitnodiging en genoten van de koffie
met heerlijke Limburgse vlaai. Voor de kleinsten in onze
wijk kwam ’s middags clown Peter in actie. Clown Peter
wist de kleine bezoekers te
boeien met zijn ballonnenacts. De kleurrijke luchtballonnen wist hij in een mum
van tijd in de leukste voorwerpen om te toveren. Meisjes
kregen een haarversiering of
een leuke ballonnenkroon en
hij knutselde natuurlijk ook de
bekende ballonnenhondjes in
elkaar.
’s Avonds werd in de feestWijkraadvoorzitter Ron Wesse- tent op het sportterrein naast
ling houdt clown Peter flink
Kulturhus Hasselo de feestonder de duim.
avond gehouden voor alle
wijkbewoners. Jong en oud konden genieten van het spetterde optreden van de coverband Bitter Sweet. Acteur Vader Abraham zorgde voor een vrolijke sfeer met bekende
meezingnummers. Omwonenden en andere genodigden
vermaakten zich ondertussen tijdens de koffieavond met
livemuziek in Kulturhus Hasselo. Voor alle aanwezigen
waren er gratis consumpties en lekkere hapjes.
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In dit nummer:
Kunstmarkt
Wijk(raad)feest
Uitslag fuchsia's
Een stille in de wijk
Paddenstoelen
Gemeentenieuws
Slagzin
Puzzel
Scholen
Kulturhus

Vierde kunstmarkt Hasselo nat maar toch succesvol
over zich
heen komen. (zie
de
webfoto’s)
De meesten zochSlamcc
ten het
Kulturhus
op. De koffieomzet was enorm. Buiten nat
van de regen, binnen liepen de vrijwilligers
zich nat van zweet. Deze megabui vormde
gelukkig de finale in het waterballet. Zodra het
een beetje droog was klom Folkert Buis achter zijn volgelopen drumstel en gaf als offer
aan de weergoden een geweldige drumsolo
weg. Slagwerk versus slagregen. Een fantastisch waterorgel ontstond door het opspattende water van
de stokken op
de trommelvellen. Het
werkte. Het
werd droog.
Het bleef
droog. Er was
Frank & friends
hier en daar
regen deert liefde niet
wel water- en
stormschade ontstaan en dat is altijd vervelend. Het publiek kwam tevoorschijn uit de
schuilplaatsen en het werd drukker en drukker. De verkeersregelaars hadden hun handen vol, want het verkeer rond de markt liep
behoorlijk vast. De stemming steeg. Tegen
meldden zich twee kraamhouders die waren drie uur trok de Braziliaanse dansgroep extra
weggeregend. De wind was onder het dakje publiek en ook het treintje Bello zat bomvol
gekomen en had de hele kraam opgetild . Dit kinderen op weg naar iets lekkers. Er heerste
was niet leuk meer. Sommige kraamhouders een uitgelaten sfeer alsof er geen buien wahadden internet op hun mobieltje en hielden ren geweest. Frank&friends mochten hun
klanken over een droge en zonnige markt
daarmee de buienradar scherp in de gaten.
uitstrooien. Aan het eind van de middag konZe konden zich bij naderend onheil als een
slak tijdig terugtrekken in hun huisje. Enkele den deelnemers, organisatie en koopgraag
kramen leken wel verpakte "Christo-kunst". publiek terugkijken op een uiteindelijk zeer
Ook hield men per mobieltje contact met het geslaagde kunstmarkt 2009. Een groot aanhuisfront dat achter de computer naderende tal foto’s vindt u op ww.kulturhushasselo.nl
narigheid uit de lucht doorgaf aan de grondtekst a.h.
troepen. De slagwerkgroep Slamcc was al
een keer gecapituleerd voor een slagregen
en had zich ijlings onder de luifel in stelling
gebracht. Rond half twee tekende zich een
gitzwarte lucht af. Druppels als knikkers werden uitgekieperd boven de markt die in een
wit gordijn gehuld werd. De markt net nog vol
met publiek, was ineens totaal verlaten. Een
eenzaam meisje onder een paraplu liet alles
Slagregens met rukwinden. Een kunst- en
vliegmarkt werd het bijna op 5 september,
want door de buien en hevige windvlagen
werden complete kramen van de kunstmarkt
gelicht. Drie jaar achtereen waren de weergoden de kunstmarkt Hasselo goedgezind,
maar het was mooi geweest. Nu was “onze”
markt eens aan de beurt. En hoe. Er werd
drie jaar
ingehaald.
Tot 7 uur
in de ochtend
hoosde
het, maar
daarna
vrolijke gezichten
werd het
tijdelijk droog en brak de zon zelfs door. De
125 kramen konden zonder problemen worden ingericht door de deelnemers.
Na de opening om 11.00 door wethouder
Janneke Oude Alink begonnen al snel nieuwe buien te vallen. Regen en wind streden
om voorrang. Frank Meijer & friends speelden
en zongen onder de luifel Tegen één uur
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Even voorstellen…..uw nieuwe wijkagent
oriënteren in de wijk, kennismaken met de wijkraad, winkeliersvereniging en de burgers. In het
Kulturhus ben ik al geweest bij
Pieter Brink, de manager. Ik zal
proberen een echte wijkagent te
zijn en mijn gezicht met grote
regelmaat in de wijk te laten zien,
liefst per fiets of scooter. Speerpunt is de leefbaarheid in de wijk.
"Mag ik me even voorstellen?
Overlast, jeugd, burenconflicten,
Joeri Donkers, vanaf 1 septem- verkeer, noem maar op.
ber uw nieuwe wijkagent. Ik ben Ik ben politieman vanaf mijn 19e .
32 jaar, getrouwd en we hebben Tien jaar in het centrum van
drie kinderen. Mijn hobby is mu- Enschede en drie jaar als wijkziek. De komende tijd ga ik me agent in Wierden.

Het ligt in de bedoeling om een
spreekuur in het leven te roepen
in het Kulturhus. In bureau Noord
is lastig, want ik werk vanuit bureau Marskant en bureau Noord
ligt ook niet echt in de Hasseler
Es. Als u mij persoonlijk wilt bereiken kan dat heel eenvoudig via
tel. 0900 8844. U wordt dan doorverbonden naar mijn mobiel.
Aarzel niet van deze mogelijkheid
gebruik te maken als er iets is
waarvoor u mij denkt nodig te
hebben".
Met vriendelijke groet,
Joeri Donkers

Wie heeft goede ideeën
voor het wijkbudget 2009?
Wijkbewoners kunnen bij de Wijkraad Hasseler
Es doorlopend ideeën aanleveren ter besteding
van het wijkbudget. Voor alle duidelijkheid: Het
wijkbudget is een potje geld waarmee leuke,
mooie, praktische of andere wensen in de wijk
kunnen worden vervuld. Wensen van wijkbewoners die anders blijven liggen. En deze zullen er
ongetwijfeld zijn. De voorstellen moeten wel
voldoen aan een aantal criteria van zowel de
gemeente als van de wijkraad. Aanvragen voor
zaken waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is zoals onderhoud aan groen en wegen
of verlichting komen niet in aanmerking. De
voorstellen worden op financiële en praktische
haalbaarheid getoetst. Uw aanvraag voorzien
van uw naam en adres en indien mogelijk met
opgave van de kosten kunt u zenden aan
Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB
Hengelo, of per e-mail info@wijkraadhasseleres.nl

Werkgroep milieu zoekt dringend een begeleider.
De werkgroep milieu van de wijkraad zoekt dringend extra hulp voor de begeleiding van jongeren tijdens opruimwerkzaamheden van zwerfvuil
in de wijk. Wie biedt zich aan?De jongeren verdienen zo op zinvolle wijze een zakcentje bij. Dit
nuttige werk wordt elke week op zaterdag gedaan. Eens per 4 weken een lekkere wandeling
door de wijk op zaterdagochtend met leuke gemotiveerde jongeren. U, de wijk en de bewoners
varen er wel bij. Informatie verkrijgbaar bij Gilla
Vronik tel: 278 0770

Leerlingen De Timp schoolkampioen
2009 met de mooiste fuchsia’s.

Juf
met devan
fuchsia-aquarel
haar leerlingen
uit groep 6/7
DeHeleen
leerlingen
juf HeleenenOltwater
van basisschool

De
Timp hebben opnieuw de schoolprijs gewonnen bij de jaarlijkse fuchsia-opkweekwedstrijd van de Wijkraad Hasseler
Es. De leerlingen hadden niet alleen de mooiste fuchsia’s
opgekweekt, maar ook het aantal ingeleverde mooie exemplaren was het grootst. In de categorie leerkrachten/
ambtenaren was De Timp ook de beste want juf Heleen
Oltwater, die haar leerlingen goed weet te motiveren, werd
kampioen. Vermeldenswaard is ook de inzending van basisschool De Bron die dit jaar veel meer en mooiere planten
heeft ingeleverd dan de afgelopen jaren. Maar alle scholen
vielen in de prijzen. Van elke school werden drie leerlingen
die de mooiste fuchsia hadden opgekweekt met een prijs
beloond.De prijzen werden uitgedeeld door wijkraadvoorzitter Ron Wesseling in de feesttent op zaterdag 5 september.
Uiteraard werd het fuchsialied van M.G. Schmidt weer gezongen onder de muzikale begeleiding van zanger/gitarist
Frank Meijer.
Alle groepen 6/7 van de basisscholen in de Hasseler Es
hebben dit jaar weer aan de wedstrijd deelgenomen. De
leerlingen hebben in mei een grote pot met drie fuchsiastekken ontvangen om deze tot een mooie grote plant op te
kweken. Het resultaat was dit jaar wel iets minder dan de
vorige jaren. De oorzaak is het sterk wisselende weer. Door
de zware regenbuien die gevallen zijn, afgewisseld door
heet droog weer krijgt de plant “roest” op de bladeren. De
bladeren vallen dan samen met de bloemen ineens af. Desondanks zijn er toch nog ruim honderd prachtige planten
ingeleverd voor de tentoonstelling in Kulturhus Hasselo.
Winnaars fuchsiawedstrijd Basisschool De Meent:
1e Daphne Jonge Poerink,
2009:
2e Ramon Sauer
3e Jasper van de Sande
Basisschool De Borgh:
1e: Wouter Boutens,
Basisschool ’t Schöppert:
1e Lüke van de Wittenboer
2e Bernice van der Kolk
e
3 Timo Wes
2e Sophie Duivenvoorde
3e Maxime de Vries
Basisschool De Bron:
1e Jesse Bolks,
Basisschool De Schothorst:
2e Saskia de Ceuninck van
1e Stef Fisscher
Cappelle
2e Ruben de Boer
e
3 Menno de Lange
3e Zhanna van der Hoeven
Basisschool ’t Eimink:
1e Melissa Mengerink
2e Justin Nijboer
3e Emma Spierenburg

Basisschool De Timp:
1e Tom van der Heijden
2e Tatum Hietbrink
3e Luc Mateboer

Stille primeur in de Hasseler Es
Opvallen doet-ie niet, de nieuwe e-bike van Marja Visser.
Eigenlijk is dat best jammer, want bijzonder is hij wel deze
eerste electrische scooter in de Hasseler Es en de tweede in
Hengelo.Terwijl een aantal jongelieden de fiets- en voetpaden
onveilig maakt met stinkende opgevoerde kabaalscheurijzers
zonder uitlaat, rijdt deze scooter fluisterstil op..... stroom.
De redactie dacht iets aan het gehoor te mankeren toen Marja
zich geruisloos verplaatste op haar scooter. Helemaal niets
hoor je. En ruiken ook niet. Helemaal de toekomst. Uitlaatloos.
's Avonds gaat de scooter aan de adapter en voor amper 10
cent aan stroom
kun je de volgende
dag weer 35 kilometer rijden zonder
lawaai, stank en
CO2 uitstoot. Heel
milieuvriendelijk
dus. Het schijnt
trouwens dat je nog
beter in een forse 4WD SUV kunt rijden
dan op een 2-takt
benzine-scooter.
Marja heeft deze
stoer ogende scooter gekocht, omdat
ze niet kan fietsen
vanwege heupproblemen. Zo'n rugwind-fiets met electromotor was daardoor geen optie.
Marja
Visser
op instap
haar nieuwe
stillezit,
e-bike..
Deze scooter heeft een
extra
lage
en dito
zodat je
bij stilstand met beide benen op de grond kunt staan. Met een
fiets kan dat niet, aldus Marja. Je mag er mee op fietspaden
rijden en een helm hoeft niet over het kapsel. Veel plezier van
je nieuwe e-bike Marja. Hopelijk gaan we de "groene" e-bike
meer zien in onze groene wijk.
a.h.

Planning reiniging riolering Hasseler Es
Ieder huishouden in de Hasseler Es heeft eind augustus een brief
ontvangen van de gemeente over de voorgenomen rioolreiniging.
Gewaarschuwd werd om voorzorgsmaatregelen te treffen door o.a.
het toiletdeksel dicht te doen. De reiniging in de deelhoeken Middelhoek en Bovenhoek stond gepland voor de eerste drie weken in september.De werkzaamheden zouden nu klaar moeten zijn. De planning voor de andere deelhoeken is als volgt:
Molendijkhoek: week 38/39 met een uitloop in week 40.
Tijertshoek: week 39/40 met een uitloop in week 41
Sogtoenhoek: week 40/41 met een uitloop in week 42
Weijinkshoek: week 41/42 met een uitloop in week 43
Bruninkshoek: week 41/42/43 met een uitloop in week 44
Bedrijven Weijinkshoek: week 43/44 met een uitloop in week 45
Schothorsthoek: week 43/44/45 met een uitloop in week 46
Bartelinkshoek week 44/45 met een uitloop in week 46
Kijk ook op www.hengelo.nl,
wonen in Hengelo, wijken, Wijken in Hengelo, Hasseler Es.
Voor telefonische informatie
kunt u bellen 2459901.
Tot eind 19-e eeuw liepen door de
straten van de steden nog open
riolen, zoals hier in 1853 in Amsterdamse Goudsbloemgracht.
Wat zal het gestonken hebben!
Napoleon begon hier een eind aan
te maken met de riolen in Parijs.

W IJ K R A A D p u zz e l

Anika Meijer in de wolken met ballonvaart
Hasseler Es YES!

Wat kregen we weer veel inzendingen op de
vorige woordzoekerpuzzel! Leuke kaarten, brieven en mailtjes. Hartelijke dank. Deze keer een
echte herfst-woordzoeker. Allemaal woorden
die met herfst van doen hebben. Streep alle
woorden uit de woordenlijst kriskras in het diagram door. Er blijft dan een aantal letters over
dat de oplossing vormt. Stop deze in de witte
bus af bij Reisbureau Globe in het winkelcentrum, stuur hem aan de postbus van de wijkraad, of e-mail puzzel@wijkraadhasseleres.nl
Let op: Vermeld altijd uw naam en adres! Onder de inzenders met de juiste oplossing verloten we drie waardebonnen van € 15,- Inzenden
mag tot 3 november 2009. Succes!

Zeer kort en zeer krachtig
was de slagzin, of eigenlijk
het trefwoord, dat onze
jonge wijkbewoonster Anika Meijer verzon. En daarmee won zij de slagzinwedstrijd uit de vorige
Hasseler Post.
De overgrote meerderheid
van de jury, bestaande uit
de bestuursleden van de
wijkraad, vond deze zin de
Op 5 september ontving de zichtallerbeste en passend bij
baar blije Anika Meijer haar gewononze wijk. Er waren bij de
nen prijs uit handen van wijkraadvele inzendingen hele
voorzitter Ron Wesseling.
fraaie slagzinnen, veelal
op rijm. Soms waren het complete gedichten. Maar het YES! van
Anika omvat alles in één treffend woord. YES! prijkt dan ook op de
voorpagina van deze krant. Uiteraard had Anika ook de fotopuzzel correct opgelost.
Wie weet zien we Anika nog wel eens als copywriter terug bij een
reclamebureau.
In het kort volgen hier de antwoorden op de fotovragen:
1) Thaborkerk , 2) Samenloop(Jachthuis), 3) Kulturhus Hasselo,
4) Strobos, 5)’ t Leuvelt, 6) Bibliotheek, 7) Ter Hoeven.

3 OKTOBER 2009 VIOLENMARKT “DE BRON”
Op zaterdag 3 oktober houdt basisschool de Bron van
9.30 - 12.00 uur een grote violenmarkt. Er
worden behalve violen ook andere artikelen
verkocht en er zijn allerlei activiteiten voor
jong en oud.
De Bron vindt u aan de H. Woodstraat achter de sporthal

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

- 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

Foto's van de Hasseler Es in aanbouw
Naar aanleiding van 30 jaar wijkraad is in het februarinummer een oproep geplaatst voor fotomateriaal uit de opbouwperiode van onze wijk. Van diverse kanten is daarop door wijkbewoners gereageerd door de redactie te voorzien van
vele foto's uit het verleden van de Hasseler Es. Deze foto's zijn gedigitaliseerd en
op onze websie gezet. De meeste foto's zijn gemaakt vóór 1980 maar er zijn ook
foto's van de aanleg van de A-1 en de F16 crash bij. De wijkraad dankt hierbij de
mensen de foto's uitleenden heel hartelijk. U kunt de foto's bekijken op de website www.wijkraadhasseleres.nl

GEVONDEN!
Een zilveren ring met briljantjes
met inscriptie: Vormsel 2009
Bevragen bij beheer Kulturhus

De wijkraad op internet
Op de gezellige website van de wijkraad kunt u
onder meer zien waar de wijkraad mee bezig is.
U kunt o.a. Hasseler Posten nalezen, de Hasseler flora en het weer in Twente bekijken.
Ook wijkactiviteiten, wijkfoto's, wijknieuws, vindt
u op

www.wijkraadhasseleres.nl

Wie doet er mee?
De culturele commissie Hasselo is op
zoek naar mensen die een steentje willen
bijdragen aan culturele activiteiten in onze wijk. De commissie verzorgt verschillende activiteiten zoals de kunstmarkt,
het filmhuis, de fotowedstrijd, lezingen,
muziek. enz.
Heeft u belangstelling voor cultuur en wilt
u een bijdrage leveren aan het dankbare
en afwisselende werk van de commissie,
neem dan contact op met Pieter Brink,
manager van het Kulturhus, tel 074 - 278
0225 of via kultuur@kulturhushasselo.nl

Open podium

Op de foto hierboven ziet u feestende kinderen op het plein voor het Hasseler
schooltje op 12-3-1977, dat op die dag als Hasseler Hoes werd heropend. Ruim
32 jaar geleden. Herkent u zichzelf of anderen? Meld het de redactie!

Op 6 maart wordt in Kulturhus Hasselo
een open podium gehouden. Muziek,
voordrachten, cabaret, comedian,
alles is welkom.
Kunt u iets? Aanmelden!
kultuur@kulturhushasselo.nl

Geheugentraining voor ouderen
Elke ochtend helpt omroep Max ouderen het
geheugen te trainen
met een spelprogramma. Ook zijn er computers met geheugen
trainingsprogramma’s.
Waarom deze aandacht
voor het geheugen in
combinatie met ouder
worden? En levert training van het geheugen ook echt wat op?
Op donderdag 15 oktober van 14.00-15.00 uur organiseert Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) in samenwerking met ROC van Twente een Informatiebijeenkomst over de geheugentraining die in het najaar
van start zal gaan. Deze informatiebijeenkomst wordt
gehouden in het Kulturhus Hasselo.
De trainingen worden gegeven op donderdag van
13.30- 16.30 uur. Start op 29 oktober.
Voor nadere informatie over de geheugentraining kunt
u contact opnemen met het SWOH/Zorgloket telefoon 074-2459131 of kijk op de website:
www.swohengelo.nl

Negen stralende blikken op de foto hierboven! Het zijn de blije schattige gezichten
van de trotse winnaars van de tekenwedstrijd die door Scala kinderwerk werd
gehouden tijdens de kunstmarkt op 5 september. Vanwege het slechte weer was
de wedstrijd naar binnen verplaatst, maar dat weerhield de 50 deelnemers niet
een mooie tekening te maken met als thema Heteluchtballon. Dit thema hield verband met de prijs van de wijkraadpuzzel in de vorige Hasseler Post. In de categorie tot 5 jaar wonnen resp. de eerste, tweede en derde prijs: Luna Hofmeijer,
Alysha v.d. Broek en Nyna Kolen. Tot 8 jaar Sterre Visser, Nique Wennink en
Floor Rijns. Tot 13 jaar Kyan van Hetten, Emma Pol en Esmee Leusenkamo.
Proficiat! De prijzen, Hasselo waardecheques, zijn beschikbaar gesteld door winkeliersvereniging Hasselo. De leuke presentjes waren van Scala kinderwerk.

Winkelcentrum Hasselo
15 -17 oktober Herfsttooi Een gezellige markt met
oude ambachten en op do. een modeavond met korting.
17 oktober
Let op! Ruilbeurs GOGO's! 10.00u
21 oktober
Kinderrommelmarkt 9.00u
24 oktober
Boekenmarkt met 20 kramen
14 november

12 december

Intocht Sinterklaas om 14.45 u.
Sintfeest in Kulturhus om 15.30 u.
Om 16.45 u. Sint in 't Voskamp.
Kerstmarkt Hasselo met veel kramen, met muziek door koren, orkesten en gezelligheid.

Nieuwe judoclub in de Hasseler Es
Stoeien en toch jezelf beheersen, samenwerken en tegelijk bezig zijn met
jezelf. Het zijn allemaal aspecten van de
judosport. Judo is goed voor de motoriek,
helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en leert je om op een positieve
manier bezig te zijn met agressie. Bovendien heeft judo een vormende waarde
op het gebied van respect, normen en
waarden, weerbaarheid, coördinatie en
leert het je samen te werken met anderen.
We trainen elke vrijdag van 15.45-16.45 u. (4-6jaar) en
van 16.45-17.45 u. (7-9 jaar) in de gymzaal aan de Cruys Voorbergstraat.
Wil je een keer vrijblijvend kennismaken met deze mooie sport, bel
dan met de trainer Marc Haagsma 06 25053611.

het is weer herfst!

€6,00

Heeft u een bijzondere foto van iets dat met herfst en de
Hasseler Es te maken heeft? Stuur deze foto naar de redactie van de Hasseler Post via ons bekende e-mail-adres
hasselerpost@wijkraadhasseleres.nl
We denken aan bijzondere, grote of mooie paddenstoelen, enorme pompoenen, spinnenwebben, fraaie luchten…. u mag het zeggen.
De foto's worden verzameld en op onze
e!
website gezet. Daar vindt u trouwens ook
me
een serie mooie foto's van herfst in de Hasoe
D
seler Es die zijn gemaakt door de redactie
van deze wijkkrant.
Kijk ook even naar de fotowedstrijd elders
in deze krant. Juist de herfst biedt volop
mogelijkheden!
Op de foto ziet u Celine achter een pompoen van bijna een méter hoog die is te
bewonderen aan de Deurningerstraat in de
tuin van het chinees buffet-restaurant aldaar. Een prachtexemplaar!

CULTUREEL PROGRAMMA culturele commissie Hasselo
>>>Zaterdag 10 oktober 20.00 u MUZIEK met de Nobees.
Blues, folk, Dylan, Neil Young, Tracy Chapman. Heeft u genoten
van Frank Assink vorig jaar? Komen!!
>>>Zondag 8 november 12.00 u MUZIEK met het Twickelensemble. Händel with care! Klassiek in het jaar van Händel.
>>>Vrijdag 13 november 19.30 DARWIN! De reis van Darwin
met de Beagle. Een boeiende lezing over de evolutie in het jaar
van Darwin door niemand minder dan Dr. Eric Mulder bioloog
paleontoloog en conservator van museum Natura Docet.
Wilt u persoonlijk op de hoogte worden gebracht van culturele activiteiten in Kulturhus Hasselo, mail dan naar kultuur@kulturhushasselo.nl
Een volledige agenda van de culturele activiteiten vindt u op
www.kulturhushasselo.nl
Daar vindt u ook de volledige FILM-agenda met de vele bijzondere films.

hus. Omdat dit waarschijnlijk een record
op kan leveren hebben we ons aangemeld bij het Guiness book of Records
Daltonschool 't Schóppert is weer vol
enthousiasme met het nieuwe schooljaar om het record te claimen. Onze groep
7/8 leerkracht en groot Michael Jacksongestart. Onze eerste activiteit in het
fan, Paul Smidt gaat de scholen langs
schooljaar was de “welkomst-BBQ”. De
school en de Oudervereniging nodigden om de dans bij de leerkrachten en leerlingen te introduceren. Afgelopen maart
alle kinderen en ouders uit om gezellig
een hapje en een drankje te komen nutti- heeft zijn toenmalige groep deze dans
ook al opgevoerd.
gen. Ook kinderen die gedurende het
Vorig schooljaar hebben we de school
toekomstig schooljaar instromen waren
samen met hun ouders hiervoor uitgenodigd. De sfeer was geweldig en er werd
flink gegeten. Het weer zat mee hoewel
de wind een van onze tenten beschadigd
heeft. Het mocht de pret niet drukken.

Nieuws van ’t Schöppert .

De komende weken zijn de groepen 7 en
8 van de basisscholen in Hengelo-Noord
(waaronder de Hasseler Es)in de ban
van de Thrillerdance van Michael
Jackson. Het doel is om gezamenlijk een
simultane dans op te voeren op vrijdag
30 oktober op het plein voor het Kultur-

Doe mee met de fotowedstrijd
"WATER IN DE WIJK"
Fotografeer water in
uw wijk op uw eigen
originele manier.. Het
type camera is niet
belangrijk. Wel belangrijk is dat U en uw camera het werk doen, niet
de computer. Lever de foto's
op A-4 (max. 3) in bij de beheerder van Kulturhus Hasselo, of stuur de foto op
naar: Kulturhus Hasselo, H. Woodstraat 62, 7558
CP Hengelo. Inleveren kan t/m 3 jan. 2010
Prijzen van 100, 75 en 50 euro aan cheques.
Eind januari 2010 worden de winnaars bekend
gemaakt door een vakjury.
Tevens is er een publieksprijs van € 50,Al het ingeleverde werk wordt geëxposeerd van
17 jan. tot eind feb. 2010 in het Kulturhus

Sport voor 55-plussers
Kom naar de SPORTINSTUIF 55+ in de
sporthal Hasseler Es op iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
U kunt deelnemen aan badminton, tafeltennis en volleybal.
Meedoen? Kom kijken.
Info Nico Hemmelder 2919169 of
Henk Schouten 2772168.

grondig opgeknapt. De plafonds, de kozijnen en de zonneweringen zijn vernieuwd. Het elektrische systeem is aangepast en de toiletgroepen hebben een
opknapbeurt gehad. Alles ziet er weer
fris uit en voldoet weer aan de eisen van
de huidige tijd.
Leuk om te weten is dat de sponsorloop
die wij vorig jaar hebben gehouden veel
geld heeft opgeleverd.. Het doel was
bepaald door onze leerlingenraad. Dieren opvangcentrum “de Oelerbrug” ontving € 3000,- om de verblijven op te
knappen. Op de site van “de Oelerbrug”
www.oelerbrug.nl is hier iets over te lezen en op onze eigen site www.obs-tschoppert.nl staan foto’s.
Op onze site is nog veel meer te zien.
De homepage herbergt veel informatie
en vooral foto’s over de activiteiten van
het vorige schooljaar. Het is een leuke
manier om een beetje van de sfeer van
onze school te proeven.

De ouderenadviseurs helpen op weg; zij zijn er voor u!
Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig wonen? Heeft u
vragen over activiteiten,
alleen zijn, geld of de toekomst? Zorgen over de
partner of over de buurman op hoge leeftijd? U
heeft een aantal vragen en u bent boven
de 55 jaar? Dan kunt u
de ouderenadviseur bellen.
Regelmatig worden de ouderenadviseurs gebeld
door ouderen met vragen
over allerlei regels, aanpassingen, zorgvragen of andere problemen. De vragen variëren van verdriet
over het verlies van een partner tot vragen over gehoorproblemen of overlast uit
de omgeving. Soms betreft het verdriet uit het verleden of zorgen om de partner
of de kinderen. In die situaties begeleiden of ondersteunen de ouderenadviseurs
voor een wat langere periode. Soms belt de familie: zij maken zich zorgen over
hun vader of moeder, die bijvoorbeeld slecht gaat eten en bijna niet meer buiten
komt. De ouderenadviseurs gaan op huisbezoek en kijken samen met de oudere
naar de mogelijkheden. Ouderen geven aan wat ze willen of wensen en bepalen
zelf, voor zover mogelijk, hoe het verder gaat en welke stappen er worden gezet.
Wilt u een gesprek met een ouderenadviseur? Zij helpen op weg en zoeken mee
naar de best passende oplossing.
De ouderenadviseur is gratis. Er is een Nederlands, een Turks en een Aramees
sprekende ouderenadviseur.
Wilt u meer weten? U kunt de ouderenadviseurs, Thea Loohuis, Martina Visser,
Turan Karaagac en Sara Akgul op werkdagen bereiken via het zorgloket 074
2459131.

Kulturhus Hasselo
H. Woodstraat 62
7558 CP Hengelo
telefoon 278 01 81
info@kulturhushasselo.nl
www.kulturhushasselo.nl

Kinder-doe-middag
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere
woensdag Doe Middag met
vele afwisselende activiteiten.
Er is geen opgave nodig.
Kosten € 0,70.

Bibliotheek Hasselo nu ook
op zaterdag open!
Het aantal bezoekers aan de Bibliotheek Hasselo is sterk gegroeid. Door deze groei is het
voortaan haalbaar om vanaf 5 september ook
op zaterdag open te gaan van 10.00 - 13.00
uur. Het Kulturhus is daar heel gelukkig mee.
Let wel: De zaterdagopenstelling in Kulturhus
Hasselo is een proef. Afhankelijk van het aantal geregistreerde bezoekers en/of uitleningen
zal over een jaar worden bepaald of de bieb
op zaterdagochtend open blijft.

Wilt u een activiteit beginnen?
Exposeren? Een zaal, vergader-,
of crearuimte huren?
Kulturhus Hasselo biedt veel meer dan
u denkt! Kom langs of bel.
Manager Pieter Brink denkt graag met u
mee. 074-278 0225

30- 9 Aquarium maken met vrolijke vissen.
7-10 Knutselen. Thema Eten en Snoepen.
14-10 Bingo.
21-10 Herfstknutsel met leuke knipfiguren.
28-10 Halloween knutsels maken.
4-11 Textieltassen versieren.
11-11 Vouwen met papier.
18-11 Week v.d. rechten van het kind
( hierover knutselen.)
25-11 Sinterklaas knutsels maken.
2-12 Zwarte Pieten- feestmiddag !!!
9-12 Kerstkaarten maken.
16-12 Kerstverlichting,of -versiering maken.
23-12 Verrassingsmiddag.

OUDER- en KINDGYM
De WRSH houdt speciaal voor de allerkleinsten ouder- en kindgymnastiek.
De eerste twee probeerlessen zijn gratis.
Daarna slechts € 6,00 per maand.
Er zijn twee groepen op de dinsdagochtend: 9.30-10.15 u. 10.15-11.00 u. Trainster: Jannie Zengerink, 074-3765288
Locatie: Sporthal Hasseler Es
Meer info: www.wrsh.nl

Crea- hobbybeurs
Op zaterdag 7
november 2009
wordt weer een
Creatieve Hobbybeurs gehouden. Veel hobbyisten komen om
hun zelfgemaakte werk te tonen
en evtentueel te
verkopen. Een leuk idee voor Sinterklaas en Kerst. Voor meer informatie
kunt u mailen aan y.k.crea-hobby@
home.nl

Vakantiespelen groot succes!
In de maand augustus zijn de jaarlijkse
vakantiespelen gehouden in en rond het
Kulturhus. Het weer werkte geweldig
mee, zodat de opkomst maximaal was.
Liefst 2207 kinderen hebben deelgenomen aan de spelen.
De spelen waren niet mogelijk zonder de
enorme inzet van medewerkers en vrijwilligers. Zij hebben zich fantastisch ingespannen om de spelen tot een succes
te maken.
Namens het team vakantiespelen Hasseler Es.

Cursus Fresco schilderen.

Boeiende cursussen over kunst

Rondom het getijdenboek van Catharina van Kleef. Het rijkst versierde gebedenboek van de Noordelijke Nederlanden. De cursus behandelt dit toppunt van
miniatuurschilderkunst. Tevens een excursie naar het Valkenhof in Nijmegen
Kennismaken met architectuur. Wonen waar het boek in losse bladen ligt uitgevroeger en nu. Geschiedenis en ontwik- stald.
keling van het woonhuis. Van houtbouw
Kleur. Het fenotot Vinex. Ook de bijzondere wijken in
onze omgeving worden behandeld, zoals meen kleur wordt
Pathmos, Tuindorp, Lansink en Kashba. vanuit verschillende
invalshoeken belicht. Ontdekking,
wetenschap, symboliek, schilderkunst,
etc. Excursie naar
Farbwelten in het
Beckermuseum in Bremen!
Kunsthistorica Irene Sloet uit Hengelo
verzorgt dit najaar weer interessante
cursussen en excursies die met kunst en
architectuur te maken hebben.
U kunt kiezen uit:

Alle cursussen beginnen in oktober en
worden gehouden in Kulturhus Hasselo
in Hengelo. Op www.kulturhushasselo.nl
vindt u meer informatie. Irene Sloet 0742776859 e-mail i.sloet@home.nl

Frescotechniek is het schilderen met
verf op een vochtige ondergrond.
Het is één van de oudste schildertechnieken. Het levert fraaie resultaten op
met diepe kleuren.
Er wordt in deze cursus gewerkt op
doek, papier en pleisterwerk op paneel.
De cursus (niet voor beginners) bestaat
uit 6 lessen en wordt gehouden op zaterdagochtend van 10.15 - 13.00 uur.
Start van de cursus op 31okt.
De kosten zijn € 175,- incl alle materialen. Voor meer informatie: Magda van
der Hart, tel. 074-2778785
Badmintonvereniging ELO United
is op zoek naar recreanten van elk niveau die vrijblijvend eens kennis willen
maken met badminton en onze gezellige vereniging! Daarom is er een open
training voor recreanten op maandag
28 september. Waar? Sporthal Hasseler Es van 20.30 – 21.30 uur.
Zelf meenemen: Gewone sportkleding
en sportschoenen

