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Warm onthaal voor nieuwe bewoners in de wijk
Een prijs winnen met een goed plan is
één, het plan uitvoeren is twee, maar punt
drie is het resultaat. Gelukkig kan de
Wijkraad Hasseler Es zeggen dat ze daarin is geslaagd met de eerste nieuwjaarsbijeenkomst voor nieuwe bewoners in de
wijk.
Niet alle uitgenodigde nieuwkomers, maar
een grote gezellige groep nieuwe wijkbewoners waren present op de speciale
nieuwjaarsreceptie die de Wijkraad Hasseler Es op 10 januari heeft gehouden. De
meeste bewoners voelden zich al snel
“thuis” in
Wijkraadvoorzitter Ron Wesseling
Kulturhus
heet iedereen hartelijk welkom
Hasselo en
zaten gezellig in groepjes bij elkaar of
schoven aan de grote leestafel in de
ontmoetingsruimte. Na de verwelkoming door de wijkraadleden maakte
voorzitter Ron Wesseling de aanwezigen wegwijs in de wijk.
De nieuwe bewoners werden op de
hoogte gebracht welke instellingen in
Kulturhus Hasselo zijn ondergebracht,
de activiteiten die er worden aangebovan Rooyen en Koen Ouwens
den en met welke specifieke taken de Marieke
zorgden voor een plezierige muzikale
wijkraad zich bezig houdt.
aankleding van deze middag.

Aanwezig was ook
(wijk)wethouder Janneke Oude Alink.
In haar toespraak gaf
ze aan dat ze deze
speciale ontvangst
voor nieuwe bewoners een goed idee
vond in het kader van
het stimuleren van de
sociale cohesie in de
wijk. Nadat de nieuRoy Asbreuk van Kulturhus Hasselo neemt de bestelling op,
we bewoners voorterwijl Hermine Banis van de wijkraad in gesprek is met de
zien waren van hun nieuwe bewoners aan de grote leestafel
welkomstattentie,
een plattegrond van de wijk met een overzicht van alle straatnamen
en het programmaboek van Kulturhus Hasselo was het tijdstip aangebroken voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle wijkbewoners. Deze ontvangst was als vanouds weer drukbezocht, waarbij
iedereen elkaar het beste toewenste voor het nieuwe jaar.
Tijdens de gehele receptie brachten Marieke van Rooyen en Koen
Ouwens live muziek te gehore. Op een bescheiden geluidsniveau
was hun muzikale aanwezigheid een aangename aanvulling van
deze middag. Menigeen luisterde aandachtig naar de jonge musici
tussen de conversatie door. Koen en Marieke, beiden uit Hengelo
Noord, brachten Engels en Nederlands repertoire.

Hasselo's Next Top Artists krijgen eigen expositieruimte in Kulturhus
Zaterdag 17 januari was het eindelijk zover: De bekendmaking van
Hasselo’s next top artist. Dit project is in samenwerking met Irene
Sloet, kunsthistorica, en Scala welzijn opgezet. Het had tot doel
kinderen dichter bij kunst te brengen door middel van het maken van
een schilderij met het thema Winter. De ruimte waar het winnende
werk hangt zou naar de maker vernoemd worden. Maar omdat er
twee ruimtes waren waar de schilderijen geëxposeerd werden, konden er ook 2 prijzen uitgereikt worden.
In de week voor de bekendmaking kon het publiek zijn stem uitbrengen op het schilderij dat zij het mooist vonden. Ruim 150 wijkbewoners hebben hun stem uitgebracht. Ook de jury bestaande uit Irene
Sloet Roy, Asbreuk (beheerder van het Kulturhus) en Tobie Spellbrink (vertegenwoordiger van SCALA welzijn) heeft haar kundige blik
op de schilderijen geworpen en de winnaar uitgekozen. De prijzen
werden uitgereikt door Boudewijn Koops, beter bekend als Egon
Davids uit van "Jonge leu en oale groand."
De juryprijs is gewonnen door Julius Gigengack, de publieksprijs
door Jelle Buimer.
Na de prijsuitreiking heeft wethouder welzijn Janneke Oude Alink
samen met de winnaars de expositieruimtes officieel geopend. Het
Kulturhus is nu een Julius Gigengack zaal en een Jelle Buimer zaal
rijker. Daarna was het tijd voor de trotse ouders, broers, zussen,
opa’s en oma’s tijd om de kunstwerken te bekijken.
De kunstwerken blijven ongeveer 2 maanden hangen. Ze zijn ook te

koop. Bij de
beheerder
van het Kulturhus liggen
formulieren
waarop u uw
bod uit kunt
brengen op
de schilderijen. Over
ongeveer
één maand
De twee winnaars Jelle en Julius temidden van Irene Sloet, Lieke van Scala
wordt contact welzijn, Boudewijn "Egon" en wethouder Janneke Oude Alink.
opgenomen
met degenen die het hoogste bod hebben uitgebracht . Het is de moeite
waard om eens een kijkje
te gaan nemen. De schilderijen hangen op de begane grond bij de trappen
en staan tevens op de
website:
www.kulturhushasselo.nl
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Overzicht van de bestedingen uit het wijkbudget 2008.
In het afgelopen jaar is weer een groot aantal leuke en praktische
zak en voor de wijk uit het wijkbudget 2008 gerealiseerd. De
wijkraad doet haar best om z ov eel mogelijk wijkbewoners van de
gekoz en ideeën te laten profiteren. Onders taand v olgt een ops ommi ng waaraan het wijkbudget is besteed:

De aanvraag voor twee rode zitbankjes van een groep wijkbewoners die elkaar dagelijks ontmoeten op het s peelveld aan de Otto
Klempererstraat zijn eind j anuari 2009 gerealiseerd.

Bij de i ngelev erde v oors tellen waren er enk ele die ni et k onden worden gehonoreerd. Dit waren ideeën di e betrekki ng hebben op het
De groots te en tev ens ook wel de mooiste
wink elcentrum zoals een toilet ,of een k offiehoekje. Voorstellen die
bestedi ng van het wijkbudget is dit j aar gebetrekking hebben op het wi nkelc entrum v allen onder de verantgaan naar één v an de twee fraai e designlan- woordelijkheid van de wink eliersv erenigi ng. Ook een aantal andere
taarnpalen (Thylia’s genaamd) die op het
aanvragen (o.a. hondenrennen en c arports om v ogel poep op auto’s
Cultuurplein voor K ulturhus Hass elo s taan.
te v oork omen) haalde de door de gemeente en wijkraad gestelde
De wijkraad heeft mede v oor de grote lichtop- voorwaarden niet.
brengst voor dez e v erfraaiing gekoz en.

Het Ki nderwerk v an K ulturhus Hassel o heeft
voor de Vak anti espelen afgelopen z omer een
bijdrage ontv angen om extra leuk e activiteiten v oor de kinderen te organis eren z oals
een spri ngk uss en, cl own Henkie en de huur
van een s uikers pi n- en popc ornmac hine.
Voor het v ertonen v an fil ms in Kulturhus Has sel o heeft de Culturel e Commissie de besc hikking gekregen ov er
een professionele beamer. De c ommissie v ertoont met v aste regel maat
(2 x i n de maand) fantastische films
voor jong en oud tegen een z eer lage
entreeprijs, of z elfs gratis
Ook de grote fuc hsia-opk week wedstrijd v oor alle l eerlingen v an de
groepen z es v an de z ev en basisscholen in de wijk wordt gefi nancierd v anuit het wijkbudget.
Dat geldt niet alleen v oor
de fuc hsiastekk en die tot
een mooi e plant moeten
worden opgek weekt, maar
ook v oor de te wi nnen
prijzen. V oor alle andere
material en zoals de s peciale potaarde en de k uns tmest heeft de wijkraad
spons oren weten aan te
Hermine Banis van de wijkraad legt de
trekk en. De reac ties v an
kneepjes uit van het toppen en nijpen van
de deelnemende leerlinde fuchsiascheuten
gen, sc hol en, ouders en
andere bezoek ers waren
na de eerste wedstrijd in 2007 z o enthousias t dat besl oten is de
weds trijd in 2008 te herhalen. Ook v oor 2009 staat weer een fuc hsia-opk week wedstrijd op stapel.
In elke editie v an de Hassel er P ost
versc hijnt een l euke puzz el. V eel wijkbewoners gaan hiermee aan de slag
om een prijs te winnen. De prijzen
(waardebonnen) voor de drie prijswinnaars komen uit het wijkbudget. Ook
de druk- en bez orgk osten v an de wijkkrant Hassel er P ost k omen uit de pot
wijkbudget.
In het afgelopen najaar zijn weer
bloembollen gepoot om de wijk steeds
meer op te fleuren. Rui m 1500 narcisbollen zijn bij de Hass elo-vijver aan de
zijde v an de apotheek gepoot en z ullen i n het v oorj aar hun k opjes bov en
de grond stek en.

Wie heeft goede ideeën voor het
wijkbudget 2009?
Wijk bewoners k unnen bij de Wijkraad Has s el er Es doorl opend
ideeën aanl ev eren ter bes tedi ng v an het wij k budget.
Voor all e dui delijk hei d: het wijk budget is een potje gel d waarmee l euk e, mooi e, praktis c he of andere wens en i n de wijk k unnen worden v erv uld. W ens en v an wij k bewoners di e anders
blijv en li ggen. E n dez e z ullen er ongetwij feld zij n.
De v oorstell en moeten wel v ol doen aan een aantal cri teri a z owel v an de gemeente als v an de wijkraad. A anv ragen v oor
zak en waarv oor de gemeente z elf v erantwoordelijk is z oals
onderhoud aan groen en wegen of v erlic hti ng k omen ni et i n
aanmerki ng. De v oorstell en worden op fi nanci ël e en praktis c he
haal baarhei d getoets t. Uw aanvraag v oorzi en v an uw naam en
adres en i ndi en mogelijk met opgav e v an de k osten k unt u z enden aan de Wijkraad Hass el er Es, P ostbus 8051, 7550 KB
Hengel o of e-mail en naar i nfo@wijkraadhass el eres.nl

Verbreding berm Hesbeek en opgeknapte
groenstrook.
Een euvel in de wijk dat steeds
erger werd is gelukkig degelijk
hersteld. De berm van het fietspad langs de Hesbeek onder de
brug van de Oostelijke Esweg
werd met het jaar smaller. Dit
kwam door de stroming van het
water. Het gevolg was dat het
fietspad steeds verder verz akte
richting Hesbeek. Voor fietsers en
vooral fietsende kinderen was dit
een erg onveilige plek omdat de
kans bestond dat je in de beek
belandde. Stadsdeelbeheerder
Richard Geerdink heeft het Waterschap bereid gevonden de schade aan de berm op professionele wijze te herstellen. De beek is nu ter plekke veel smaller geworden. Er is een stevige hardhouten damwand geplaatst waarna de berm met aarde is aangevuld en tot twee
meter is verbreed.
Een ander storend punt in de wijk was de kaalslag van vier
jaar geleden in een groenstrook tussen Johan Buziaustraat
en de Hesbeek. Als proefproject (gras voor groen) waren
daar alle struiken weggehaald. De wijkraad die al die jaren
op herstel van het structuurgroen heeft aangedrongen, is erg
blij dat de gemeente daar opnieuw struiken en bomen heeft
aangeplant.

startpagina voor alle wijkinformatie
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Onze puzzel begint nu toch echt een succesnummer te worden. Wat een
post! Hartelijke dank voor alle gezellige briefjes, kaarten en mailtjes.
De redactie heeft deze keer helemaal zèlf een puzzel in elkaar getimmerd
met als thema: Ons Kulturhus. Alle woorden hebben met het Kulturhus
te maken. Streep alle woorden uit de woordenlijst in het diagram door.
Let op: Alleen verticaal en horizontaal. Er blijft daarna een aantal letters
over dat de oplossing vormt die ook met het Kulturhus te maken heeft.
Lever de oplossing af bij Reisbureau Globe in het winkelcentrum, of zend
naar de postbus van de wijkraad, of naar puzzel@wijkraadhasseleres.nl
Vermeld altijd uw naam en adres anders doet u helaas niet mee!
Onder de inzenders met de juiste oplossing verloten we weer drie waardebonnen van € 15,- Oplossing inleveren kan tot 16 maart a.s. Succes!
Ditmaal was er helaas geen plek voor een foto van de winnaars in onze
wijkkrant. Volgende keer maar weer. De exacte oplossing was: Weet jij de
naam van het paard van de sint? De winnaars van vorige puzzel zijn:
Mw. A. Pegge, J.M. Timmer en Nicole Sassen. Zij ontvangen binnenkort
hun prijs van de wijkraad per post .
Was u er niet bij deze keer? Blijven proberen, kansen kunnen keren!

cultuur
kulturhus
hasselo
filmhus
kaartje
gezelligheid
muziekavond
muziekcafe
kunstmarkt
commissie
beweging
crea
beursen
dans
yoga
kaarten
bridge
koren
taalcursus
popmuziek
klassiek
operette
vrijwilliger
itpunt
leestafel
tijdschriften
kranten
buffet
koffie
openhaard
gastvrij
kinderwerk
lezingen

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

Nieuws van de gemeente

Meer nieuws van wijkraad

Wintersnoei 2009

Rode wijkraadbanken op het droge gezet.

Ieder jaar vindt er in een kwart van Stadsdeel Noord de zogenaamde “wintersnoei” van de “ruigere” groenstroken
plaats. De periode van de wintersnoei loopt globaal van
eind november tot en met maart. In het kader van de Flora
en Faunawet wordt in april gestopt met de zaag- en snoeiwerkzaamheden in verband met de broedperiode van diverse vogelsoorten.

De rode wijkraadbanken die
om de grote vijver staan en op
nog een paar plaatsen langs
de Hesbeek, zijn op een betonplaat met anti-slipnoppen
gezet.
Dit meerwerk kon worden uitgevoerd uit het Wijkbeheerbudget 2008, een budget die
de schouwers uit de wijk mogen besteden. De schouwers,
die jaarlijks de wijk op onderhoud controleren hadden deze
wens, verharding onder de
banken, bovenaan hun lijst
gezet. Wijkbeheerder Richard
Geerdink kwam op het idee
hiervoor een grote betonplaat
toe te passen. Ook de twee
nieuwe banken op het veld bij de Otto Klempererstraat staan,
zijn direct van zo’n betonplaat voorzien.

De snoeiploeg aan het werk in de Schothorsthoek

Correct fietsparkeren in de nieuwe fietsenrekken
bij winkelcentrum en Kulturhus Hasselo

De buurten die dit jaar nog gesnoeid zullen worden zijn Bartelinkshoek, Bruninkshoek en Sogtoenhoek. Het belangrijkste doel van de wintersnoei is het dunnen van de beplanting
om een eindbeeld te verkrijgen waarin individuele bomen en
struiken voldoende ruimte hebben om uit te groeien en een
zekere gelaagdheid tot stand komt in boom-, struik- en
kruidlaag. Dit om een zo hoog mogelijke beeld- en natuurwaarde te verkrijgen.
Momenteel is men aan het snoeien in buurt van Bartelinkshoek. Daarna de Bruninkshoek en de Sogtoenhoek. We
hopen eind maart klaar te zijn. De aannemer begint in de
derde week van januari tot en met maart met de snoei van
een deel van de intensieve heestervakken. Deze werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken in de
wijk. Hierbij worden intensieve heesters gedund (veelal verwijderen oudere takken om verjonging of bloei te stimuleren) of geheel afgezet om weer opnieuw uit te laten lopen.

De nieuwe fietsenrekken bij het winkelcentrum en Kulturhus Hasselo worden steeds beter gebruikt. Steeds meer bewoners hebben vastgesteld dat de fiets gewoon met het voorwiel in de fietsenklem kan worden gestald, omdat door de speciale constructie
geen slag in het wiel kan ontstaan. De fiets wordt bij de voorvork
aangevat zonder kans op beschadiging.
Maar nog niet iedere fietser heeft hier weet van en zet gewoontegetrouw de fiets op de eigen standaard tussen het fietsenrek. Dit
is echt niet nodig want de speciale constructie van het fietsenrek
zorgt dat er geen schade aan het voorwiel ontstaat. Het voorwiel
kan namelijk niet meer verbuigen. Hieronder rechts een voorbeeld
hoe de fiets moet worden gestald en links hoe niet.

Stadsdeel Noord, W. van Dijk

Ratten: "Voorkomen is beter dan Genezen"
Jaarlijks houdt de afdeling Plaagdierbestrijding van Twentemilieu zich bezig met het in toom houden van de rattenoverlast in
de gemeente Hengelo. Zo ook in de Hasseler Es.
Wij willen de bewoners van de Hasseler Es hun graag attent
maken op het met mate voeren van etensresten aan de eenden en ganzen. Door de overdaad aan voer in de vijvers en
beken komen er regelmatig meldingen binnen over ratten in de
wijk. Als er minder gevoerd wordt komen er ook minder ratten.
Wij rekenen op uw medewerking!
Plaagdierenbestrijdingsdienst
Twentemilieu /
Stadsdeel Noord

Een dikke bruine rat in de Hesbeek
onlangs gefotografeerd langs kleine
vijver nabij de Robert Stolzstraat.
Eten voldoende dankzij het overdadig voeren van eenden en ganzen.

Als de linkerfiets deze even in de klem zet kunnen ook
fietsers aan weerszijden van de klem gebruik maken. Nu
blokkeert deze fiets drie klemplaatsen.

Berichten van de basisscholen in de Hasseler Es
Basisschool De Borgh is “creatief in ontwikkeling”
Na een aantal vergaderingen over onze visie hebben
we als team gekozen om
meer te gaan doen met
creativiteit in ons onderwijs.
Om creativiteit ook direct
meer vorm te geven hebben we de ateliermiddagen
georganiseerd.
Het ging in de eerste instantie om drie middagen waarin de kinderen creatief bezig
konden zijn. Juf Nicoline,
zelf ook heel creatief, heeft direct de organisatie van de ateliermiddagen op zich genomen. Hieronder volgt een korte beschrijving van die
middagen.
Tijdens drie donderdagmiddagen hebben de leerlingen van basisschool De Borgh als echte kunstenaars gewerkt. Alle leerlingen waren verdeeld over verschillende uitdagende workshops. Zo waren er
workshops: rappen, drama, techniek, mozaïeken, keramiek en nog
meer. Voor deze workshops hebben we gebruik gemaakt van de
talenten van ouders van onze school. Zo zijn de workshops keramiek, borduren en mozaïeken door ouders verzorgd. Alle kinderen
zijn erg enthousiast over de verschillende workshops. Deze vorm
van creativiteit krijgt zeker een vervolg.
Op de foto ziet u een van de resultaten van de workshop keramiek.
De kinderen hebben naast tegeltjes ook een masker gemaakt. Op
de foto hebben alle kinderen hun eigen masker op.

IJspret bij OBS De Meent
Soms zit het geweldig mee! Afgelopen jaar is er bij Primatoschool De Meent een basketbalveld annex ijsbaan gebouwd.
En wat gebeurde er voor het eerst sinds 10 jaar…? Vorst! De
ijsbaan kon direct in gebruik worden genomen.
Directeur A.Schaftenaar achterhaalde bij de gemeente de
sleutel van het putje dat afgesloten moest worden. Onze conciërge Wilfried van der Zande is daarna een uurtje of zes be-

Nieuws uit de Thabor
Op woensdag 25 februari is er om 18.30u.
de Aswoensdagviering om tot inkeer en bezinning te komen aan het begin van de
veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Dit
jaar is het een viering van en voor tieners,
maar ook volwassenen en kinderen zijn van
harte welkom. Er zingt een tienerkoor en na
afloop is er een sobere maaltijd in de ontmoetingsruimte.
Op donderdag 26 februari komt prof. dr. Peter Nissen ,
hoogleraar culturele geschiedenis van het Christendom aan
de universiteit van Tilburg, spreken over `Oecumene van de
21e eeuw/ geloof het of vergeet het` Hij zal zijn visie geven
op de huidige stand van zaken van de oecumene. Hij zal
een pleidooi houden voor de oecumene aan de basis. Aanvang 20.00u Kosten 5 euro.

zig geweest om met de brandslang de baan onder water te
zetten. Een dag later konden de leerlingen en de buurtkinderen hun eerste rondje op natuurijs volbrengen. Het was werkelijk een uniek gezicht om de kinderen hier midden in de wijk
te zien genieten van deze mogelijkheid om hun baantjes te
trekken. Een kleurrijk gezicht, al die goedgemutste schaatstalenten die van wanten wisten en probeerden een baanrecord
neer te zetten! We zijn toch al erg tevreden waarop het plein
door de gemeente Hengelo is ingericht. Een jaar na de aanleg zijn de kinderziektes er uit en wordt er optimaal gebruik
gemaakt van de voorzieningen. Ook zijn er borden geplaatst
die aan iedereen duidelijk maken hoe er met het plein omgegaan moet worden. Na tien uur is het uit met de pret en moet
iedereen het schoolplein verlaten. Kinderen die naar de
Meent gaan kunnen tegenwoordig voor en ook na schooltijd
worden opgevangen. Mevrouw Mutlu is aangesteld om dit
voor de kinderen op
prettige wijze te regelen. Intern zijn we druk
bezig de leerlijnen voor
techniek en handvaardigheid opnieuw vast
stellen. De laatste jaren
zijn er op dit gebied
veel interessante mogelijkheden bijgekomen
variërend
van compacte techniekkisten tot grote techniektorens. U kunt op
de Meent dan ook regelmatig leerlingen zien die bezig zijn hun talenten op dit gebied te testen. OBS de Meent is sinds 1 januari 2009 onderdeel van Scholengroep Primato. Dat stelt ons in staat om nog
betere voorwaarden te scheppen op basis waarvan de leerlingen kennis tot zich te kunnen nemen. En dat kinderen bij ons
op de Meent niet in een wak kunnen rijden, hebt u na lezing
van dit stukje ongetwijfeld begrepen.
J.Bennink (Adj. Dir)

Nieuws van winkelcentrum Hasselo
Grijp je kans!! AH-voetbalplaatjes ruilen!
Op 14 en 28 februari kun je deelnemen aan de AH-voetbalplaatjes
ruilmarkt met een eigen kraam van 09.00 tot 12.00 uur

Kinderrommelmarkt in de vakantie
Op 18 februari is er weer een kinderrommelmarkt in het
winkelcentrum van 09.00 tot 16.00 uur
Vooraf aanmelden bij Harry Waanders tel. 06 220 86 102 !

Dankbetuiging
Bij gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk op 15 november j.l. werden wij
namens de wijkraad Hasseler Es bezocht door de heer Henk Schutten en
aangenaam verrast met een prachtig bloemstukje, vergezeld van gelukwensen. Hiervoor onze hartelijke dank!
Jan en Stien Pijnappel
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