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Leven van betonnen A-1 is voorbij; leve het ZOAB

Intensief vrachtverkeer op de A-1, fraaie blik vanaf de vuilnisbelt

Bewoners van de noordelijke wijken van Hengelo genieten
sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw van een snelweg
dicht bij de deur. Het is dan makkelijk ‘opstappen’ om even
naar Deventer of verder richting Amsterdam te tuffen. En enkele jaren later lag er ook een vierbaans route naar Duitsland.
Bijvoorbeeld om boodschappen doen en goedkoop tanken te
combineren.
Maar de nadelen kwamen ongevraagd mee. De Wijkraad beschikt over dossiers waarin ver voor de aanleg al gewezen
werd op de ontoelaatbare geluidsoverlast. Ondanks beloften
werden plannen voor een verdiepte aanleg grotendeels geschrapt vanwege de kosten. De geluidswallen zijn niet op
hoogte en er ontbreken delen. Men moet beseffen dat deze
verkeersader van West naar Oost, van internationale betekenis is, en daarom een groot aandeel doorgaand vrachtverkeer
heeft gekregen. En dat is nagenoeg de klok rond tot ver de
wijk in nog te horen.

Er werd al eens een poging ondernomen om met een epoxylaag het verkeerslawaai te bedwingen, maar de resultaten vielen tegen. De platen beton sluiten steeds minder zuiver op
elkaar aan, de gebrekkige overgangen bij de tunnelbakken
worden bij herhaling opgelapt, maar vooral de lengtescheuren
(zie foto r.o.) geven aan dat Rijkswaterstaat intussen met een
serieus probleem kampt.
Dit is precies de reden dat gemeente Hengelo onlangs bericht
heeft gehad dat de hele A1 van het knooppunt Buren tot de
grens grondig wordt gerenoveerd, ondanks het feit dat de
‘normale’ levensduur nog niet is verstreken. Het beton wordt
verbrijzeld en eventueel als funderingsmateriaal hergebruikt.
Er wordt ZOAB aangelegd en bovendien worden de beide banen iets verbreed, zodat in geval van toekomstig onderhoud
het 4-0 systeem kan worden gevolgd. Dat is alle verkeer over
4 smalle rijstroken aan één kant van de middenbermvangrail
laten rijden. Het voordeel daarvan is makkelijker onderhoud;
tevens wil men het traject
dan voorzien van een signaleringssysteem, zoals nu bij
Deventer is aangebracht.
Op vrijdag 16 maart 2007 is
er een Projectgroep in het
leven geroepen, die er voor
moet zorgen dat vanaf medio 2008 de A1 zijn reputatie
van overlast voorgoed achter zich laat. Bewoners en
Wijkraad mogen hopen op
louter goede berichten van
deze projectgroep.
foto:
Scheuren over en in de A-1
Een Dafje rijdt over de A-1
met een hoog “Oostblok” gehalte.
foto’s Arjen Hoogervorst.

“Ik win nooit een prijs...”
kan mevr. Faber (m.) niet meer
zeggen. “Ik puzzel de hele dag”
is de reactie van mevr. Roesink
(r.) . Ook mevrouw Creutzburg
is blij verrast als ze bericht krijgt
dat ze een prijs gewonnen heeft
met de puzzel in de Hasseler
Post.
Wijkraadvoorzitter Ron Wesselink houdt drie Hasselo-kadobonnen voor waaruit de dames
zelf hun prijs mogen trekken.
Een spannend moment….
In deze krant wéér een prijspuzzel. Puzzel mee!

Wijkraad
Uitslagbieb-enquête:
enquête:

Meer dan 470 personen willen
Meer dan 450 personen willen
graag boeken lenen op zatergraag boeken lenen op zaterdagochtend uit bieb Hasselo.
dagochtend uit bieb Hasselo.
Lees elders in deze krant het verslag
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Vraaggesprek met Walter van Dijk over de
groenombouw in de Hasseler Es, Hengelo’s
groenste wijk.
Nu de groenombouw in de Hasseler Es bijna
is voltooid laten we Walter van Dijk, de man
achter deze ingrijpende operatie, aan het
woord. Tijdens dit gesprek blijkt Walter van
Dijk niet de man met het kille rode potlood en
de “botte” bijl. Wel een man met een groen
hart die voor de moeilijke taak stond om in
de Hasseler Es 2 hectare heestervakken om
te bouwen tot gras, om zo in opdracht van
het vorige gemeentebestuur op onderhoudskosten te besparen. Intussen is er een nieuwe gemeenteraad met andere ideeën. Dat
lijkt lastig. Een besluit van toen uitvoeren
waar men nu niet meer geheel achter staat.
Een spagaat? Walter van Dijk in gesprek met
Arjen Hoogervorst van de redactie.
Wie is Walter van Dijk?
Ik ben stadsdeelbeheerder met accent-taak
“groen” in Stadsdeel Noord. Daar horen ook
de wijken Noord en Slangenbeek bij. Ik ben
33 jaar en ben opgegroeid in de wijk Stroiinkslanden te Enschede. Deze wijk heeft qua
ruimtelijke opbouw grote overeenkomsten
met de Hasseler Es. Mijn ouders wonen
trouwens al 12 jaar in de Hasseler Es.
Welke opleiding volgde je om dit werk te
kunnen doen?
Aanvankelijk wilde ik boswachter worden,
omdat ik gek op natuur ben. Maar er is niet
veel vraag meer naar boswachters. Ik ben
toen naar de middelbare tuinbouwschool in
Zenderen gegaan. Die school bestaat niet
meer, maar is opgenomen in het ROC Almelo. Daarna ben ik de HBO voor tuin- en landschapsinrichting gaan doen in Velp. Dat is
een opleiding voor groenbeleid, tuinarchitectuur en management.
Wat deed je vóór je in Hengelo kwam
werken?
Ik werkte 4 jaar bij een Groen-adviesbureau
in Wageningen, een bureau dat gemeenten
adviseert. Daarna een jaar bij de gemeente
Nieuwegein en nog 3 jaar bij de gemeente
Amstelveen. Ook een heel groene gemeente. In 2005 kreeg ik Stadsdeel Noord als
opvolger van Machiel Wispels.

Waarom was deze operatie nodig?
Groen in een stad heeft een levensduur van
ongeveer 30 jaar. Je moet het daarna drastisch aanpakken en vernieuwen. Daar is
veel geld voor nodig. Net als bij de aanschaf van een auto, moet er financieel worden afgeschreven en gespaard worden voor
vervanging. Er was in die 30 jaar nagenoeg
geen geld gereserveerd voor vernieuwingen.
Kwestie van beleid. Er waren andere prioriteiten in Hengelo. Toch moest dat verruigde
groen aangepakt worden. Dat kon niet zo
blijven. Verder moest er 50.000 euro per jaar
bespaard worden op het groenonderhoud in
de gemeente. Er is toen gekozen voor het
ombouwen van 5 hectare heestervakken
naar gras, waarvan 2 hectare in de wijk Hasseler Es. Dat is goedkoper in onderhoud.
Was voor totale vernieuwing gekozen, dan
zou de rekening uiteindelijk door de burgers
betaald moeten worden.
Toch zie ik op heel veel plekken herinplant van heesters en bomen. Hoe kan dat
dan? Er zou toch alleen gras komen?
Tussen het besluit van toen - tot volledige
ombouw naar gras- en nu, is een andere
gemeenteraad aangetreden met een groener
hart. Wij mogen dit jaar, gelukkig, 70.000
euro extra uitgeven voor herinplant. Naast
herinplant zijn we meteen het bomenbestand
aan het saneren. Dat waren we eerst later
van plan. Nu zijn we toch op locatie en nemen dat werk gelijk mee hetgeen een besparing oplevert, omdat we niet meer terug hoeven. Zieke bomen, bomen die te dicht op
elkaar of op panden staan, worden geruimd.
Waar mogelijk wordt herplant en er worden
zelfs bomen geplant op plekken waar ze
eerst niet stonden, zoals in de Rob de Vriesstraat. Daar ben ik heel gelukkig mee.
Zou je kunnen zeggen dat de Hasseler
Es er qua groen uiteindelijk op vooruit gaat?
Ik zie het als ’n win-win situatie voor iedereen. Saneren moest toch. Nu is de wijk voor
betrekkelijk weinig geld weer netjes, terwijl
er dankzij slim plannen met de bomen en
een “groenere” gemeenteraad toch weer veel
heesters en bomen herplant zijn. Nu worden
én het groen én de natuur én de burger zoveel mogelijk gespaard.
Is de klus nu geklaard?
Nog niet helemaal. We zijn nog bezig in de
Schothorsthoek, de Middelhoek, de Bovenhoek en de Molendijkhoek. Daarna gaan we
de wijken Noord en Slangenbeek aanpakken. Maar dat is minder ingrijpend dan de
operatie in de Hasseler Es.
In 2008 gaan we verder in de Hasseler Es.
Dan is het streven om de z.g. ecologische
hoofdstructuur te verbeteren. Dat zijn de
groene verbindingswegen voor de dieren die
door de groenstroken langs de doorgaande
voet- en fietspaden en de beken lopen. Dieren willen zich graag in het verborgene verplaatsen. Die gelegenheid bied je hun met
groenstroken langs beken of paden, waar
geen verkeer langsraast.
De Hasseler Es is ook na de groen-renovatie
nog steeds de groenste wijk van Hengelo.
Groen ook vanwege de bijzondere planten
die er groeien en er zijn op diverse plekken
ijsvogels gezien. Geweldig.
+++
tekst en foto a.h.
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Van de Wijkagent

Grote fuchsia-westrijd !

We kunnen weer spelen!
vele contacten die er zijn met de jeugd
In vele opzichten is
en enkele duidelijke omgangsregels,
de wijk gegroeid. Een
is het mogelijk de jeugd weer een
ander winkelcentrum,
mooie plek te geven. Een plek waar
infrastructuur, maar
me met zijn allen van kunnen genieten.
ook de bevolking. Uit
Met zijn allen kunnen we er voor zorcijfers is gebleken dat
gen dat de jeugd weer een plaats in de
de jeugd gegroeid is.
wijk krijgt om op te groeien. Niet elke
speelplek is een potentiële overlastZo is het aantal jeugplek! De wijk heeft weer plaats voor
digen in de leeftijd
van 10 tot 20 jaar
jong en oud. Daar kunnen we met zijn
fors toegenomen.
allen trots op zijn.
Ook een wijk zal zich hier dan op aan
moeten passen. Zo kwamen al snel de Het is volop lente
problemen naar voren dat de speelter- Nu de dagen weer langer en warmer
reinen niet meer waren ingericht voor
worden zie je de mensen weer naar
de jeugd van de wijk. De terreinen wa- buiten komen. Niet alleen bij de geren ingericht voor de kleinere jeugd, maar niet voor
de huidige jongeren. Daar
is in goed overleg met
meerdere instanties over
nagedacht. Eerst zijn de
toestellen die niet meer
voldeden aan de huidige
eisen weggehaald. Hierna
is gekeken, in goed overleg met jongerenwerk en
jongeren welke behoeften Niet elke tuin is een sieraad voor de wijk …...
er zijn. Na lange tijd waarmeente maar ook bij de bevolking zie
in de jeugd aangaf “er is niets voor
ons”, is er nu een begin gemaakt met je dat de tuin weer onder handen wordt
genomen. De laatste omvormplekken
het inrichten van speelterreinen voor
worden aangepakt en ingericht, met de
jongeren , maar ook het herinrichten
van schoolpleinen. De oudere jeugd
bedoeling van de wijk een schoon en
krijgt weer een mooie plek om te kun- fleurig geheel te maken. Ook wij als
nen spelen. Zo heeft de pannakooi zijn bewoners van de wijk kunnen ons
waarde bij de jongeren al bewezen. In steentje bijdragen aan een mooie wijk.
Laten we met zijn allen weer eens kijde proefperiode, ook in de Hasseler
ken hoe ons tuintje er bij ligt. Over het
Es, werd de kooi druk bezocht. De
algemeen kunnen we dik tevreden zijn.
kooi kreeg een plek waar de buurt en
Er zijn echter tuinen die wel een extra
de jongeren blij mee waren.
onderhoudsbeurt kunnen gebruiken.
Ook is toen duidelijk gebleken dat de
Laten we elkaar helpen, Niet iedereen
angst dat er weer een hangplek werd
heeft groene vingers, of is in staat de
gecreëerd, voorbarig was. Door de
tuin aan te pakken. Een goede buur
is goud waard.
Coen Klaver

De Wijkraad Hasseler Es houdt dit jaar
een grote fuchsia-opkweekwedstrijd voor
de leerlingen van de groepen zes van de
basisscholen in onze wijk. Zes van de
zeven basisscholen (De Bron, De Borgh,
De Meent, ’t Schöppert, De Schothorst
en De Timp) hebben zich voor de wedstrijd aangemeld. Dit betekent een deelname van ruim 140 leerlingen. Ook de
leerkrachten van de scholen doen mee
aan de wedstrijd.
De potjes met stekken worden in de tweede helft van mei op school uitgedeeld.
Tegelijkertijd ontvangen de kinderen een
duidelijke uitleg hoe een mooie plant kan
worden opgekweekt. Het opkweken mag
thuis of op school plaatsvinden.
Het hoogtepunt van de wedstrijd vindt
plaats tijdens de grote fuchsiatentoonstelling op 1 september 2007 die tegelijk met
de kunstmarkt en de opening van het
nieuwe seizoen van ons Kulturhus Hasselo wordt gehouden.
Elke school krijgt een marktkraam waarop de kinderen hun plant, voorzien van
hun naam,
kunnen tentoonstellen.
Ook vindt dan
de jurering
plaats. Voor
een vakbekwame beoordeling heeft de
wijkraad een
deskundige
jury weten aan
te trekken, namelijk de heer Walter van Dijk, stadsdeelbeheerder Hengelo Noord Hengelo. Samen met leden van de Fuchsiavereniging
“Bellenkreenk” uit Markelo worden de
planten beoordeeld. De kinderen die de
mooist gekweekte planten hebben opgekweekt ontvangen een prijs. Per school
valt er een 1e, 2e en 3e prijs te winnen.
Bovendien ontvangt de school die de
mooiste planten heeft opgekweekt een
extra schoolprijs.

De wijkflora fleurt op.
Het voorjaar heeft de hele winter geduurd in onze groene wijk….
In december zagen we al de bosanemoon, in januari het groot hoefblad en
nu kun je volop speenkruid, hondsdraf,
klein hoefblad, paardenbloemen en herderstasje vinden. Het fluitekruid staat al
in blad. Vroeg, vroeg. De het najaar en
voorjaar kruipen naar elkaar toe. Straks
houden we nog maar drie seizoenen
over. Het voor-, mid-, en najaar. De Vier
Jaargetijden van Antonio Vivaldi gaat
een moeilijke tijd tegemoet.
Maar nu weer even terug naar onze

wijk. We zijn al weer druk in de weer
onze wijkflora uit te breiden met foto’s.
Zie www.wijkraadhasseleres.nl
U kunt daar aan meedoen. Als u interessante planten-vondsten heeft, of
foto’s, kunt u die
naar hasselerpost@hotmail.com
sturen.
Gebleken is dat er
belangstelling is
voor een flora op
papier. We zijn er
mee bezig.
Groot hoefblad
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prijs- puzzelen met de Wijkraad

Plaatsing lantaarnpalen op donkere plekken in de wijk.
Op verschillende donkere plaatsen
in de wijk worden dit voorjaar lantaarnpalen geplaatst.
De werkgroep Verkeer van de
wijkraad heeft zich er vorig jaar
sterk voor gemaakt om deze projecten in het Verlichtingsplan Hasseler Es opgenomen te krijgen. En
dat is gelukt; de verantwoordelijke
ambtenaar van de gemeente was
het met de werkgroep eens dat op
deze plekken verlichting moet komen. Het gaat om de volgende
locaties:

plaatst langs het voetpad bij de
basisscholen de Borgh en De
Meent. Met de uitvoering wordt
nog gewacht vanwege de bouwactiviteiten bij de scholen, de herinrichting van de schoolpleinen en
de omvorming van het groen. Zodra deze werkzaamheden achter
de rug zijn wordt samen met de
verantwoordelijke ambtenaar bekeken waar en hoeveel lichtmasten worden bijgeplaatst.

* Fiets-/voetpad Eduard Flipsestraat nabij de brug met
de Tijertsbeek
* Voetpad nabij brug met de
Tijertsbeek bij de basisscholen ’t Schöppert en
De Schothorst.
* Het fietspad Kirweg
* Het fietspad Borgmanweg.
Volgens de planning van het Verlichtingsplan Hasseler Es zouden
ook lantaarnpalen worden ge-

Borgmanweg in ochtendzon

20 jaar Scouting Hasselo!
Het voorjaar heeft de hele winter geduurd. Een dikke
Paaspuzzel, past daar wel bij met Pasen voor de deur.
Met dank aan www.gezinonline.nl, Zoek de woorden
uit de lijst kris-kras in het diagram. Als alle woorden
gevonden zijn, blijft er een aantal letters over dat een
spreuk vormt. Stuur deze spreuk vóór 15 mei naar
Wijkraad Hasseler Es, postbus 8051 7550 KB Hengelo,
of naar hasselerpost@hotmail.com
Onder de inzenders van de spreuk zin wordt een WCHasselo-kadobon van 10, 15 , of 20 euro verloot.
- APK Keuringsstation

- Banden

- Roetmeting

- Schadeherstel

- Reparatie alle merken auto’s

- Uitlijnen

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Zoals een ieder misschien al weet is Scouting Hasselo dit jaar jarig. Dat
wordt gevierd op 16 juni met een enorm feest! In en rondom de blokhut
aan de Jean Louis Pisuissestraat zal die zaterdag een spetterend dagprogramma voor en door (oud)leden van de Scoutinggroep zijn. Geïnteresseerden zijn vanaf 14.00 uur welkom om dit mee te vieren met een
groot aantal activiteiten. Altijd willen weten wat die Scoutinggroep allemaal doet? Of nieuwsgierig naar die blokhut midden in de wijk? Kom
kijken! Voor meer info zie ook onze website: www.scoutinghasselo.nl

Fancy Fair annex
rommelmarkt
basisschool

‘t Eimink

AUTOBEDRIJF JANSEN
BORGMANWEG 25 HENGELO TEL: 074 - 277 33 80

Vrijdag 20 april van 17.00 — 22.00

Diverse spelletjes, rad van avontuur met mooie prijzen, schiettent,
goede tweedehands spullen, caférestaurant, veel gezelligheid.

Oldenzaalsetraat 583, Hengelo tel. 074-277 3628 www.jankrul.nl

aprilaanbieding
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KUNSTMARKT HASSELO op 1 sept
Vorig jaar was de
kunstmarkt Hasselo
een groot succes mogen we wel zeggen.
De hele dag was het
lekker druk en de belangstelling was groot
van zowel deelnemers
als publiek. Mede
dankzij de live-muziek
en de kinderactiviteiten was er een geweldige sfeer. Voor herhaling vatbaar dus.
Op het plein voor het
Kulturhus Hasselo
wordt daarom op 1
september ook dit jaar
weer de kunstmarkt
Concentratie en stilzitten
gehouden.
Deze keer is de kunstmarkt iets breder van opzet en is er ook
plaats voor kunstnijverheid, zoals sieraden, geverfde shawls
en andere kunstzinnige gebruiksvoorwerpen. Tevens kunnen mensen die cursussen geven een kraam reserveren.
Verder onder meer een kinder-tekenwedstrijd, muziekuitvoeringen, schaken, boeken, vermaak voor de kinderen en de
opening van het culturele seizoen van
Kulturhus Hasselo
met uitmarkt. Een
groot aantal gebruikers van het Kulturhus zal zich hierbij
presenteren met hun
activiteiten. De organisatie van de
kunstmarkt heeft
gitarist Frank Meijer
en dwarsfluitiste Ellen de Ruiter bereid
gevonden ook deze Voor het publiek is het heel aantrekkekeer de kunstmarkt lijk als de deelnemers echt creatief aan
met hun aantrekkelij- het werk zijn. Hier twee dames die
ke live-muziek op te fraaie zonnebloemen schilderen.
luisteren.
Inschrijven:
Deelname is nog steeds gratis. Wel dient u bij inschrijving
20,- euro “staantiegeld” te voldoen. U krijgt dat bedrag terug
tijdens de markt op 1 september. We willen aldus vermijden
dat mensen niet komen opdagen en een kraam leeg laten.
Wie dit jaar (weer) mee wil doen kan zich verzekeren van
een kraam door inschrijving bij het Kulturhus Hasselo, of via
hasselozo@hotmail.com

Beauty Express
www.beauty-express.nl
Weijinksweg 25
7558 PL Hengelo
Tel: 074-2505544
-Kapsalon
-Schoonheidssalon
-Pedicure
-Nagelstudio
-Afslankkliniek
-Arrangementen

Ruim 470 bewoners willen op zaterdag
graag naar de bieb in de Hasseler Es !
Het onderzoek dat de Wijkraad Hasseler Es afgelopen
periode heeft gehouden geeft wel degelijk aan dat het
wenselijk is het biebfiliaal op zaterdag(ochtend) een paar
uur open te stellen. Er zijn ruim 157 reacties binnengekomen, waarvan in totaal 473 personen aangaven op zaterdag in de Hasseler Es boeken te willen lenen. Het aantal
reacties uit de Hasseler Es bedraagt 146 waarvan men
aangeeft met 447 personen op zaterdag naar de bieb te
willen komen. Uit de Slangenbeek kwamen 11 reacties
waarvan in totaal 26 personen graag op zaterdag naar de
bieb in de Hasseler Es willen gaan.
Bij de reacties die via email binnenkwamen vielen de volgende opmerkingen op:
`Je kunt het biebbezoek fijn combineren met boodschappen halen op zaterdag.
`Ik werk fulltime en dan lukt het niet door de week.`
`Graag op zaterdagochtend open omdat er ook al geen
avondopenstelling is.`
Alle handtekeningen en reacties
worden door voorzitter Ron Wesseling van de wijkraad aan de directie
van Bibliotheek Hengelo overhandigd op 11 april.
Gewezen is op de wens van de
bewoners om op zaterdagochtend
naar het biebfiliaal te kunnen om
boeken te lenen. Verondersteld
mag worden dat deze signalen niet
kunnen worden genegeerd en dat
de huidige openingstijden zoals
door de wijkraad is voorgesteld
worden gewijzigd.
Om de gemeente van de wensen
van de bewoners op de hoogte te
brengen gaat een kopie van alle
reacties en e-mails naar het College van Burgemeester en WethouOok op zaterdag?
ders van de gemeente Hengelo.

Tennisjeugd bij Tie-Break krijgt nieuwe uitdaging!
De recreatieve tennisvereniging Tie-Break heeft
dit seizoen voor het eerst 2 jeugdteams in de
districtscompetitie. Verder worden er nog vele
andere jeugdactiviteiten gehouden waardoor de
tennisvereniging Tie-Break een gezellige sfeer
ontwikkelt bij de jeugd.
Wilt u ook een balletje komen slaan neem dan contact op met de
tennistrainer Fred Scharphof tel. 06-53503698, inschrijvingen
voor de tennistraining zo spoedig mogelijk!

KLUS SERVICE TWENTE
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.
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Voorjaars-activiteiten in het winkelcentrum Hasselo
Zaterdag 7 april Paashaas en eieren beschilderen.
De paashaas komt op 7 april
naar winkelcentrum Hasselo
om de kinderen en volwassenen te verwennen met
chocolade eitjes.
Van 10.00 - 16.00 uur kunnen de kinderen uit de wijk
zelf een paasei beschilderen.
Hiervoor wordt een grote
kraam in het winkelcentrum
opgesteld. Alle benodigde
materialen zijn voorhanden.
Kinderen kunnen hun beschilderde ei mee naar huis
nemen.
Zaterdag 21 april Oma en Opadag.
Op zaterdag 21 april van 11.00 - 16.00 uur staat een kraam
klaar waar kleinkinderen voor Oma en Opa een mooi bloemstukje kunnen maken. Dit allemaal onder deskundige leiding.

Zaterdag 26 mei Pinkster-kleurwedstrijd
Zaterdag 26 mei van 12.00 - 16.00 uur wordt voor de kinderen een kleurwedstrijd gehouden en er valt een leuke prijs te
winnen. Deze activiteit vindt plaats in winkelcentrum Hasselo.
Tijdens de kleurwedstrijd kunnen de kinderen ook worden
geschminkt. Aan het einde van de middag wordt de winnaar
van de kleurwedstrijd bekend gemaakt.

Een bruisend Kulturhus Hasselo.
De nieuwe culturele commissie van het Kulturhus heeft tal van interessante activiteiten op
het programma staan voor dit jaar. Het spits
werd afgebeten met de gezellige opening van
de Twentse cultuur– en dialectmaand. ( Foto’s
vindt u op www.wijkraadhasseleres.nl), de film
van Al Gore (met dank aan de wijkraad). Verder staat er een
korendag, de kunstmarkt, een fotowedstrijd, een mineralenbeurs, een quilttentoonstelling en tal van filmvoorstellingen
op de agenda.

Nog vóór juli wordt de kersverse film “Go butterfly go” van
Josephine Hammink vertoond. Deze bijzonder indrukwekken3, 4 en 5 mei Bloemen– en plantenmarkt
de film over leven van de Atalanta, een vlinder die duizenDrie dagen lang wordt een gezellige bloemenmarkt gehouden kilometers aflegt, heeft onlangs internationaal grote
den in winkelcentrum Hasselo. Begin mei is het is weer plantroem verworven en prijzen gewonnen. Een Nederlandse film,
tijd en vanzelfsprekend zullen alle bekende zomerbloeiers te
nog niet vertoond in de bioscopen maar wel in het Kulturhus!
verkrijgen zijn.
OPEN HUIS
De peuterspeelzaal het
Hasseler Hummeltje houdt
op za 14 april ‘open huis’
van 10.00 - 12.00 uur. U
bent van harte welkom aan
de Otto Klempererstraat 70.
Terwijl u rondkijkt en spreekt
met leidsters of bestuursleden, kunnen de kinderen fijn
spelen. De koffie staat klaar
en voor de kinderen is er
een pannenkoek en ranja.
Om alvast een indruk te
krijgen van de peuterspeelzaal kunt u kijken op :
www.hethasselerhummeltje.nl

Op 23 januari j.l. heeft op
b.s. ‘t Schöppert een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Evelien Huis in’t
Veld(r.) werd opgevolgd
door de nieuwe directeur
Ermy Peters. Evelien gaat
werken voor Expertis.

Geslaagde palmpasenactie scouting Cunera-St.Marcellinus!
Zondag 1 april j.l. sloot scouting CuneraSt.Marcellinus haar jaarlijkse palmpasenactie weer af met de grote palmpasenoptocht.
Na de
traditionele heiligepalmpasen-mis
vertrok
rond 12.15
uur de
palmpasen optocht.
Zodra de
eerste
muzikale klanken van H.O.V De Eendracht klonken sloot een ieder die zin
had zich aan bij de optocht, en uiteindelijke vormde zich een optocht van enkele
honderden palmpasens.
De kleurrijke optocht van kinderen met
palmpasens, bakfiets met fleurige plantjes, buggy’s, kinderwagens, een grote
palmpasen van ca. 150 kilo eindigde
rond 13.00 uur bij het bejaardencentrum
het Backenhagen, waar de grote palmpasen werd aangeboden aan de bewoners. Ook boden de jeugdleden van
scouting Cunera-St.Marcellinus de bewoners een fleurig plantje aan als aankondiging van Pasen. Uit de opbrengst
van de verkoop van de palmpasens die
in de optocht werden mee gedragen kon
de groepskas weer worden bij gevuld.
Scouting Cunera-St.Marcellinus kan
wederom terugzien op een geslaagde
palmpasenactie en via deze weg willen
wij een ieder, die op welke manier dan
ook, zijn bijdrage heeft geleverd tot het
slagen van de actie hartelijk danken.
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25 jarig jubileum van basisscholen De Borgh en De Meent
Ditmaal treft u in de Hasseler Post een gezamenlijk stuk aan
van twee scholen aan de Cruys Voorberghstraat, nl. de openbare basisschool De Meent en de Katholieke basisschool De
Borgh. Omdat beide scholen in één schoolgebouw gehuisvest
zijn, vieren zij dan ook samen hun 25 jarig bestaan en is dit de
kans om u hierover te informeren.
In september 2007 is het zover, onze beide scholen bestaan
25 jaar en tevens hopen we uit de verbouwingsperikelen te
zijn. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing en is men bezig met de kantoren naast de hoofdingangen. Als dit klaar is wordt het plein aangepakt, het ontwerp
van het nieuwe plein ziet er veelbelovend uit.
De scholen zijn begonnen in noodgebouwen, de kleuters in
een woonschool. Na 2 jaar kwam het hoofdgebouw klaar. Het
werd een experiment, één gebouw waarin twee verschillende
scholen gehuisvest zijn. In veel gevallen is dit vragen om
moeilijkheden, je bent per slot van rekening concurrent van
elkaar. Hier lukte het toch wonderwel. Samen kun je veel dingen doen en als je rekening met elkaar houdt, kun je veel
meer bereiken.
Toch konden de noodgebouwen na het gereed komen van het
hoofdgebouw niet afgebroken worden, het aantal kinderen op
beide scholen was zo groot, dat er extra ruimte nodig was.
Door de brand op oudejaarsdag 2004 bleek dat het hoofdgebouw echt te klein was voor alle leerlingen. Vandaar dat na
een hele periode van bouwplannen toch eindelijk de schop in
de grond kon en dat er begonnen kon worden met de verbouwing van onze scholen.
Straks, na 25 jaar, kunnen we opnieuw starten in een aangepast gebouw en een geheel nieuw schoolplein, een extra mijlpaal.
Misschien lijkt het niet zoveel, 25 jaar, toch is het een hele
mijlpaal. In al die jaren hebben heel wat leerlingen onze scholen bezocht. Sommige kinderen van vroeger hebben nu zelf
hun kinderen bij ons op
school zitten. Uit verhalen van vroeger moeten we concluderen,
dat de meeste leerlingen van vroeger goede
herinneringen hebben
aan onze scholen. We
hopen dat de kinderen
van nu en in de toekomst ook een fijne,
onbezorgde schooltijd

De kinderen Sil, Laurien, Brent, Amber, Daniek en Esmee
van de Borgh tonen trots hun werkstukken die zij maakten
n.a.v. het Michiel Az. de Ruyter-jaar.
hier tegemoet gaan. Voor een informatiebezoekje aan een van
onze scholen kunt u contact opnemen met Aart Schaftenaar,
directeur van De Meent of Annie Steunenberg, waarnemend
directeur van De Borgh. U bent van harte welkom op beide
scholen.
De feestsite www.meentSanne en Iris van de Meent bij
borgh.nl laat u een stukje
de gezellige paastafel
zien over onze scholen. De
site is in ontwikkeling, er
zullen steeds items toegevoegd worden. Ook kunt u
via deze site reageren op
artikelen, iets vertellen over
uw schooltijd of ideeën naar
ons sturen. Met betrekking
tot de activiteiten in de
feestweek kunnen we u
adviseren om in de loop
van dit schooljaar regelmatig de site te bezoeken.
Aart Schaftenaar (De
Meent) en Annie Steunenberg (De Borgh)
foto’s arjen hoogervorst

Gratis compost!
Ook dit jaar kunnen
Hengeloërs gratis
compost afhalen op
het afvalbrengpunt
aan de Wegtersweg vann 19 maart
t/m 21 april
Jubileumconcert 25 jaar

NIVON koor
m.m.v. orkest Animato in
Kulturhus Hasselo op 15-4.
Kaarten € 4,-incl. koffie/thee.
Voor kaarten en informatie kunt
u bellen met 074-243 23 09
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Kulturhus Hasselo
H. Woodstraat 62
7558 CP Hengelo
telefoon 278 01 81
web:
info@kulturhushasselo.nl
www.kulturhushasselo.nl

activiteiten in het Kulturhus Hasselo
Kinderkledingbeurs in Kulturhus Hasselo.
Zaterdag 21 april van 10.00 - 13.00 uur. Wilt u kleding verkopen, registreer u dan bij de beheerder van het Kulturhus Hasselo of Wijkcentrum Slangebeek. Op vrijdag 20 april van 18.00
- 20.00 uur inleveren van goede, schone voorjaars– en zomer
kinderkleding (met prijs en registratienummer). Geen ondergoed, rompertjes, pyjama’s en schoeisel. Van de opbrengst is
35 % voor kinderwerk.
Nieuwe kinderactiviteiten i.s.m. Scala jeugdwerk Kinderkook-eetcafé,
Op woensdag van 15.30-17.30
uur, zes bijeenkomsten, totaal €
17,50. Samen heerlijke gerechten maken, de tafel dekken en
eten. We maken ovenschotels,
pannenkoeken, aardappelgerechten, lekkere toetjes enz. Heb
je zelf leuke recepten, neem die
dan mee, zodat we ze kunnen
bereiden. Uiteraard letten we er ook op dat het eten dat we
maken gezond is. Opgave bij de beheerder van Kulturhus
Hasselo. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Nieuw: Hatha yoga voor mensen met lichamelijk gebrek
Op dinsdag 17 april van 11.00-12.00
uur start yogadocente Dory Koopman met Hatha-yogalessen voor
mensen met een lichamelijke beperking, ook voor rolstoelgangers. Bij
Hartha yoga gaat het er om dát te
doen wat het lichaam aan kan. Dory
Koopman is gespecialiseerd in lesgeven aan mensen met een beperking
en heeft al jaren leservaring met MSpatiënten. Kosten € 5,00 per uur incl.
thee Eén proefles gratis. Voor meer
informatie of opgave: Dory Koopman,
tel. 2777807 of
dory.koopman@home.nl Ook opgave bij de beheerder van Kulturhus
Hasselo.

Jongerensoos The Spot in Kulturhus Hasselo
Mijn naam is Lieke Sterz, en werk
4 dagen per week in The Spot, de
jongerensoos van Kulturhus Hasselo. Mijn taken bestaan uit het
Beeldende vorming, op
organiseren van activiteiten, het
maandagmiddag van 15.30bieden van een ontmoetingsplek
17.00 uur, kosten € 30,- voor
voor jongeren, en het verminderen
van de overlast in de wijk.
10 keer. Het thema is ruimtevoertuigen maken van hout,
Op dinsdag- en donderdagmiddag
metaal(solderen) en andere
is er inloopsoos: jongeren tussen
materialen. Ook maken we
10 en 14 jaar zijn welkom om actiallerlei (zelfverzonnen) dingen
viteiten en spelletjes te doen, zoals
computeren, tafeltennissen, tafelvoetballen, kletsen, tv kijken,
die de voertuigen tegen komen, zoals buitenaardse we- dammen en dergelijke.
zens, planeten enz. Voor kin- Woensdagmiddag is activiteitenmiddag: samen met de jongederen vanaf 7 jaar. De cursus ren wordt een 2-maandelijks
programma opgesteld: sporwordt gegeven door een docente van Crea.
ten, toernooitjes, kwissen,
Opgave bij de beheerder van Kulturhus Hasselo.
bingo e.d. Het programma
vind je in Kulturhus bij de
Woensdagmiddag kinderinstuif
ingang.
Van 13.30-15.00 uur voor kinderen van
Soms wordt een kleine bijde basisschoolleeftijd. Geen opgave,
€ 0,70 per keer.
drage van de jongeren gevraagd, bijv. wanneer we
Programma:
gaan zwemmen. Op maan11 april kikker in een doosje
dag- en woensdagavond is
18 april streetdance
de soos open voor jongeren
25 april koninginnedagknutsel
van 12 tot 18 jaar. Jongeren
2 mei bingo
tot 14 jaar mogen tot 20.30
9 mei moederdagcadeau
uur blijven. Deze avonden
16 mei zonnebloem/hyacinth van crêpe papier
worden vooral gebruikt om
23 mei thema: rupsen
elkaar te ontmoeten, te klet30 mei: playbackshow
sen en een potje tafeltennis
6 juni lieveheersbeestjes en andere insecten
of tafelvoetbal te spelen. Ge13 juni vaderdagcadeau
middeld 20 jongeren per avond. Het is dus best druk in de
20 juni zelfportret maken
soos, maar ook heel gezellig! Komt u gerust een keer kijken
27 juni buitenactiviteit-spelletjes en Luchtkussen
in de jongerensoos, u bent van harte welkom!
foto’s arjen hoogervorst

