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Kunstmarkt met een grote K

Kulturhus Hasselo in bloei met fuchsia’s

Het is zaterdag 1 september, acht uur in de ochtend. De zon schijnt en verwarmt het lege plein
voor het Kulturhus Hasselo. Het enige dat beweegt is een lege chipszak die over het plein voor
het Kulturhus Hasselo danst in de wind. Zeker uit
de prullenbak gewaaid….. Niets wijst er op dat
hier een bruisend gebeuren aanstaande is. De
deuren van het Kulturhus gaan open. De geur
Vrolijke kunst van Inger Kiremit
van verse koffie. Er draait een colonne met kinderattracties het grote grasveld op. Parkeervakken worden tijdelijk
afgelint. Met veel gerammel arriveert de kraambouwer,
laadt de wagens uit en begint de 65 kramen te plaatsen.
Langzaam wordt het plein omgetoverd tot een feestelijk
markt. Ook de muziek o.l.v. Frank Meijer is inmiddels
opgesteld en doet soundchecks. Oefening…...
De eerste deelnemers arriveren en richten de aan hen
toegewezen kraam al in terwijl er nog volop gewerkt
wordt om de markt te voltooien. In 6 kwartier tijd staat er
een volledige kunstmarkt. Alle kramen zijn bezet. Enkele deelnemers zijn nog onvrijwillig dakloos. Extra dakjes
worden ijlings nagebracht. Net op tijd want er valt een
spatje. Er werd regen verwacht en veel wind. Pluvius
streek echter zijn hand over z’n hart en zette de breedbeeld-meteogoeroe’s gelukkig behoorlijk te kijk. Het
werd prachtig weer. Het spits werd om elf uur afgebeten
Erna Biezenaar
door Erna Biezenaar en Henkjan Fikken die gedichten van Bennie Sievering
in plat voorlas. Het publiek was al in groten getale toegestroomd en gitarist
Frank Meijer, vocaal bijgestaan door
vlnr. Susan, Linda, Kirsten en Merlin,
zetten de toon. De kunstmarkt was
een feit. Hierna trad Ellen de Ruiter op
met haar dwarsfluitleerlingen. De hele
dag door was het gezellig druk. Vele
doeken, beelden, plastieken, sieraden
en kunstzinnige decoraties vonden een
nieuwe eigenaar. Ouders konden hun
Frank &f riends
kinderen even kwijt bij de drie kinder–attracties, gesponsord door de winkeliers
van Hasselo die hiermee veel
goodwill verwierven. De dag werd
muzikaal afgesloten met het fuchsialied, gezongen door het Thabor/paus Johannes en Amazing
kinderkoor. Organisator Arjen
Hoogervorst, deelnemers en publiek kunnen terugkijken op een
Ellen de Ruiter met lleerlingen
zeer geslaagde tweede kunstmarkt. Volgend jaar nog groter. Foto’s kunt u
bekijken op www.wijkraadhasseleres.nl

Een groene wijk en heel veel groene vingers.
Dat is de uitkomst van de eerste fuchsiaopkweekwedstrijd onder leerlingen van de
groepen zes van de basisscholen in onze
wijk. Van de tentoonstelling die op 1 september in Kulturhus Hasselo is gehouden hebben
honderden wijkbewoners genoten. De hele
dag door zijn de fuchsia’s bewonderd en de
wijkraad heeft vele keren “nee” moeten zeggen bij de vraag of de planten ook te koop
waren. Voor de beoordeling welke planten het
mooist waren opgekweekt heeft de Wijkraad
Organisator Henk Schutten maakt de
Hasseler Es een vakbekwame jury aangeuitslag bekend. Spannend!
trokken bestaande uit stadsdeelbeheerder
Walter van Dijk en stadsdeelcoördinator Erna Biezenaar onder auspiciën van
wedstrijdcoördinator Henk Schutten van de wijkraad, tevens lid van fuchsiavereniging de Maarkelse Bellenkreenk. Alle door de kinderen opgekweekte
fuchsia’s zijn daags voor de tentoonstelling door de jury bekeken. Walter van
Dijk, die zelf ook een fraaie fuchsia had opgekweekt ontfermde zich bij voorkeur
over het betere opkweekwerk, terwijl Erna Biezenaar, gezien haar eigen ervaring, meer oog had voor de aanmoedigingsprijzen. Van elke school werden
drie leerlingen met een prijs beloond voor de mooist opgekweekte planten.
Twee leerlingen per school kregen een aanmoedigingsprijs.
De schoolprijs heeft basisschool De Meent in de wacht gesleept, die overdui-

HET fuchsialied door het kinderkoor….

De trotse winnaars van basisschool de Meent met hun fuchia’s en directeur Aart Schaftenaar

delijk de mooiste en grootste planten heeft opgekweekt. In de categorie leerkrachten/ambtenaren heeft juf Heleen Oltwater van basisschool De Timp de
prijs gewonnen. Ter herinnering aan deze wedstrijd krijgen alle deelnemende
leerlingen een attentie in de vorm van een boekenlegger met een afbeelding
van een fuchsia. Ook ontvangen zij een beschrijving hoe de fuchsia in de winter kan worden bewaard
tot volgend voorjaar.
De uitslag van de wedstrijd,
foto’s en verzorging- en
overhoudtips voor fuchsia’s
staan op de wijkraadsite:
www.wijkraadhasseleres.nl
Uitslag tevens elders in dit
blad op pag 3.
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Van de Wijkagent

* * * Colofon * * *
De Hasseler Post is een uitgave van
Stichting Wijkraad Hasseler Es

Redactie , opmaak en foto’s :
Arjen Hoogervorst
Redactieadres: kopijbus bij
reisburo GLOBE in WC-Hasselo of
hasselerpost@wijkraadhasseleres.nl
Advertenties:
H. Schutten 277 1783
Oplage 5700, 5 x per jaar
Verspreiding huis aan huis in de wijk
Losse nummers bij het Kulturhus
Ook op: www.wijkraadhasseleres.nl
Volgende nummer: 6 dec. 2007
Sluitingsdatum kopij: 19 nov. 2007
De redactie behoudt het recht tot niet
plaatsen of inkorten van kopij zonder
opgaaf van reden vooraf.
Druk: SUNDRUK Hengelo
Verspreiding: Stadspost Hengelo
Klachten over bezorging 277 1783
tot een week na verschijning van de
krant.

Stichting
Wijkraad Hasseler Es
Secretariaat: Postbus 8051 7550 KB
Hengelo, tel. 277 36 86 e-mail:
info@wijkraadhasseleres.nl

Openbare vergadering elke 2e maandag
van de maand.
Uw komst graag vooraf doorgeven aan
het secretariaat.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Milieu werkgroep
Milieu algemeen
Verkeer
Notulist
Wijkbudget

Ron Wesseling
Hermine Banis
Henk Schutten
Gilla Vronik
Johan Molthof
Marian Grootelaar
Rolf Schäfer
Swanet Vink
via secretariaat

Belangrijke telefoonnummers:
Meldingen Wijkbeheer: 074 - 245 94 59
Politie Hengelo Noord: 053 - 455 61 55
Twente Milieu: 0900 - 8520111

worden wat te doen. Ook zal misschien
naar aanleiding van deze signalen
Na een succesvol
contact gezocht worden met alle
verlopen opening van
doelgroepen. Samen; jeugd,
speeltuin Fantasiadorp,
omwonenden, instanties moeten er voor
is de wijk weer een
zorgen dat het dorp een aanwinst blijft
speelplek voor jong en
oud rijker. Een speelplek voor de wijk.
Indien er weer sprake is van overlast etc,
gerealiseerd op verzoek en in overleg
met de jeugd en jongeren. Dit alles heeft kan hiervan melding gedaan worden bij
geleid tot een speelplek die veel bezocht het Kulturhus (www.wijkwegwijs.nl), de
politie en gemeente. Echter ook u,
en gebruikt wordt door jong een oud.
omwonenden van Fantasiadorp, maar
Jonge kinderen die samen met de
ook bij andere speelvoorzieningen in de
ouders een bezoek brengen aan de
wijk, kunnen hierbij een positieve
speeltuin en jongeren die een
ontmoetingsplek hebben gekregen waar bijdrage leveren. Schroom niet een keer
ook op een sportieve wijze een balletje in gesprek te gaan met de jongeren. Ook
zij zijn bereid met u te praten over
in de voetbalkooi getrapt kan worden.
positieve, maar ook over negatieve
Gezien de grote aantallen bezoekers
zaken.
blijkt uit alles dat de wijk weer toe was
Verkeerscontroles.
aan een speelvoorziening op de plek
Gezien de vele meldingen van het door
waar het houten dorp heeft gestaan.
rood rijden van fietsers, het niet in orde
Uit signalen blijkt helaas dat niet
hebben van de verlichting op de fiets,
iedereen even positief over het nieuwe
dorp te spreken is. Bewoners die klagen zullen wij hier tijdens controles weer
extra op letten.
over het verkeerd gebruik van
Kijk, nu het ’s
speeltoestellen door jongeren,
avonds weer
geluidsoverlast tot soms laat in de
eerder donker
avond, rotzooi en kleine vernielingen.
wordt, eens goed
Zowel bij ons, de politie, de gemeente
naar je fiets.
als bij de beheerder van het Kulturhus
Brandt mijn
kwamen deze signalen binnen. Na een
verlichting en
korte periode van enkele maanden zijn
alle signalen tijdens een overleg op tafel voldoet mijn fiets nog aan de gestelde
eisen? Ook tijdens fietscontroles op
gelegd en besproken. Voor ons allen
scholen zal door mij hieraan extra
een goed moment te kijken in hoeverre
aandacht besteed worden. Laat je zien
Fantasiadorp in de wijk opgepakt is.
Naar aanleiding van deze positieve maar in het verkeer.
ook negatieve signalen zal gekeken
C. Klaver, wijkagent

“Fantasiadorp”

Poepgoed
Gelukkig zie je nu bijna iedereen die een hond uitlaat wel
met die (verplichte!) gratis poep-zakjes ter voorkoming van
overlast , ergernis en een fikse boete van 60,- Een goede
zaak dat men aan de medebewoners denkt. Een pluim.
Nu die enkelingen nog die zichzelf en de andere hondenbezitters nog steeds een slechte naam bezorgen. Ze laten
hun hond poepen, kijken de andere kant op (of niet) en
lopen door. Helaas. En een kind, of uzelf, komt thuis onder
de poep. Gratis zakjes krijgt u in het Kulturhus Hasselo.
De Hasseler Es poepvrij, iedereen blij.

! KERSTMARKT !
in winkelcentrum Hasselo op za. 8 dec.
Mensen die willen deelnemen kunnen zich
voor een kraam
aanmelden via
hasselozo@hotmail.com

met vermelding van
naam, adres, tel.nr en
het soort activiteit
of waren.
Meld u snel aan
want op is op.
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Uitslag fuchsiawedstrijd door leerlingen gr.6
van de basisscholen in de Hasseler Es.

Klachten over gedrag in en rond Fantasiadorp
- ingezonden brieven Lees ook de achterpagina

De Meent:
1e Tim Zwanenberg
2e Esmay Schut
3e Frank Heuver
Aanmoediginsprijzen:
Harry Buis en Joey
De Timp:
1e Tobias Bruel
2e Lisanne Foss
3e Veronique Kuipers
Aanmoedigingsprijzen:
Bianca Meys
Pascalle

De Bron:
1e Mike Pellewever
2e Domenica Youssef
3e Willeke Kemp
Aanmoedigingsprijzen:
Judith
Maaike van de Veen

De Borgh:
1e Emelien Leusenkamp
2e Myrthe
3e Stijn Kole
Aanmoedigingsprijzen:
Ishvar
Hassan

De Schothorst:
1e Rutger
2e Tim
3e Michelle
Aanmoedigingsprijzen:
Robin en Femke

't Schöppert:
1e Charlotte Balatoni
2e Cas
3e Lichelle
Aanmoedigingsprijzen:
Joep Veen en Nikki

Winnaar SCHOOLPRIJS:
Basisschool De Meent
Winnaar leerkrachten/
ambtenaren: Juf Heleen
Oltwater van BS De Timp

Modeshows in de Hasseler Es
met KIM KÖTTER

Geachte medebewoners

Elke dag loop ik in het prachtige park dat
de Hasseler Es rijk is. Wat valt op?
Juist: ”het zwerfvuil”. Vreselijk. Plastic
zakken, flessen, patatbakjes, nou
noem maar op…. Alles wat in de
vuilnisbak thuishoort ja, dat ligt het
en der verspreid.
Ergert u zich daar nou ook zo aan?
Nee, ik doe dat niet… mijn kind doet
dat niet….. Wie dan wel?? Er zijn
overal banken neergezet met…. u
raadt het al: Een prullenbak. Wat
schetst mijn verbazing? Pitten,
blikjes lege zakken (van het voeren van de eenden?) liggen rondom op
de grond. Wie doet dat nou??
En dan die prachtige speeltuin. Ga daar eens regelmatig kijken. Echt
waar, soms een vuilniszak vol per dag.
Ik weet wel dat dit stukje niet echt zal helpen, maar ik moest even mijn
ergernis kwijt.
Een medebewoner van deze prachtige wijk.
Naam bij de redactie bekend

Oudere kinderen verjagen de jongere!
Onze jonge kinderen spelen graag in geweldig Fantasiadorp en willen
daarbij natuurlijk ook van de leuke schommel gebruik maken.
Regelmatig komt het voor, dat onze jongere kinderen, als ze na lang
wachten , net op de schommel zitten, weer worden verjaagd door
oudere jeugd. Flauw, onsportief en harteloos om jongere kinderen
bang te maken en weg te jagen van de schommel. Wacht even op je
beurt en gun de kleinere kinderen ook hun plezier. Als dit zo doorgaat kan de schommel beter verwijderd worden.
Een ouder.
Naam bij de redactie bekend

Donderdag 20 sept. zal de jeugd in het Kulturhus
Hasselo laten zien wat zij in hun mars heeft met een
zelfgemaakte modeshow op een grote catwalk!
Vrijdag 21 sept. 2 modeshows in Kulturhus Hasselo.
De geshowde kleding komt van de kledingzaken in
winkelcentrum Hasselo.

Kom genieten op 26-27-28 september van

Oude ambachten

In winkelcentrum HASSELO
vele demonstraties en kraampjes
Zaterdag 6 oktober Korenmiddag in het
winkelcentrum Hasselo. Verschillende koren geven
uitvoeringen met een aantrekkelijk repertoire.
Zie elders in deze krant voor het programma.

TORENLAAN
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Eenvoudig aangifte bij de politie in het Kulturhus
Er is ’s nachts zoveel kabaal op straat, dat uw nachtrust
verstoort. U wilt niet direct de politie bellen, maar vindt wel dat de
politie op de hoogte moet zijn. Dan is er een mogelijkheid om via
internet aangifte te doen bij de politie. U wilt daarbij graag hulp.
In Kulturhus Hasselo kunt u op woensdagmorgen en
donderdagmorgen terecht voor assistentie bij het doen van een
aangifte. Ria en Jan helpen u graag. Ook vindt u meer informatie
over de politie en andere wijkgerichte organisaties in de
folderkast van Wijkwegwijs, bij het i-punt in Kulturhus Hasselo.
Of kijk op de website www.wijkwegwijs.nl die op de computers
in het Kulturhus Hasselo gratis toegankelijk is.
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Iedereen kan puzzelen, puzzel mee met de HP

mooie-bal
conditie

Hierboven de drie winnaars met van l.n.r. Jan Bodewes, Samira
Üstüner en Paul Mulder die allen een WC-Hasselo waardebon ontvingen uit handen van HP-redacteur Arjen Hoogervorst. Proficiat!
Ook in deze HP staat weer een gezellige woordzoeker. Puzzelen
maar en inzenden. Wie weet bent u de gelukkige deze keer.

QUILTTENTOONSTELLING in
KULTURHUS HASSELO
van 19 t/m 21 oktober 2007 wordt de eerste
tentoonstelling gehouden door de Kulturhus-quilters.
Toegang 2,- (tevens lot)
Wat een inzendingen ontvingen wij weer. Onze dank. We kunnen helaas maar
drie mensen gelukkig maken met een prijs, maar u heeft opnieuw een kans om
mee te dingen naar een waardebon 10, 15, of 20 euro. Zoek alle woorden kriskras op in het diagram en streep ze door. Als dat goed gebeurt, blijven er letters
over die de oplossing vormen. We maken het u wel makkelijker, want een postzegel hoeft u niet meer te plakken. Er staat voortaan een Hasseler Post kopij-bus
bij Reisburo Globe in het winkelcentrum. Daar kunt u uw oplossing inleveren,
maar u kunt uw oplossing v.v. naam en adres ook sturen naar de wijkraadpostbus, of puzzel@wijkraadhasseleres.nl (1 x inzenden is voldoende )
De inlevertermijn sluit 15 okt. a.s.
Koffie drinken in het Kulturhus elke eerste vrijdagmorgen van
de maand van 10.00 tot 11.30 uur in de Hasselers Es.
De SWOH en de Zonnebloem nodigen alle ouderen in de wijk de
Hasseler Es van harte uit ! Heeft u op vrijdagmorgen de
boodschappen gedaan en even zin om een kopje koffie te drinken
met andere oudere bewoners uit de wijk de Hasseler Es, kom dan op
de eerste vrijdagmorgen van de maand van 10.00 tot 11.30 uur naar
het Kulturhus Hasselo

Een groot aantal quilts zal te zien zijn. .
Rita Dijkstra van de European Art Quilters zal haar
werkmethode demonstreren en tevens haar prachtige
collectie moderne quilts showen.
ITY uit Delden komt met stoffen, Lohuis-Tijhuis, met
boeken, naaimachinehandel Schuurman uit Enschede
met de nieuwste naaimachines.

Wie heeft nog ideeën voor het wijkbudget??
Er kunnen voor dit jaar nog
steeds ideeën worden
aangeleverd voor het
wijkbudget.
Uit het potje wijkbudget kunnen
allerlei zaken worden
gesubsidieerd in de openbare
ruimte of voor grote
doelgroepen. Dat kan een idee zijn ter verfraaiing van
de omgeving, een doelmatig idee of een bijdrage voor
een dure aanschaffing. (Speeltoestellen en onderhoud
groen vallen daar buiten).
Heeft u een leuk idee?
Schrijf naar Wijkraad Hasseler Es, postbus 8051, 7550 KB
Hengelo of stuur een e-mail aan:
info@wijkraadhasseleres.nl

- APK Keuringsstation

- Banden

- Roetmeting

- Schadeherstel

- Reparatie alle merken auto’s

- Uitlijnen

- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

AUTOBEDRIJF JANSEN
Oldenzaalsetraat 583, Hengelo tel. 074-277 3628

www.jankrul.nl

BORGMANWEG 25 HENGELO TEL: 074 - 277 33 80
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Fotowedstrijd WIJK te KIJK
Kulturhus Hasselo organiseert een
grote fotowedstrijd voor bewoners
van Hengelo met als onderwerp
WIJK te KIJK.
Alles wat met het leven in de wijk te
maken heeft kan als onderwerp dienen.
We denken bijvoorbeeld aan: Vakantie
thuis, kinderen, spelen op straat, de
seizoenen, groen en natuur, architectuur, evenementen enz.
De jury zal bestaan uit: Hengelo’s weekblad fotograaf Harry Broeze en
enkele leden van de culturele commissie Kulturhus Hasselo.
Er worden prijzen uitgeloofd van 50, 75 en 100 euro! Tevens is er een
publieksprijs aan het eind van de expositie.
De inzendingen worden tentoongesteld in het Kulturhus Hasselo
gedurende de maand november en op de website van
www.wijkraadhasseleres.nl
De foto’s dienen te worden aangeleverd met afmetingen van plm. 24 x
30 cm, of op A-4 fotopapier.
Inleveren kan tussen 29 september en 13 oktober in het Kulturhus
Hasselo. De foto’s dienen te zijn voorzien van naam, adres en tel.
nr. Maximaal 3 inzendingen per deelnemer. Na afloop krijgt
u de foto’s terug. U kunt zich alvast als deelnemer
opgeven via foto@wijkraadhasseleres.nl
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FRUIT, GROENTE EN BLOEMEN UIT DE

GROENTUIN
Kom naar De Groentuin aan de
Hasselerbaan
als u houdtaan
vande Hasselerbaan als u houdt van
Kom naar De Groentuin
plukfrisse groenten en fruit. Deze
producten
zijn niet
Deze producten
zijnalleen
niet alleen supervers maar ook allemaal nog
supervers
maar geteeld.
ook allemaal
eens
biologisch
In hetnog
najaar worden weer volop bieten,
eens biologisch
geteeld. In het
uien,
tomaten, courgettes,
snijbiet en aardappels geoogst. Naast
najaar worden
bieten,
groenten
kunt weer
u voorvolop
kruiden,
snijbloemen en vaste planten bij De
uien, tomaten,
courgettes, snijbiet
Groentuin
terecht.
en aardappels
geoogst.
Naast voorradig. Pompoenen zijn niet
Pompoenen
zijn
ook voldoende
groenten
kunt uvoor
voordecoratiedoeleinden
kruiden,
alleen
geschikt
maar ook lekker om soep of
snijbloemen
en vaste
bij De appelbomen die een aantal
andere
gerechten
van planten
te maken.
De Groentuin
terecht.
jaren
geleden zijn
geplant hangen momenteel vol fruit. Dus ook
Pompoenen
zijn goudrenetten
ook voldoendebent
voorradig.
voor
onbespoten
u bij DePompoenen
Groentuin zijn
aan niet
het goede
alleen geschikt
voor decoratiedoeleinden
ook lekker om soep
adres.
De Groentuin
kunt u vinden aan maar
het Bartelinkslaantje
nr.of
andere
gerechten
van
maken. De appelbomen die een aantal
40
(ingang
vanaf
de te
Hasselerbaan).
jaren geleden
geplant hangen
vol fruit. Dus ook
Voorzijn
openingstijden
belt momenteel
u met 074-2777705
voor onbespoten goudrenetten bent u bij De Groentuin aan het goede
adres. De Groentuin kunt u vinden aan het
Bartelinkslaantje nr. 40 (ingang vanaf de Hasselerbaan). Voor
openingstijden belt u met 074-2777705

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

Het nieuwe Cunera-St.Marcellinus scouting jaar
2007/2008 is begonnen !
De eerste groepsopkomsten hebben
alweer plaats gevonden, met nog
vers in het geheugen de
herinneringen van de goed verlopen
zomerkampen.
Dit jaar hebben de groepen tijdens
hun zomerkampen, op prachtige
locaties in Nederland, Tsjechië, Polen
en Oostenrijk gestaan.
Noemenswaardig is de reis van de
rowans naar Polen. De 21 rowans zijn
per trein afgereisd naar Kolobrzeg in
het noordelijkste punt van Polen.
Hiervoor heeft de groep een reis langs in totaal 96 stations, met
daarin 14 overstappen, gemaakt. Het ui stippelen van dit
reisschema was een hele klus, maar was zeer zeker de moeite
waard omdat de reiskosten uiteindelijk maar € 15 per rowan
bedroegen. Hierdoor kon de groep van het overblijvende
budget weer ander leuke dingen doen.
Bij het verschijnen van dit verslag heeft het zogenoemde
overvliegen ook inmiddels weer plaats gevonden.
Het overvliegen is een activiteit waarbij de jeugdleden formeel
naar een volgende leeftijdsgroep/speltak gaan. Onder de
nodige aanmoedigingen van de niet-overvliegers, ouders,
vrienden en bekenden, zijn er 41 leden overgevlogen. Dit
vergezeld van de nodige modder en na het overwinnen van de
nodige klimhindernissen. Het jaar 2008 is het jaar waarin we
ons 75 jarig jubileum zullen vieren met diverse activiteiten, dus
houd deze krant in de gaten. Door het wegwerken van de
wachtlijsten zijn er grotere groepen ontstaan en we zouden
daardoor best nog gemotiveerde leiding kunnen gebruiken. Dus
als u belangstelling heeft, kom gerust eens langs aan het
Bartelinkslaantje 4 of bel Andre Roeleveld op 06-51282512

Iedereen bedankt!
De vakantiespelen waren zeer geslaagd!
Er waren dit jaar in totaal 2134 kinderen, vorig jaar 1736.
Twee weken lang hadden we een zeer gevarieerd
programma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Enkele geslaagde activiteiten uit ons programma waren:
snoepschilderij maken, uitleg krijgen van een blinde man
met zijn geleidehond Cloë, clown Henkie, rodeo paard en
een springkussen.
Hierbij danken wij alle kinderen en medewerkers voor de
twee succesvolle weken. TOT VOLGEND JAAR!
Team vakantiespelen Kulturhus Hasselo

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.

C hr L an g ef eld s traa t 8
W ink elc entrum H as s e lo
T el: 0 74 - 2 7 7 7 0 38
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Wie heeft belangstelling voor deelname aan een grote
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Oldtimer& kitcar & specials
show
op het plein voor het KULTURHUS HASSELO voorjaar 2008 ??
aanmelden via hasselozo@hotmail.com
liefst met afbeelding

zaterdag 6 oktober vanaf 14.00

winkelcentrum Hasselo
optredens van

Close Timbre

basisschool De Bron
Violenmarkt en thema Gezond en Wel
Op zaterdag 6 okt. bruist het van 9.30 u. tot 12.30 u. van activiteiten op
basisschool De Bron aan de Henry Woodstraat. Dan wordt de
Violenmarkt gehouden. Tijdens deze markt kunt u o.a. winter-viooltjes
kopen, zodat uw tuin er ook gedurende het najaar en vroege voorjaar
fleurig uitziet. Vooraf aan deze dag hebben de kinderen gedurende de
drie weken gewerkt aan het thema ‘Gezond en Wel’. De titel doet
terecht vermoeden dat dit alles te maken heeft gezondheid. De
resultaten van het werken hieraan kunt u dan
tevens komen bekijken. Wellicht is dit alles
ook een reden voor een (hernieuwde)
kennismaking met onze school. U bent in
ieder geval van harte welkom!
Namens alle medewerkers,
Piet R. Zijlstra (directeur)

Jeugdkoor Hengelo
groot koor BORN to POP
Astrid Vroemisse, rechterhand van Annemiek
Punt glas-kunstenares, geeft op 27 sept a.s.
om 20.00 in de Thaborkerk een dia-lezing
over de creatie van het glas-in-loodraam
voor deze kerk. Ex-wethouder Gerard ten Thij
heeft dit prachtige raam uit zijn nalatenschap aan de Thaborkerk geschonken.
In december publiceert de Hasseler Post een
interview met Annemiek Punt.

Uitslag tekenwedstrijd kunstmarkt in WC-Hasselo
De tekenwedstrijd werd gehouden tijdens de
kunstmarkt en verzorgd door Scala kinderwerk.
De hele dag door werd er getekend met als
thema “speeltuin” vanwege het onlangs
geopende mooie Fantasiadorp. De
prijstoekenning was verdeeld in drie
leeftijdscategorieën. Het waren alle mooie
tekeningen, waardoor de jury een moeilijke taak
had. Uiteindelijk is de uitslag: 3-6 jaar 3) Kiki
ten Wolde, 2) Gwayner van Hetten, 1) Tyron
Kolen. 7-9 jaar 3) Julia, 2) Charelle Noes, 1)
Maxim Elbers. 10-13 jaar 3) Simone Lokate, 2)
Tom Nijland, 1) Emma Pol. Op de foto 7 van
de gelukkige prijswinnaars met hun Hasselo-waardebonnen. Op de achtergrond Harry
Waanders van winkelcentrum Hasselo, alwaar de prijsuitreiking plaatsvond. Harry reikte
de prijzen uit. De tekeningen kunnen worden opgehaald in het Kulturhus tot 1 oktober.

Heeft ú al een AMBROSIA gezien??
Zoals u al wel gemerkt zult hebben, heeft de redactie erg veel belangstelling
voor de flora en fauna in de wijk. De laatste tijd is nogal wat te doen geweest
over de oprukkende (alsem)ambrosia, een plant die sterke allergische reacties
kan veroorzaken. In Zwitserland staat er zelfs een boete op het niet
vernietigen van deze plant. Komt deze plant ook in onze wijk voor? Wanneer u
deze plant aantreft doet u ons een plezier dit te melden. Het blad van de
ambrosia lijkt als twee druppels water op dat van het boerenwormkruid, een
in Twente veel voorkomend kruid. De vergissing is heel gauw gemaakt., tot de
plant bloeit. Opvallend zijn de behaarde stelen van de ambrosia.
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25 jarig bestaan De Borgh en De Meent
In september is het 25 jaar geleden dat de scholen De Borgh en
De Meent werden geopend. Oorspronkelijk zou er een
multifunctioneel gebouw worden neergezet, waar niet alleen de
scholen onderdak in zouden vinden, maar ook onder andere een
bibliotheek. Door allerlei wijzigingen in de bouwplannen,
bezuinigingen en daardoor vertragingen, werd er begonnen in
noodschooltjes, onze oude dependances. Na twee jaar kwam
het hoofdgebouw gereed. Onze scholen stonden toen nog
midden in de weilanden, later kwamen de huizen er omheen.
In de eerste jaren groeide het aantal leerlingen gestaag. Alleen
het hoofdgebouw was veel te klein voor het aantal leerlingen dat
onze scholen bezocht. De noodgebouwen bleven dienst doen,
evenals de woonschool aan de Aaltje Noorderwierstraat.
Door vergrijzing van de wijk is het leerlingenaantal teruggelopen.
Hierdoor was er alleen nog maar één dependance nodig. Deze
vloog echter op oudejaarsdag 2004 in brand en weer was er
ruimtegebrek. Gelukkig is nu het hoofdgebouw uitgebreid met
drie nieuwe lokalen.
Het is niet altijd even duidelijk voor bezoekers van één van onze
scholen, dat er twee scholen onder hetzelfde dak zitten. Het
komt een enkele keer voor dat een stel ouders bij de verkeerde
directeur zit om hun kind op te geven. Maar dat is uitzondering.
We zijn weliswaar twee verschillende scholen, met verschillende
signatuur: katholiek en openbaar, toch hebben we het 25 jaar
met elkaar volgehouden. Waar elders in het land pogingen
strandden, tussendeuren op slot gingen en de grenzen van

Week van het gezond gedrag op ‘t Eimink
Gezond zijn en gezond blijven krijgt steeds meer
aandacht. Voor iedereen is wel duidelijk dat steeds meer
kinderen en volwassenen door een ongezonde leefwijze
eerder te maken krijgen met gezondheidsproblemen,
Voorkomen is dan ook beter dan beter dan genezen.
Op ’t Eimink, kreeg deze gedachte meer inhoud toen we door
Campina benaderd werden om het verstrekken van schoolmelk
weer onder de
aandacht van de
ouders te brengen.
We wilden dit wel doen,
maar dan moest er ook
extra aandacht zijn
voor andere aspecten
die te maken hebben
met gezond gedrag.
Besloten werd om van
24 t/m 28 september
een week van het
gezond gedrag te

pleinen gemarkeerd werden, is de samenwerking tussen onze
scholen na 25 jaar nog steeds een succes. Reden om deze
gebeurtenis groots te vieren met een gezamenlijke feestweek.
Ondertussen hebben heel wat leerlingen onze scholen verlaten,
veelal met goede resultaten in het vervolgonderwijs. veel oudleerlingen zien we nog regelmatig terug, de meeste hebben
goede herinneringen aan onze scholen.
Voor de toekomst hopen we dat dit zo zal blijven, tevreden
kinderen en ouders en een samenwerking die op dezelfde voet
als afgelopen 25 jaar zal voortgaan. Op deze manier kunnen we
nog jaren en jaren blijven bestaan en kunnen we laten zien, dat
we ondanks onze verschillen, toch respect voor elkaar hebben.

organiseren.
In deze week zullen we
extra aandacht
besteden aan
activiteiten op het
gebied van :
Gezonde voeding Bewegen - Sport en
spel en Veilige
omgeving
In de lessen wordt er
extra aandacht
besteed en ook vinden
er diverse sport-activiteiten plaats.
Olympic gym, Carint, Turncentrum Twente, Campina, het NISB
( Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en de
wijksportconsulent van de gemeente hebben reeds hun
medewerking toegezegd.
De speelplaats nemen we ook onderhanden met pleinplakkers. Dit zijn kleurrijke, milieuvriendelijke en uitdagende
pleinversieringen voor sport en spel.
Op donderdagavond 27 september is er
een informatieavond voor ouders,
waarbij aangesloten wordt bij de
activiteiten die in deze week op school
hebben plaatsgevonden.
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Kulturhus Hasselo
H. Woodstraat 62
7558 CP Hengelo
telefoon 278 01 81
info@kulturhushasselo.nl
www.kulturhushasselo.nl

Woensdagmiddag Doe-middag van 13.30-15.00 uur.
Speeltuin Fantasiadorp: jeugdactiviteitencommissie
Voor alle kinderen in de basisschool leeftijd, opgave vooraf
Vanaf de opening in juni wordt de speeltuin Fantasiadorp bij
niet nodig. Kosten: € 0,70 per kind, inclusief materiaal en
Kulturhus Hasselo druk bezocht door kinderen, tieners en
limonade.
jongeren. Ook
Let op: trek ‘oude’ kleren aan die tegen een stootje kunnen en
volwassenen
vies mogen worden, neem van huis een tasje mee voor de
vertoeven graag even
gemaakte werkjes.
op een bankje om naar
19 sept.: je kunt vandaag een leeg cd-doosje versieren dmv
de spelende kinderen
verschillende materialen
te kijken of om samen
26 sept.: sport- en spelmiddag
met hun kind of
3 okt.: we gaan iets knutselen voor dierendag
kleinkind te spelen. De
10 okt.: we maken een hangende bloempot met vogelvoer
Hasseler Es jeugd
17 okt.: Bingo
heeft lang gewacht op
24 okt.: we maken een vogelverschrikker van vilt
deze prachtige
31 okt.: vandaag is het Halloweendag. We
speelplek. Het is een
maken een leuke halloween-knutsel. Je mag
hele kunst om samen
ook verkleed komen. Het wordt een gezellig
op een plezierige
feest.
manier de toestellen te
gebruiken. De peuters
spelen graag in de zandbak.
Nieuwe activiteiten in Kulturhus Hasselo
De voetballers spelen hun partijtje in de voetbalkooi. De
1. Workshop bloemsierkunst voor
vogelnestschommel is dagelijks druk bezet, zowel kinderen
volwassenen op dinsdag 30 okt. en
woensdag 31 okt. van 20.00-22.30 uur, als jongeren hangen graag in de schommel. Helaas wordt ’s
avonds en ’s nachts op een oneigenlijke manier gebruik
vrijdag 2 nov. van 9.00-12.00 uur.
Vrijdagmiddag 2 nov. van 15.30-17.00 gemaakt van de speeltuin. Klachten hierover komen dagelijks
uur alleen voor kinderen. Speciaal voor binnen bij het beheer van Kulturhus
Hasselo. Ook de hoeveelheid
kerst zijn er workshops op
zwerfvuil is enorm. Samen met de
dinsdagavond 18 dec.,
jeugd willen wij de speeltuin schoon
woensdagavond 19 dec.,
vrijdagochtend 21 dec. Vrijdagmiddag en toegankelijk houden voor iedereen.
Het oprichten van een jeugdactivitei21 dec. alleen voor kinderen. Voor
meer informatie en opgave: Simone Burks, tel. 06-46086771. tencommissie is een mogelijkheid om
leuke activiteiten en toernooien te
organiseren in en om de speeltuin,
2. Cursus Engels voor beginners en
bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, een
gevorderden op maandagavond. Start:
zeskamp, een peuterspeeldag. Deze
half oktober. Voor meer informatie en
commissie bestaat uit wijkbewoners,
opgave is Margreet van ’t Veen aanwezig
jong en oud. Heb je belangstelling om
van 19.00-19.30 uur voor beginners en
in zo’n commissie deel te nemen, dan kun je je opgeven bij
half gevorderden, van 19.30-20.00 uur
Rita v.d. Linde (kinderwerkster), bij de jongerenwerkers in de
voor gevorderden. U kunt ook met haar
soos, of bij Rika Grootoonk (Kulturhus Hasselo).
bellen: 074-2665972.
3. Ouders hebben vaak veel vragen en behoefte aan
informatie over leer-en gedragsproblemen.
Er blijkt namelijk een groeiende vraag te zijn naar trainingen
op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst,
studievaardigheden en leren “leren”, ook voor oudere
kinderen. School en maatschappij stellen steeds meer eisen.
Bovenstaande trainingen gaan bij voldoende opgave in het
schooljaar 2007-2008 starten in Kulturhus Hasselo. Wilt u
meer info: Joke Schaefer, tel. 074-2663079, www.rtforyou.nl

Begin juli is het programma-overzicht van
cursussen en activiteiten in Kulturhus Hasselo en
Wijkcentrum Slangenbeek verspreid. Exemplaar
gemist? Bij de beheerder van het Kulturhus kunt u
alsnog gratis ons programmaboek afhalen.

Weer GRATIS naar de film
U kunt gratis naar de film
“An inconvenient truth”
van Al Gore. Deze
boeiende en veelbesproken
film gaat over de opwarming van de aarde en de
inconvenient
gevolgen voor het klimaat.
De film wordt bij voldoende
belangstelling voor de
vierde keer vertoond in het
Kulturhus Hasselo op
vrijdag 2 november om
19.45 uur. Kaarten afhalen
vanaf 1 oktober aan de zaal
tijdens openingstijden. Reserveren helaas niet mogelijk
een lastige waarheid
AL GORE

