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Hij komt, hij komt……..
Een hele lange dag was het voor de sint. ‘s Morgens per
boot aankomen in Middelburg, daarna spoor-slags naar
station Hengelo om een rondje stad te doen en zich door
onze burgemeester laten handenschudden en toespreken,
om vervolgens met paard en open rijtuig gezwind naar de
Hasseler Es te galopperen, de manen wapperend in de wind.
In het Voskamp kon de sint het even kalm aan doen. Dat is
daar gebruikelijk. Na het bezoek aan onze grijze generatie
moest Sint er weer tegenaan. Hup, in het rijtuig maar weer
naar Winkelcentrum Hasselo aan de overkant. Die overkant
bleek nog lastig te vinden, want er werd eerst nog wat rondgezworven door de buurt alvorens de sint, voorafgegaan
door een drumband, de ingang had gevonden. Al vroeg in
de middag stonden kinderen te wachten, waarbij velen op
de schouders van pappa hadden plaatsgenomen om reikhalzend niets van zijn komst te missen. Een groot aantal kinderen had zich als piet laten vermommen. Sommigen zo
goed, dat van hen strooigoed werd verlangd door jengelende
kleintjes. Niemand echter, was als Sint verkleed. Maar dat
kan natuurlijk niet, want daar is er ten slotte maar één van
zoals we weten.
Eindelijk, daar kwam HIJ dan toch. Hij komt, HIJ komt….
klonk het uit honderden keeltjes. Wat een heerlijk feest. De
lage middagzon als spotlight zette de hele stoet in een warm
licht. Langzaam en voornaam, zoals het een sint betaamt,
schreed hij, handjesschuddend het winkelcentrum binnen.
Eerst even naar Schuurman schoenen, want daar waren
aanbiedingen. (Sint let in méér dan één opzicht op de kleintjes), toen naar Snoepie om de voorraden aan te vullen en
vervolgens het hele winkelcentrum door. De kinderen vonden het allemaal prachtig en huppelden enthousiast en afge-

Onderdoorgang flat P. Steenbergenstraat dicht

Sinterklaas begroet de enthousiaste kinderen en ouders
laden met de zakken vol kruidnootjes, schuimpen en andere
“dental-killers”, die hen door de vele pieten gul werden overhandigd, met Sint mee naar het Kulturhus.
Daar wachtte clown Addo hen op met een vermakelijke
show, waarna Sinterklaas plaatsnam op het podium om de
kinderen eens flink toe te spreken en ook eens heerlijk uit te
rusten van deze vermoeiende, maar mooie dag. Foto’s van
deze leuke middag vindt u op www.wijkraadhasseleres.nl tekst a.h.

Kerstbingo op zondagavond 17 dec. is er weer een gezellige kerstbingo beneden in de ontmoetingsruimte van Kulturhus Hasselo om 20.00 uur. Vele mooie prijzen!
Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners Hasseler Es
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 jan. van 10.30-12.00 uur in Kulturhus

De onderdoorgang tussen de beide flats
aan de Paul Steenbergenstraat is niet
meer te gebruiken als sluiproute naar
de nieuwe in-/uitgang van Supermarkt
Sanders. Dit tot volle tevredenheid van
de bewoners die voor een veilige entree
naar hun woningen hebben moeten
strijden.
Drie jaar geleden, bij de bouwplannen
voor de Hasseler Borgh en de uitbreiding van Supermarkt Sanders, meldden
de bewoners dat de onderdoorgang
gebruikt zou worden als passage. Zij
vreesden terecht dat zij bij de hoofdingang van de flat aangereden zouden
worden. In eerste instantie vonden zij
met hun klacht geen gehoor bij de opdrachtgever van de nieuwbouw HBS
Ons Belang. Na diverse acties en bezwaren werd het de bouwvereniging
toch duidelijk dat de bewoners van de

flat zich niet lieten vermurwen. De bewoners zijn blij dat zij voet bij stuk hebben gehouden en dat hun entree nu
vergroot is tot een mooie praktische hal.
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U hebt ze vast al wel eens opgemerkt. Eind oktober zijn de 10 nieuwe banken rond
de vijver geplaatst, die de wijkraad uit het wijkbudget heeft bekostigd. Een aanwinst voor de wijk en een lust voor het oog, die wijnrode kleur en sierlijke vorm.
Een aanvraag van wijkbewoners, die de oude banken erg oud en vies vonden, is
hiermee gehonoreerd.
Er is gekozen voor
een soort roosterzitting, die niet snel vuil
zal worden en, ook
zeker erg prettig, niet
lang nat zal blijven,
zodat na een regenbui
al snel weer plaats
genomen kan worden,
zoals deze dame deed
op een mooie namiddag in oktober. Een
prima besteding van
het wijkbudget, waar
iedereen van kan genieten.
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WIE LEVERT EEN LEUK/ NUTTIG IDEE VOOR HET WIJKBUDGET?
Iedere wijkbewoner, club of non profit organisatie uit de wijk kan voor 2006/7 nieuwe voorstellen insturen voor het wijkbudget.
Uit het wijkbudget kunnen leuke, mooie, praktische of andere wensen in de wijk worden vervuld. Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken naar praktische en financiële haalbaarheid. Uw aanvraag, voorzien van uw naam en adres en met opgave
van de kosten, kunt u zenden aan de Stichting Wijkraad Hasseler Es, of aan:
wijkraadhasseleres@hotmail.com

OPROEP aanmelding nieuwe leden Jeu de Boulesvereniging Hasselo ‘95
In het voorjaar heeft de gemeente, dankzij een bijdrage uit
het wijkbudget, drie nieuwe banen aangelegd naast de bestaande banen nabij de grote vijver aan de Buziaustraat,
schuin tegenover het Kulturhus.
Hasselo’95 is een recreatieve JDB. vereniging waarvan de
leden de mogelijkheid hebben deel te nemen aan wedstrijden en toernooien.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Dus kom eens langs
en doe vrijblijvend mee. U krijgt beweging, bent lekker buiten en het is nog gezellig ook.
De tijden zijn: zondag 11.00 uur, maandag en donderdag
13.30 uur, woensdag 19.00 uur
Inlichtingen: 074-2776226

Opening pleintje aan de
P.Steenbergenstraat
Op 25 oktober werd op feestelijke wijze het nieuwe pleintje bij
Sanders geopend door wethouder Janneke Oude Alink. Zij
plaatste vakkundig een boom
met een vorkheftruck.
Het pleintje moet in de toekomst een gezellig hart gaan
vormen voor tal van buurtgebonden activiteiten. Let even op
de bijzondere lantaarnpalen.
Foto’s van deze opening:
www.wijkraadhasseleres.nl en
link dan naar het archief

Kijk nou, alle openbare scholen
gaan digitaal !
Weg met het krijtje
stond er in Tubantia:
Alle openbare scholen
krijgen een digitaal
schoolbord. Dus ook op
de Timp. Voorlopig
alleen in groep 8, maar het digitale schoolbord bevalt zo goed en de mogelijkheden
zijn zo groot dat we nu al uitkijken naar de
volgende borden. Via de computer en de
beamer kan van alles op het schoolbord
geprojecteerd worden, van foto tot film, van
eigen tekst tot bladzijden uit boeken. Actuele ontwikkelingen zijn via het weekjournaal
te projecteren en met speciale software zijn
de aardrijkskunde-, geschiedenis- en biologielessen ineens veel aantrekkelijker. Voor
nieuwe borden moeten we nog wel even

Het digitaal schoolbord via de computer

sparen of acties houden, want de borden
zijn nog wel een beetje prijzig.
In de lijn van de digitale ontwikkeling hebben we ook een nieuwe website ontwikkeld. Via www.obsdetimp.nl kunt u een
beetje in onze school rondkijken. Vanaf de
openingspagina (homepage) kunt u naar

Voor basisschool de Meent breken goede tijden aan.
De nieuwe aanbouw is in een vergevorderd stadium. Woensdag
12 september werd het dak geplaatst. Bij ons ging toen het dak
eraf van vreugde. Eindelijk begint alles weer z’n normale loop te
krijgen. De groepen 7 en 8 maken nu geen gebruik meer van de
locatie bij het Schoppert. Het is achteraf goed om te constateren
dat deze oplossing goed gewerkt heeft. Maar voor het dagelijkse
overleg is het toch buitengewoon prettig dat alle collega’s weer bij
elkaar in een gebouw zitten.Een probleem blijft
voorlopig nog even het plein. Door alle bouwactiviteiten is daar wat minder ruimte. Door het
maken van goede afspraken met kinderen en
ouders redden we ons daar nog wel even mee.
We leven nu toe naar de definitieve opening en

allerlei andere pagina’s van de site. Naast
algemene informatie over de Timp vindt u
ook nieuws over elke groep, verschillende
activiteiten, ouders in school, de kalender
en onze extra’s. Bij deze extra’s vindt u
informatie over onze nieuwe aanpak t.a.v.
de verbetering van de sfeer in school, oftewel ‘aangeraakt door het kind’.
Kinderen ‘masseren’ elkaar op een veilige
manier. Door deze aanraking ontstaat er
meer begrip en respect voor elkaar. Nadat
we vorig jaar begonnen zijn in de groepen
4, 5 en 6 zijn de ‘massagemomenten’ nu
uitgebreid naar groep 7, maar ook naar
groep 3 en de kleutergroepen. Tijdens onze
open lessen in oktober hebben we de
‘massage’ aan de ouders laten zien. Ze
waren erg onder de indruk van de sfeer en
het onderlinge respect naar elkaar.
++++++

ons 25 jaar bestaan als basisschool. Altijd een moment voor een
nostalgische terugblik en een aantal feestelijkheden. Vervolgens
stomen we weer door. Werkend aan de toekomst van een nieuwe
generatie. Wat voor ons bijzonder was, is voor hen de normaalste
zaak van de wereld. Ze groeien op met moderne methoden en de
gigantische mogelijkheden van de computer en digitaal schoolbord . Ook zijn we blij met de komst van de peuterspeelzaal. Dat
je met elkaar in harmonie probeert de school vorm te geven ligt
ook voor de hand. Ons motto zal de komende tijd dan ook zijn: De
Openbare Basisschool De Meent is klaar voor de volgende 25
jaar. Mocht u over een aantal werken eens in de buurt komen, dan
bent u van harte welkom een blik in onze nieuwe school te werpen!
J.Bennink (adj.dir)

Nieuws van de peuterspeelzalen
Voor al uw familieen zakelijk drukwerk

Peuterspeelzaal Tom Poes zat jarenlang
in het scoutinggebouw Hasselo. Niet voor
iedereen even goed zichtbaar want het
lag een beetje verscholen. Maar de
peutertjes die er speelden hadden daar
geen moeite mee. Toch is besloten om de
peuterspeelzaal een andere plek te
geven. Het stedelijk beleid van de
gemeente staat voorop in de keuze om
peuterspeelzalen zoveel mogelijk te
spreiden in de wijken. Nu is de Hasseler
Es al een flinke wijk en de peuterzalen
zaten tot dan toe vrij dicht bij elkaar.
Peuterspeelzaal Tom Poes zit daarom vanaf september in basisschool
de Schothorst, Klaas de Rookstraat 53. Wilt u uw peuter aanmelden,
informatie of eens een kijkje komen nemen? Info bij SCALA mevr.
Veldscholte, tel. 2553065

Kerstbomenverkoop bij De Groentuin
Het welzijnsproject “De Groentuin” organiseert ook dit jaar een kerstbomenmarkt.
Naast diverse soorten kerstbomen worden er
kerststukken, kerstkransen en graftakken te
koop aangeboden.
Vanaf woensdag 6 december tot en met vrijdag 22 december bent U van harte welkom
om een bezoek te brengen aan de Groentuin. De openingstijden zijn van 10.00 tot
16.00 uur.

Scouting een prachtige hobby!
Plezier staat voorop bij scouting CuneraSt.Marcellinus. Maar scouting is meer. Bij
scouting verkennen kinderen en jongeren de
wereld om zich heen. Ze verleggen steeds
hun grenzen. Eerst nog speels (bevers), later
steeds avontuurlijker en met meer uitdaging
(pivo's). Kenmerken van het programma van
scouting zijn altijd: Buitenleven, Dienstvaardigheid, Expressie, Ontdekken van Sport en
Spel. Alle activiteiten zijn gebaseerd op deze
vijf interesse gebieden. Scouting betekent
vriendschap, samenspel, spanning en plezier
maar ook verantwoord leren omgaan met de
natuur en je medemens.

Deze keer een
prijsvraag voor de
kinderen. Om alvast in de kerststemming te komen hebben we
een kerstpuzzel.
Zoek alle woorden in het diagram en streep ze
door. Ze staan
alle kanten op.
De letters die in
het diagram overblijven vul je in op
de rij kerstballen
onderaan.
Dan krijg je de
oplossing.

Tot slot nog een oproep naar meisjes in de
leeftijd van 7 t/m 11 jaar, wij hebben nog
plaats in onze kaboutergroep op de zaterdagochtend !. Kom gerust even kijken op de zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in onze blokhut aan de Bartelinkslaantje 41.
Werp een blik in de oude doos
Op de leestafel in het Kulturhus staat een
kartonnen doos, vol met foto’s uit het roerige verleden van Het Hasseler Hoes. Als u
belang heeft bij een foto kunt u deze meenemen. Kopje koffie en snuffelen maar……!
- 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

Oplossingen vóór 8 januari 2007 naar : Stichting Wijkraad Hasseler Es
Postbus 8051, 7550 KB Hengelo
of naar e-mail: hasselerpost@hotmail.com
We verloten Hasselo-waardebonnen van 25, 15 en 10 euro !!!

+++

DE WIJKRAAD OP INTERNET !

wwww.wijkraadhasseleres.nl

Nieuwbouw - Verbouw - O nderhoud - Renovatie
Bartelink slaantje 5
7558 PS He nge lo (O )

Te l.
Fa x
Mob.

: 074 - 243 41 17
: 074 - 291 69 20
: 06 - 55 50 75 9 9

+++

Op de website van de wijkraad kunt u o.a. zien waar de wijkraad mee bezig is en wat
de activiteiten van de werkgroepen zijn. U kunt oude nummers van de Hasseler Post
nalezen, maar er is nog veel meer informatie, zoals: Een speciaal kader voor activiteiten in de wijk, waar bewoners en instellingen hun nieuws kunnen melden.
Dan is er nog de FLORA in de wijk. Een uitgebreid fotoalbum met heel veel wilde
planten en paddenstoelen die in de wijk groeien. Alle voorzien van namen. En
daar zijn heel zeldzame bij zoals orchidee, kaardebol, duivelsei, heksenboleet. Doe
mee!! In de rubriek archief vindt u verslagen en foto’s van gebeurtenissen in de wijk
die eerder op de homepage van de site stonden vermeld.
En voor de regenachtige middag: Een hoekje met (kinder)spel en ontspanning.

SURPRISE
Verrassend
in onze wijk!
SURPRISEwinkeltje
een verrassend
winkeltje
in onze

wijk

Crea beurs
in het Kulturhus kwamen wij
met nog
meer hobbyisten in
gesprek.
Zodoende
zijn er nu al
een 13-tal
mensen die
bij ons hun
werk afleveren. We
verkopen
hier nu o.a.
prachtige
Janette en Elly van Surprise
handgemaakte
Sinds 7 november jl. wordt er, vanuit tassen, keramiek, sieraden, sjaals,
sleutel- en telefoonhangers, mp3 tasde garage van een woonhuis, een
verrassend leuk winkeltje gerund met jes, glazen kralen, kaarten en kerstde toepasselijke naam “Surprise”.
versieringen.” Hoe waren de eerste
Hier worden allerlei zelfgemaakte arti- reacties? “Heel positief, mensen waren echt verrast door de vele leuke en
kelen verkocht die door hobbyisten
verschillende artikelen. Het is ons
zijn ingebracht. Zo’n leuk initiatief
doel om mooie en aparte dingen aan
moest natuurlijk even bekeken worden, vandaar dat ik op zoek ging naar te bieden, die wel betaalbaar zijn. De
prijzen beginnen al vanaf 30 cent en
dit winkeltje aan de Julia Culpstraat.
lopen op tot ons duurste artikel van
Via een gezellig verlicht grindpaadje
door de tuin stap ik aan de achterzij- 74 euro.” Hebben jullie nog plek voor
de van het huis bij “Surprise” binnen. meer handwerk? “Jazeker, op dit moHier sprak ik met Elly Regtien en Jan- ment hebben wij bijvoorbeeld nog
nete van Houwelingen, de dames die geen schilderijtjes of tekeningen handit winkeltje hebben opgezet. Hoe ze gen. Daarnaast hebben we graag een
toch op dit idee gekomen waren? Elly lijst achter de hand zodat we ons assortiment nu en dan wat kunnen wisvertelt: “Ik runde vanuit deze ruimte
selen.”
eerder “het kleerhangertje” waar ik
tweedehands kinderkleding verkocht. Inmiddels is de tijd voorbij gevlogen,
Vanwege gezondheidsredenen moest het was zo gezellig! Eén ding weet ik
ik daar destijds mee stoppen. Jannet- zeker, ik kom hier snel weer terug, ik
heb mijn oog laten vallen op één van
te en ik kenden elkaar via-via en op
een dag ontstond tijdens een toevallig die prachtige tassen, en die ene sjaal
in mijn lievelingskleuren, en die leuke
gesprek dit idee. Jannette had veel
zelfgemaakt handwerk liggen en ken- kerstballen, en, en, en…….
de ook andere hobbyisten, ikzelf had “Surprise”, Julia Culpstraat 66. Geopend op dinsdag en donderdag van
natuurlijk deze ruimte beschikbaar.
13.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot
Jannette is echt ons artistieke brein
en ik houd mij meer bezig met de za- 20.30 uur.
kelijke kant, zo vullen wij elkaar als
Tekst: Katia van Eck
team goed aan”. Jannette: “Tijdens
de herfstbeurs in de Kasbah en de

KLUS SERVICE TWENTE

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

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.

Kerstmarkt op 9 december in Winkelcentrum Hasselo
Tijdens deze kerstmarkt stelt het winkelcentrum kraampjes beschikbaar. Een unieke
kans om bijvoorbeeld uw creatieve hobby te
promoten of uw vereniging onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie of
het reserveren van een kraampje kunt u bellen met Harry Waanders 06-22086102.

Schilderdemonstratie op kerstmarkt.
Tijdens de kerstmarkt in WC Hasselo zal
Arjen Hoogervorst kerstkaarten schilderen
en verkopen. Tevens zullen gedrukte kaarten met Twentse winters van hem te koop
zijn. De helft van de opbrengst is voor UNICEF. Ook enkele van zijn cursisten zullen
zich met hun werk presenteren.

Zin in zingen?

Het projectkoor Opus ’94 is een koor
voor mensen tussen de 25 en de 50 jaar.
Veel leden van ons koor wonen in Hengelo-Noord.. We zingen naast geestelijk
liederen ook wereldlijk repertoire. Wij zijn
niet verbonden aan een kerkelijke gemeente. We vinden het leuk om kennis
te maken met allerlei muziekstijlen. Dit
doen we in projectvorm. Na intensieve
en gezellige repetities sluiten we deze
studeerperiode af met een concert. Ons
laatste ‘concert’ was in de Lambertusbasiliek. We zongen toen het Requiem van
Fauré. Daarvoor hebben we een keer
een popproject gehad, met o.a. muziek
van Queen. Graag willen we wat uitbreiding bij de bassen, tenoren en sopranen. Wie graag zingt en niet opziet tegen grondig repeteren is van harte welkom en kan gewoon een paar keer meedoen. We oefenen elke woensdagavond
van 20-22 uur, in de Bethelkerk aan het
Berfloplein. Meer info www.opus94.nl.

te koop in de Hasseler Es

KERSTBOMEN
Ook kleine kerstboompjes
in pot en kersttakken
U hoeft geen verre rit te maken
vanaf 8 december staan wij
aan de zijkant van
SANDERS SUPERMARKT
hoek N. Esweg/L. van Gasterenstraat.

Dans Internationaal voor senioren
in het VOSKAMP
Elke maandagmiddag wordt er gedanst in twee dansgroepen in wooncentrum “ ’t Voskamp”
“Dans internationaal”
is een activiteit voor
mensen die van muziek, beweging en
folklore houden met
dansen uit vele landen. Dan ontstaat er
een mix van gezelligheid, beweging en
ontspanning.
Dans internationaal
is een activiteit uit
het programma ‘meer bewegen voor
ouderen” van Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH). De groepen worden
begeleid door ervaren, deskundige
docenten.
De groepen zijn wekelijks van 14.0015.30 uur of van 16.00-17.30 uur.
De kosten voor deelname bedragen
€10,50 per maand. In beide groepen
zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt
eerst eens vrijblijvend meedansen
en daarna beslissen om deel te nemen. Voor informatie of opgave kunt
u contact opnemen met SWOH tel
2426205

” het heft in eigen hand” Vooraankondiging: project SWOH
U bent 65 jaar of ouder en u woont
met plezier in de Hasseler Es.
Voor u is dit een belangrijke reden
om de komende jaren zelfstandig
te blijven wonen.

Om een antwoord te vinden op dit
soort vragen organiseren we voor
bewoners in de
Hassleer Es vanaf 65 jaar een zestal bijeenkomsten in het Kulturhus
Hasselo.
Toch heeft u misschien een aantal Het aller- belangrijkste van deze
vragen zoals:
bijeenkomsten is dat we samen
met u praten over uw wensen en
+ Mijn gezondheid gaat achteruit. mogelijkheden. Ook worden desWat zijn mijn mogelijkheden en
kundigen uitgenodigd die u hierwelke ondersteuning kan ik hier- over tips en handreikingen kunnen
bij krijgen.
geven.
+ Hoe kan ik met lichamelijke beAlle mensen van 65 jaar en ouder
perkingen alleen thuis blijven wo- woonachtig in de Hasseler Es krijnen! Welke mogelijkheden zijn er gen hierover begin januari een
voor mij?
brief.
+ Welke aanpassingen moeten er
worden gedaan in huis zodat ik
Wilt u meer weten over deze bijwel in mijn huis kan blijven woeenkomsten dan kunt u ’ s mornen en waar heb ik recht op?
gens bellen met SWOH telefoon
+ Waar kan ik aan activiteiten mee- 2426205 en vragen naar Mirjam
doen die bij mij passen?
Damveld

Catalpa buitenschoolse opvang heeft een naam!
De officiële opening van
de buitenschoolse opvang Kids en Zo van
Catalpa Kinderopvang in
de basisschool ’t Schöppert is een feit! Op vrijdag 15 september werd
dit gevierd met een feest
rondom de school en het
nabijgelegen kindercentrum De Schothorst. Onder toeziend oog van
clown Carlo maakte directeur Wim Horsthuis samen met kinderen van de buitenschoolse opvang de naam bekend en werd
een Catalpa-boom onthuld. Op dit moment is er nog plaats op
verschillende dagen voor zowel dagopvang als de . buiten
schoolse opvang .
Voor informatie Catalpa Kinderopvang, tel gratis 0800 0743

Beauty Express
www.beauty-express.nl
Weijinksweg 25
7558 PL Hengelo
Tel: 074-2505544

Nu ook in de

Hasseler Es
Gezond
Afslanken
Inschrijfgeld
Cursusgeld

€ 10,00
€ 5,00

Kulturhus
woensdagmorgen
9.00 uur tot 10.00 uur
Uw cursusleidsters:
Greetje Hopman
Tel:0655131543

-Kapsalon
-Schoonheidssalon
-Pedicure
-Nagelstudio
-Afslankkliniek
-Arrangementen
www.eganederland.nl

De Sint Bonifatiusschool te Hasselo ( slot )
Het gesprek van de dag was de leegloop van de school en het ongemak
dat dit met zich meebracht. De vorming van combinatieklassen was onvermijdelijk en veel ouders vonden
dit maar lastig..
Handig was wel dat leegstaande lokalen een andere bestemming kregen.
Een specifiek handenarbeidlokaal voor
tekenen en schilderen, plakken, figuurzagen enz. is in het basisonderwijs nog steeds een luxe, maar de
“HBS” had er een.
Boem!
Op zekere dag brachten de kinderen
allerlei afgedankte elektrische apparaten mee naar school. De bedoeling
was om deze te slopen en met de onderdelen een fantasie- apparaat te
ontwerpen. bijv. een elektrische huiswerkmaker. Zeer ingespannen werd er
geschroefd en gesoldeerd. Ingenieuze
werkstukjes waren het resultaat. Ondanks alle controle en voorzichtigheid
was er toch nog een leerling die een
aansluitsnoer bevestigd had. Dus u
begrijpt het al : stekker in het stopcontact en….. Boem !!!!!!! Hele school
zonder stroom. Goede raad was duur.
Besloten werd om de IJsselcentrale te
bellen en een smoes te verzinnen. We
probeerden de schuld te leggen bij de

Door Jan Dirkx

EXIT schooltje
Lang hield men hoop op behoud van
de school, want in de allereerste opzet
was het de bedoeling dat de Sint Bonifatiusschool zou zorgen voor de opvang van de eerste leerlingen uit de
nieuwe wijk. Inderdaad hebben 5
nieuwe leerlingen de school bezocht.
1 januari 1974 werd het gebied door
Hengelo geannexeerd en begon de
Hasseler Es vorm te krijgen.
Snel werd duidelijk dat de school niet
langer paste in de toekomstvisie van
de gemeente. Besloten werd om openbaar en bijzonder onderwijs gelijk te
behandelen en te voorzien van nieuwe
gebouwen. En daarmee viel het
doek voor onze school. Juffrouw Sogtoen ging in de Ziektewet, dhr. Thijert
kwam op wachtgeld tot hij 65 werd en
ging toen met pensioen, juffrouw Bonvlnr: Marie Sogtoen, Johan Thijert,
nes werd aangesteld aan de WillibrorRita Vaanholt, Jan Dirkx in 1972
dusschool in Deurningen en ik in 1975
aan de CT Storkschool.
aannemers. Er zou vast wel ergens
1 januari 1976 was de school leeg en
een graafmachine (volop aanwezig
vanwege de oprukkende vooruitgang) de eerste steen zoek. Het gebouw
werd, na lange tijd leegstand, geteiseen kabel kapot getrokken hebben.
Droog commentaar van de IJsselcen- terd door vandalisme en pogingen tot
trale :” Kan niet meneer , want volgens brandstichting, ingepast in de plannen
van het club- en buurthuiswerk. Het
ons hebt u nog steeds BOVENLEIHasseler Hoes was een feit. Maar wat
DING.”….. Oei, dat waren we even
vergeten….. Maar ze vroegen gelukkig jarenlang niet gelukt was, lukte toen
wel. De boel brandde af…… J.D.
niet verder en er kwam al gauw een
servicemonteur om de stoppen te con- (Op de plek van het Hasselerschooltje
troleren en te vervangen. Zo kwamen staat nu het Scoutinggebouw Hasselo.
Het enige dat nog rest uit die bewogen
we met de schrik vrij.
tijd is de dikke kastanjeboom. (red) )

Vanaf deze plek wil de redactie Jan Dirkx hartelijk danken voor zijn vermakelijke
verhalen over zijn bewogen tijd aan het Hasseler schooltje.

Vind je zingen leuk?
Kom dan eens kijken
en meezingen!
Dagelijks vanaf 19.00 uur bij de
Dansschool aan de Wetstraat
Tel. 074-291 35 41

Dancemasters de Bokdam’s
Hengelo

Ben je tussen de 8 en 12 jaar, Het “Thabor
kinderkoor” heeft nog plaats voor jou.
We zijn een gezellige groep die vieringen in
de kerk muzikaal verzorgen.
Maar niet alleen daar, ook zijn wij te horen
o.a. in het ziekenhuis, in bejaarden- en verpleeghuizen. En misschien heb je ons laatst
wel gehoord bij de kunst- en boekenmarkt
hier in de wijk. Naast zingen doen we ook
nog gezellige dingen en hebben uitstapjes.
We repeteren op dinsdagmiddag direct na
schooltijd in de Thaborkerk, G. Peuscherstraat van 15.30 uur tot 16.30 uur. De limonade staat klaar.
Ben je al 12 jaar en nog geen 17 dan is er
voor jou een leuke jeugdgroep die op maandag avond zingt en wel in de Joanneskerk
aan de Castorweg.
We heten jeugdkoor “Amazing plus” en we
repeteren vanaf 18.45 uur en na de repetitie
(iets na half 8) is het heel gezellig in onze
kelder. We hebben een honk met compu-

ters, veschillende spellen
maar gewoon wat drinken
kletsen is ook leuk, toch?!
Ook kinderen uit jouw wijk
doen mee dus kom rustig
eens langs.
Voor meer informatie: Wilma
Klinkhamer tel. 2425508.

zaterdag
9 december

KERSTMARKT
in winkelcentrum

HASSELO

KULTURHUS

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

Programma woensdagmiddag doemiddag
6 dec.: adventskalender maken
13 dec.: toveren: we maken een toverknutsel
20 dec.: kerstbakje en kerstkaarten maken
3 jan.: bingo
10 jan.: winterfotolijstje maken. Je mag zelf een foto meebrengen
17 jan.: vandaag werken we met brooddeeg
24 jan.: sleutelhangers maken
31 jan.: een mandala maken in mozaïekvorm
7 febr.: van wol een sneeuwpop maken
14 febr. carnavalsmiddag. Je mag verkleed komen
21 febr.: sieraden maken
28 febr.: film

Activiteiten voor en door de wijk
Met het Kulturhus Hasselo heeft de Hasseler Es een wijkcentrum ter beschikking
waar andere wijken in
Hengelo terecht jaloers
op zijn. Het pand beschikt over verschillende
lokalen die zeer geschikt
zijn voor allerlei nuttige,
recreatieve en creatieve
activiteiten.
Heeft u ideeën voor nieuwe activiteiten, dan horen wij dat graag van u.
Tijd: van 13.30-15.00
uur, voor alle kinderen in Ook als u behoefte heeft
aan bepaalde activiteide basisschool leeftijd,
ten, dan vernemen wij
opgave vooraf niet nodat graag en zullen proberen een oplossing te vinden om het
dig. Kosten: € 0,70 per
mogelijk te maken. Enkele mogelijkkind, inclusief materiaal
heden zijn kaartavonden of –
en limonade.
middagen (kruisjassen, jokeren
Let op: trek ‘oude’ kleren
enz.) rommelmarkt, kinderkledingaan die tegen een
beurs en speelgoedbeurs, koken,
stootje kunnen en vies
spelmiddagen enz.
mogen worden, neem
Wij stellen deze ruimten graag ter
van huis een tasje mee
beschikking van de wijk. Mocht u
voor de gemaakte werkhet idee hebben om een passende
jes. De doemiddag
activiteit te kunnen en willen organiwordt georganiseerd
seren, dan kunt u zich melden bij
door Scala kinderwerk
Rika Grootoonk, tel. 074-2780181
met behulp van vrijwilli(Kulturhus Hasselo) voor meer ingers en stagiaires.
formatie.

Kerstbingo zondag 17 december
Op zondagavond 17 dec. is er weer een gezellige kerstbingo
beneden in de ontmoetingsruimte van Kulturhus Hasselo. Vele
rondes met fraaie prijzen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld
door de winkeliers van winkelcentrum Hasselo. Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bingo om 20.00 uur.

Wijkinformatiepunt wijkwegwijs.nl
In januari wordt het wijkinformatiepunt in Kulturhus Hasselo
officieel geopend. De bedoeling van deze website is, dat de
wijkbewoners van de Hasseler Es belangrijke informatie over
hun leefomgeving, gezondheidszorg, woonomstandigheden,

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners Hasseler Es
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op
zaterdag 13 jan. van 10.30-12.00
uur in Kulturhus Hasselo. Onder
het genot van een kop koffie met
lekkers, een drankje en hapje en
een gezellig muziekje kunt u op
deze ‘nieuwjaarsvisite’ even bijpraten met uw medewijkbewoners, de
wijkraad en de bestuursleden van
Kulturhus Hasselo. Mogen wij u
begroeten?

vrije tijdsbesteding, enzovoort op een gemakkelijk toegankelijke manier kunnen vinden. Dat wordt nu mogelijk gemaakt
door de website aan te klikken. Wie thuis geen internetverbinding heeft, kan terecht in Kulturhus Hasselo. Daar staan zes
computers die gratis toegang tot deze website bieden. Ook is
er een folderkast met allerlei interessante informatie voor de
Hasseler Es bewoner. Mocht u liever geholpen worden bij het
zoeken naar informatie, dan kunt u op woensdag- en dondermorgen terecht in KULTURHUS Hasselo, Ria en Jan helpen u
graag verder.

Tot ziens in het KULTURHUS !

