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Nieuws van de
Werkgroep Verkeer
Kruising Hasselerbaan/Westelijke
Esweg aangepast.
De Werkgroep Verkeer is blij dat naar
jaren aandringen de kruising eindelijk is
aangepast. De werkgroep hoopt dat deze
kruising nu veiliger is geworden voor
fietsers. Graag zou zij de meningen en
ervaringen van wijkbewoners hierover
horen. Uw reactie kunt u sturen naar
wijkraadhasseleres@hotmail.com of aan
postbus 8051, 7550 KB Hengelo.
Hass.baan/W.Esweg

Verkeerssituatie tijdens
uitbreiding Supermarkt Sanders.
Tijdens de periode van de uitbreiding van de supermarkt zal
het laden en lossen aan de Noordelijke Esweg plaatsvinden.
Aan de voorzijde van de supermarkt worden voor de bezoekers
enkele parkeerplaatsen gerealiseerd.

Kruising Hasselerbaan/Klaas de
Rookstraatlastraat.

Verlichting.
De straatverlichting aan het Bartelinkslaantje (het gedeelte langs
de tennisbanen tussen Klaas de Rookstraat en de Hasselerbaan)
wordt dit jaar vernieuwd. De lampen worden vervangen en er
worden lichtmasten bijgeplaatst. Tevens worden lantaarnpalen
geplaatst langs het fiets-voetpad van de Eduard Flipsestraat.

Meldingen defecte straatverlichting.
Defecte straatverlichting en lantaarnpalen die verscholen staan in
bomen, kunnen worden gemeld aan wijkbeheer, via telefoon
2459 459. Bij de melding dient het lantaarnpaalnummer te
worden aangegeven.
Project VERKEERSSLANG.
Van 17 tot en met 21 oktober loopt het project Verkeersslang bij
o.a. basisschool De Timp. Wil men hier iets meer over weten kan
dit via www.verkeersslang.nl Zijn er verkeersproblemen bij u in
de buurt dan kunt u altijd contact opnemen met de Werkgroep
Verkeer van de wijkraad. : Marian Grootelaar en Rolf Schäfer.

Deze kruising is nu ook veiliger gemaakt. De werkgroep
Verkeer heeft zich daarvoor samen met verkeersouders
van de basisscholen De Schothorst en ’t Schöppert sterk
gemaakt. De middengeleider is doorgetrokken zodat de fietsers
zich hier kunnen opstellen om in twee keer de drukke
Hasselerbaan te kunnen oversteken.

Nieuws van de gemeente
***

Colofon

***

Stichting Wijkraad Hasseler Es
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druk
Schutte & Stroop
Verspreiding
SWB Hengelo
Klachten over bezorging 277 1783
tot een week na verschijning van de krant
_________________________________________________________________________________
_

Redactie : Katia van Eck

Omvorming openbaar groen
Zoals u wellicht reeds heeft gemerkt is in
Hengelo gestart met de omvorming van
heestervakken naar gras. Voor de wijk Hasseler
Es is de gemeente begonnen met de buurten
Sogtoenhoek, Bartelinkshoek en Bruninkshoek.
Voor de overige buurten is de informatieavond
op woensdag 28 september van 16.00 uur in
het Beukert aan de Deurningerstraat 250.

Arjen Hoogervorst

Opmaak,
fotografie Arjen Hoogervorst
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplage 5700, 5 x per jaar
Verspreiding huis aan huis in de wijk
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Wijkraad Hasseler Es

In mei 2004 heeft het college van Burgemeester
& Wethouders van Hengelo de omvorming van 5
hectare heestervakken goedgekeurd. Hiermee
wordt een kostenreductie in het groenonderhoud
bereikt. Het gaat hierbij om 4% van de totale
oppervlakte aan heesters op gemeentelijke
terreinen in heel Hengelo. Vaak zijn het oude
heestervakken met een slechte kwaliteit en of
moeilijk te onderhouden heestervakken.
Behalve de kostenbesparingen biedt de
omvorming van heestervakken naar gras nog een
aantal voordelen. Bij de keuze van de om te
vormen heestervakken is ook gekeken naar de
aspecten sociale - en verkeers-veiligheid. Door
een toename van de openheid van de inrichting
van het gebied verbetert de sociale veiligheid en
het overzicht voor weggebruikers. Daarnaast
wordt door de omvormingen naar gras het gebruik
van bestrijdingsmiddelen teruggedrongen. Tot slot
wordt verwacht dat de overlast van zwerfvuil, dat
zich vaak ophoopt in de heestervakken, zal
afnemen. Zo kan de omvorming tevens bijdragen
aan een verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving.

Secretariaat:
Postbus 8051 7550 KB Hengelo
tel. 277 36 86

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

Waar nodig en mogelijk zal de kwaliteit van het
openbaar groen verder worden verbeterd door het
kappen (o.a. weghalen van zieke en toekomstig
gevaarlijke bomen en het vrijstellen van
zogenaamde toekomstbomen) en aanplanten van
nieuwe bomen.

De ongeveer 90 schriftelijke reacties zullen wij
binnenkort alsnog proberen te beantwoorden,
zodat deze nog voor aanvang van de
daadwerkelijke werkzaamheden beantwoord
zijn.
Verder kan er qua planning vermeld worden dat
de werkzaamheden naar verwachting medio
september beginnen, in de volgorde
Bartelinkshoek, Bruninkshoek en Sogtoenhoek.
Het streven is de werkzaamheden uiterlijk in
december af te ronden.
Na de informatieronde eind september zal dan in
het voorjaar van 2006 gestart worden met de
uitvoering in de overige buurten van de
Hasseleres.

Wijkbeheer stadsdeel Noord

Beauty-Express
Wij zijn een beauty centrum voor jong en oud.
Waaronder een dames/heren kapsalon.
65+ voor 11.00 uur binnen=10% korting !
Weijinksweg 25 7558 PL Hengelo
Tel: 074-2505544

www.beauty-express.nl

In september wordt voor de informatieavond huis
aan huis nog een uitnodiging verstuurd.
Voor al uwfamilieen zakelijk drukwerk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter
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Nog even dit….
Naar aanleiding van de inloopavond op Erve het
Beukert d.d. 13 juli 2005 over de omvormingen in
het groen (Raadsbesluit bezuinigingen) heeft een
groot aantal mensen hun reactie hierop ingevuld
op het reactieformulier.

Uw vakman M. de Jong
Winkelcentrum Hasselo tel. 277 67 36

Winkelcentrum Hasselo

Wegens het grote aantal reacties en interne
capaciteitsproblemen zijn wij tot op heden niet
toegekomen aan de beantwoording van de
ingekomen reacties.

Chr Langefeldstraat 5

Bereider van eerlijke Zuivelproducten

Nader belicht…20 jaar "De Groentuin"
De Groentuin een uniek project van Scala Welzijnswerk
Vrijdag 22 juli jl. hield De Groentuin aan het Bartelinkslaantje
een open dag in het 4e lustrum al weer.
De dag begon met veel
regen, maar toen de tuin
om 12.00 openging voor
publiek waren de weergoden De Groentuin
goedgezind en hield de
regen het voor gezien.
Hermien Leussink,
waarmee verderop in dit
artikel een interview, had
met haar medewerkers flink
uitgepakt. Een keur aan
fraai opgemaakte
bloemstukken met
bloemen van eigen teelt
waren te bewonderen.
In diverse versierde
stalletjes gaven de medewerkers uitleg en werden planten,
bloemen, groenten en vruchten verkocht. In de kassen konden
tomaten, komkommers, paprika's , pepers, zinnia's en rozen
worden bekeken terwijl op de velden van het 1,5 hectare grote
terrein een enorme verscheidenheid aan gewassen viel te
bewonderen. Maar ook aan de kinderen was gedacht, want in een
grote open tent konden ze een schminkbeurt ondergaan. In
diezelfde tent werden hapjes aangeboden, die gemaakt waren met
producten van eigen teelt. Ook hier was aardig wat belangstelling
en men liet het zich goed smaken. Dankzij het toch nog redelijke
weer werd het een geslaagde dag met veel interesse voor dit
unieke project in Hengelo.

blik op kassen, grassen, bloemen en pompoenen

Hermien Leussink, projectleider vertelt:
"De Groentuin is gestart in 1985 op de plek waar nu de Heemtuin
is gevestigd. We begonnen daar op 500m2 en wilden al snel
uitbreiden. We mochten naar een terrein van 3000 m2 bij de
tennisbanen. Dat was een hele verbetering. De tennisclub wilde
echter uitbreiden waardoor wij in het gedrang kwamen.
De gemeente heeft ons toen de huidige locatie aangeboden, een
erg verwaarloosd en rommelig volkstuin-complex, dat we met
man en macht hebben geschoond en afgerasterd. We begonnen
hier in 1989 met een hectare, maar inmiddels is het 1,5 hectare
geworden en we willen nog wel verder uitbreiden.

Doelstelling
De doelstelling van de tuin is deze: We willen aan mensen die, om
welke reden dan ook, geen werk hebben en waarmee het contact
met de reguliere arbeidsmarkt moeilijk verloopt, een zinnige
dagbesteding bieden. Door het opdoen van werkervaring hebben
verschillende deelnemers de weg naar de arbeidsmarkt weer
teruggevonden. Het is beslist geen vrijblijvende bezigheid.
We selecteren trouwens niet op opleiding, afkomst of wat dan ook.
De deelnemers komen hier via verschillende kanalen en in overleg
met Scala Welzijnswerk. Die kanalen zijn: Mediant (het vroegere
GGZ), Sociale Zaken gemeente, Tactus, het RIBW (begeleid
wonen ), de Vrijwilligerscentrale en zelfmelders. We hebben 4
vaste medewerkers en momenteel 28 deelnemers. Tevens zijn we
een leerbedrijf voor leerlingen van het AOC en geven we interne
cursussen aan de deelnemers. Je kunt hier dus een vak leren.

Leukste tijd
De drukste tijd voor de deelnemers is april/mei/juni. Er wordt dan
gespit, gezaaid, gepoot, verspeend, gewied en geschoffeld.
Alles groeit en tiert, ook het onkruid. Daarna, in juli/augustus,
wordt al het werk beloond met oogst, pluk en rooi. De aardbeien, de
bessen, de bloemen, de groenten. Bloemstukken maken, verkopen.
Maar de leukste en gezelligste tijd is toch de periode voor Kerst.
Dan is er de kerstboomverkoop, zijn er de stalletjes met kerststukjes. Lichtjes, kaarsen, vuurkorven geven extra veel sfeer.

EKO-teelt voor de verkoop
We telen, kweken en verbouwen hier van alles op ekologische
basis. Geen gif dus. Wieden met de hand. Erg arbeidsintensief,
maar goed voor het milieu én gezond. We verkopen allerlei
groenten, zoals tomaten, paprika's, komkommers, pepers,
peulvruchten, sla etc, maar ook zacht- en hard fruit zoals aardbeien,
bosbessen, kersen, frambozen, of appelen en peren.
We hopen over een jaar ook perziken en abrikozen in de verkoop te
hebben. De
bomen staan er
al maar dragen
nog geen
vrucht. Maar
we telen ook
bloemen, planten en heesters.
Bloemen voor
de vaas, planten (vast en
éénjarig) en
heesters voor
tuin, pot, balkon
de heren Tunc en Yalcin oogsten tomaten
en terras.
Siergrassen zitten eveneens in het assortiment. En alles voor het
maken van mooie stukjes, zoals sierkalebassen, maïskolven,
(zonne)bloemen,e.d. Zaden en bloembollen verkopen we ook. Op
verzoek adviseren we en vertellen graag over onze producten.
Wij verkopen veel aan instellingen, de gemeente, maar ook het
publiek weet de weg naar De Groentuin steeds vaker te vinden, al
is het maar voor een enkel plantje, bosje bloemen, beetje groente of
fruit. Maar extra klanten kunnen we natuurlijk altijd gebruiken.

U bent van harte welkom om eens rond te kijken en te genieten
op De Groentuin. Di.-vrijd. van 9.00 tot 16.00, ma. 9.00 tot 13.00.

Met ingang van 4 oktober opent de bibliotheek haar deuren in
het KULTURHUS. De openingstijden zijn:

B a rte lin k s la a n tje 1 2
te l: 2 7 7 6 5 0 0
fa x: 2 7 7 8 0 0 2

e -m a il: in fo @ a uto sc h a d e n ijla n d .n l
in te rne t: w w w .a u to s c h a d e n ijla n d .n l

Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00

Mogen wij ons even voorstellen….de nieuwe redactie

AUTO/MOTORRIJSCHOOLA1
TH.VERSTEEGHSTR. 23
074-2772978 / 06-28141401
WWW.RIJSCHOOLA1.NL

Steen- en Tegelhandel
Torenlaan 38
Tel. 277 60 79

Fax. 277 69 05

Sierbestrating
Sierpleister
Wandtegels
Plavuizen
Natuursteen
Tuinhuisjes
Blokhutten

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Katia van Eck, 30 jaren jong
en sinds vorig jaar wonen mijn gezin en ik met plezier in de Hasseler-Es.
In mijn dagelijks leven werk ik als part-time receptioniste bij de
Papiercentrale in Enschede. Daarnaast ben ik twee middagen in de week
gastouder . Mijn Deense echtgenoot Henrik is internationaal vrachtwagenchauffeur en daardoor veel weg van huis, maar gelukkig maakt het
gezelschap van onze tweejarige dochter Stephanie veel goed.
Toen in de Hasselerpost van april dit jaar werd gevraagd om hulp op de
redactie, leek mij dit de perfecte manier om de wijk en haar bewoners
beter te leren kennen en meteen op de hoogte te blijven van alle
activiteiten en gebeurtenissen binnen de Hasseler-es. Ik zal mijn uiterste
best doen om, samen met mijn collega Arjen, iedere keer een mooie editie
van de Hasselerpost uit te brengen!
En ik ben Arjen Hoogervorst. Ik heb een "hobby" die geld oplevert.
Ik maak schilderijen en aquarellen in opdracht en voor exposities.
Daarnaast geef ik schilderles in mijn atelier aan huis aan twee groepen.
Omdat ik thuis werk, kan ik overdag voor onze twee kinderen, Celine
en Steven zorgen van 7 en 9 jaar. En dan word je vanzelf ook huisman.
Mijn echtgenote Yvonne werkt in het basisonderwijs.
Op 't Eimink zit ik in de redactie van de schoolkrant en heb mezelf
geleerd om op de computer de opmaak te doen. Toen de Has.Post
iemand vroeg voor de opmaak, heb ik mij aangemeld.
Dit is alweer het tweede nummer dat ik doe. Dat doen bestaat uit het
passen, meten, knippen, plaatsen, bewerken, zoeken van illustraties,
maken van foto's en af en toe een artikel schrijven. Kortom, ik probeer
van de Hasseler Post een mooie krant te maken, die lekker leest.

Raadsbezoek en wijkavond in de Hasseler Es
- 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

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie
Bartelinkslaantje 5
7558 PS Hengelo (O)

Tel.
Fax
Mob.

: 074 - 243 41 17
: 074 - 291 69 20
: 06 - 55 50 75 99

Op woensdag 2 november a.s. wordt in uw wijk een wijkavond georganiseerd.
Tijdens deze avond gaan wijkbewoners, partners die werken in de wijk (politie,
welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, buurtorganisaties, enz.)
ambtenaren en raadsleden met elkaar in gesprek over wat er de komende jaren
moet gebeuren in de wijk Hasseler Es. U bent van harte uitgenodigd bij deze
wijkavond aanwezig te zijn. De wijkavond wordt gehouden in het Kulturhus
Hasselo, bij de sporthal, vanaf 19.30 uur.
Voorafgaand aan de wijkavond brengen de Hengelose raadsleden een bezoek
aan uw wijk. Dit raadsbezoek en de wijkavond zijn onderdeel van de
totstandkoming van een wijkplan voor de wijk Hasseler Es.
Wat is een wijkplan?
Het wijkplan bevat de praktische vertaling van het gemeentelijk beleid op het
gebied van jeugd en onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn, werk en
inkomen, herstructurering, veiligheid, ruimtelijke inrichting en verkeer,
detailhandel en bedrijvigheid en wijkbeheer. Die vertaling is gebaseerd op
informatie van bewoners (d.m.v. huiskamerbijeenkomsten en een wijkavond .
Bij het wijkplan hoort een uitvoeringsplan. Daarin worden alle concrete acties
en projecten benoemd die in het betreffende jaar in uw wijk worden
uitgevoerd. Elk jaar verschijnt een nieuw uitvoeringsplan. Het eerste
uitvoeringsplan voor de wijk Hasseler Es zal in maart/april 2006 huisaanhuis in
de wijk worden verspreid.
Meld u aan voor de wijkavond op 2 november!
U krijgt nu de kans uw mening te geven over het wonen in de wijk Hasseler Es,
de goede kanten van de wijk en de knelpunten die zich voordoen. Rond 19
oktober a.s. krijgt u een uitnodiging in de brievenbus.
Mocht u over dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
mevr. Paula Hester, stadsdeelcoördinator, gemeente Hengelo, tel. 2459761 of
per e-mail p.hester@hengelo.nl.

Kinderen van de Bron bedenken naam speeltuin
Fantasiadorp Dat wordt de naam
van de nieuwe speeltuin, die naast het
in aanbouw zijnde Kulturhus wordt
aangelegd. De naam werd op 19 juli
bekendgemaakt door Pim Veelenturf,
die daarvoor speciaal naar de
noodlocatie van het Hasselerhoes was
gekomen. Drie scholen, t.w. de Bron,
't Eimink en de Timp was gevraagd
een naam te bedenken voor de
speeltuin.
De kinderen (en directeuren van de
drie scholen) die meededen met het

Rika Grootoonk zorgt voor limonade
bedenken van een naam waren allen
bij elkaar gekomen in het Hasseler
Hoes. De feestvreugde werd nog
verhoogd, doordat Rika Grootoonk
voor limonade, koffie en koek had
gezorgd.

Nadat iedereen wat gedronken en
gegeten had, volgde het officiële
gedeelte.
Pim Veelenturf, de speeltuinspecialist
van de gemeente, liet weten, dat de
kinderen van de Bron de meeste
stemmen hadden gekregen. Zij
bedachten de naam Fantasiadorp.
Uit handen van Pim Veelenturf
ontvingen Dagmar Veldman,
Rachelle Velding en Berrian Nijhof
een aandenken aan deze dag.
Komend voorjaar moet de nieuwe
speeltuin gerealiseerd zijn . De totale

WIE HEEFT IDEEEN VOOR HET WIJKBUDGET??
Wijkbewoners kunnen bij de Wijkraad Hasseler Es doorlopend ideeën
aanleveren ter besteding van het wijkbudget.
Voor alle duidelijkheid: het wijkbudget is een potje geld waarmee
leuke, mooie, praktische of andere wensen in de wijk kunnen worden
vervuld. Wensen van wijkbewoners die anders blijven liggen.
En deze zullen er ongetwijfeld zijn.
De voorstellen moeten wel voldoen aan een aantal criteria van de
gemeente. Zaken waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is zoals
groenonderhoud en speeltoestellen komen niet in aanmerking.
Vanzelfsprekend worden de voorstellen op financiële en praktische
haalbaarheid getoetst. Uw aanvraag voorzien van uw naam en adres en
indien mogelijk met opgave van de kosten kunt u zenden aan de
Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB Hengelo, of naar :
wijkraadhasseleres@hotmail.com
U kunt gebruik maken van onderstaand formulier.

Naam:…………………………….
Adres……………………… …………………Tel:……………
Idee:

Pim Veelenturf met de winnaars
kosten zijn begroot op 150.000 euro,
waarvan nu tweederde "binnen" is.
De speeltuin zal uit drie segmenten
bestaan. Een voor de peuters en
kleuters, een voor kinderen van zes tot
twaalf en een voor die van twaalf tot
zestien. Voor de laatste groep komen
er skatetoestellen en een voetbalkooi.. Aldus Pim Veelenturf, die reeds
twaalf speeltuinen realiseerde veelal in
samenwerking met de buurtbewoners.

Milieu
Prut in de put
Bij de ontwikkeling van de Hasseler Es is destijds besloten om, als experiment, twee rioolsystemen aan te leggen.
Het ene systeem voert het vuile afvalwater van de bewoners naar de zuivering en het andere systeem het hemelwater
naar de beken en de vijvers. Hiermee zou de zuivering minder water
aangevoerd krijgen en de beken relatief schoon hemelwater. Ook bij
extreme regenval, wat een groot voordeel is.
Bij een enkelvoudig rioolsysteem wordt het teveel aan water, (
regen- en afvalwater samen) namelijk via een overloop op het
oppervlaktewater geloosd, hetgeen kwalijke gevolgen kan hebben
voor de visstand en het milieu.
Het hemelwater, dat in de Hasseler Es via het aparte riool in de beken
komt is niet echt schoon, omdat het grotendeels van de straten komt.
Allerlei vuiligheid ( rubber van de autobanden o.a. ) spoelt met dit
water mee, een sliblaag in de beken en vijvers achterlatend. Een paar
jaar terug is dit slib op nogal spectaculaire wijze uit de vijvers
verwijderd met grote baggermachines.
Het gevolg van dit dubbele systeem is echter wel, dat wanneer een
emmertje met vuiligheid in de put gekieperd wordt, of wanneer de
auto eens lekker in het sop gaat, of dat de stukadoor, of metselaar,
zijn spullen schoonspoelt boven een putje, al dit vuile water na een kwartiertje in de vissenoogjes terechtkomt. De
eerste bewoners van de wijk waren hiervan wel op de hoogte, maar intussen is er zoveel verhuisd, dat momenteel lang
niet iedereen hiervan weet.
Wilt u dat het vuile water wordt gezuiverd, gooi het dan in het toilet of zo, maar liever niet in de putjes op straat. De
vissen en het milieu zijn u dankbaar.

Speel-o-theek “De Wissel”!!

LINE DANCE
VOOR JONG EN OUD IN DEURNINGEN

Speel-o-theek “De Wissel” zit al geruime tijd in het
“noodonderkomen” van het Hasseler Hoes en maakt zich klaar voor
het nieuwe onderkomen in het Kulturhus in de Hasseler Es. U kunt
nu al bij ons terecht om kennis te maken met ons assortiment en
ruime keuze aan speelgoed.
Ieder gezin dat lid wil worden, uit welke wijk dan ook in Hengelo
of daarbuiten, is bij ons welkom om te lenen, zoals : nieuwe
tractoren, motoriek fietsen,puzzels en spelletjes, kruiptunnel, aquaplay als ook Lego, Duplo, Knex, Nintendo, Fisher Price, Little
people ed. Wij zijn open op de woensdagmorgen en de
vrijdagavond.
Op dit moment is er plaats voor nieuwe leden, die per direct
speelgoed kunnen lenen. Wij zijjn tevens op zoek naar nieuwe
enthousiaste vrijwilligsters die ons team komen versterken.

WIJ ZIJN EEN DANSGROEP (COUNTRY)
EN WILLEN GRAAG ONZE GROEP ZIEN
GROEIEN.
DENK JIJ, DAT ZOU IK OOK WEL
WILLEN, KOM DAN EENS VRIJBLIJVEND
KIJKEN OP WOENSDAGAVOND VAN
20.00 TOT 21.15 UUR.
WIJ DANSEN IN CAFE DE EIK TE
DEURNINGEN.
INFORMATIE BIJ GERRY WIGGERS
TELEFOON 277 30 61

Wat wordt er van je verwacht?
Je bent ca. 6 uur per maand inzetbaar en eens in de 3 maand is er
een vergadering. Een specifieke opleiding is echt niet vereist en je
hoeft geen lid te zijn óf te worden. Wat we wel heel belangrijk
vinden is enthousiasme en interesse in kinderen en speelgoed.
Wat mag je van ons verwachten?
We zorgen voor een inwerkperiode waarin we je alles uitleggen en
duidelijk maken over het hoe en wat op de speel-o-theek. Er bestaat
de mogelijkheid tot deelname aan diverse commissies, bv.
speelgoed inkoop + onderhoud, administratie, publiciteit.
En mocht je denken: hoe moet dat dan met mijn eigen kinderen,
want ik heb geen oppas. Geen probleem, neem ze gerust mee. Er is
tenslotte speelgoed genoeg.
Je vindt bij ons een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen én
vooral veel gezelligheid onder het genot van een lekkere kop
koffie!
Heb je interesse? Kom eens langs om te zien wat we zoal doen en in
huis hebben aan speelgoed op een uitleenochtend. Mochten er dan
nog vragen zijn over het lid worden of het vrijwilligster worden, kun
je hiervoor bij ons terecht op de woensdagochtend van 9.30 tot
10.45 en vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 in het Hasseler Hoes.
Bellen kan ook: Esther Kroeze, tel. 074-2429026 of Jolanda
Schutte, tel. 074-2782076

ACTIVIT BODY CENTER
Vleermuisstraat 43 – Roershoek – Hengelo
074 – 2596395
BEWEGINGSBANKEN POWER PLATE

De geschiedenis van Hasselo
Het Hasseler Schooltje (vervolg).
De burgemeester van Weerselo heeft einde Maart 1877 aan
Zijne Majesteit Koning Willem III voor meester Borgman te
Hasselo een pensioen aangevraagd. Enkele weken daarvoor
op 13 maart had meester Borgman zijn 71e verjaardag
gevierd. Op dit verzoek wordt door Zijne Majesteit gunstig
beslist en aan meester Borgman wordt een jaarlijks pensioen
van 317 gulden toegewezen. De bewoners van de buurtschap
Hasselo wilden hun meester evenwel niet ongemerkt met
pensioen laten gaan; zij boden hem daarom een
afscheidscadeau aan. De uitreiking van dit cadeau vond
tijdens de installatie van de nieuwe onderwijzer plaats.
De nieuwe onderwijzer was de heer M.J. Nunninck. Deze
werd, wegens ongesteldheid, tijdelijk vervangen door de
hulponderwijzer Gerrit ten Dam uit Delden. Nadat de heer C.
Vergeer de heer Nunninck had opgevolgd en deze heer Vergeer
wegens
overplaat-sing naar
Zeist vertrok, kwam
de nu nog bij
oudere mensen in
Hasselo
bekende
meester Molendijk,
die plaats innemen.
De
heer
J.
Molendijk had uit
de
Twentsche
Courant
van
september
1880
vernomen dat er een
plaats van Hoofd
der
Openbare
Dhr. Molendijk
School te Hasselo
vacant was. Hij
solliciteerde naar de betrekking en werd aangenomen. Hij
nam 31 oktober 1880 afscheid van zijn school te Geesteren
en begon dinsdags daarna zijn werkzaamheden als de meester
van Hasselo. De school telde meer dan 120 leerlingen. Al
deze kinderen kregen samen onderwijs van één
hoofdonderwijzer, die geholpen werd door één kwekeling.
Maar omdat de toelage van 25 gulden per jaar voor de
hulponderwijzer veel te weinig was, werd meester Molendijk
met het schoolwerk spoedig alleen gelaten. Uit een staatje dat
meester Molendijk aan B. en W. van Weerselo stuurde blijkt,
dat van de ongeveer 120 leerlingen er gemiddeld 85 de
school bezochten en dat er 's morgens 10 á 12 leerlingen
minder waren dan 's middags. Een presentie-lijst werd niet
bijgehouden.
In het najaar met zijn vele regens en in de winter waren de
wegen onbegaanbaar en meerdere kinderen bleven dan ook
thuis. Meester Molendijk moest in 1895 zelf een aantal dagen
vrij van school hebben omdat hij lichamelijk niet geheel in
orde was; hiervan getuigt de volgende brief:

Aan de fungerende Burgemeester.
Daar ik mij wegens het ondergaan van een gelukkig niet
gevaarlijke operatie voor eenige dagen naar een hospitaal
dien te begeven, verzoek ik U beleefd of ik hiervoor de
nodige vacantie mag hebben. Mijn huisarts, de heer Maas
te Hengelo, vraagt voor mij aan te Deventer of ik daar kan
opgenomen worden, hetzij Maandag den 1-e April of
Dinsdag na Paschen e.k. Zijn EdelZeerg. is van oordeel,
dat ik niet langer behoef afwezig te zijn dan een week;
Mocht er evenwel iets bijzonders tusschen beide komen,
dan kon het ook langer aanhouden.
Ook kan ik natuurlijk niet zeker zeggen of ik wel op één der
door dokter Maas aan te vragen dagen kan vertrek-ken, dit
hangt nu mede af van de arts te Deventer en of en wanneer
er plaats is in het R.C. Liefde-gesticht.
In ieder geval verzoek ik U beleefd, om de noodige vacantie
teneinde de operatie te kunnen ondergaan en of ik op dien
dag mag afreizen die de arts uit Deventer voor mij bepaalt?
Van mijn heengaan zal ik U dan later in kennis stellen,
terwijl ik mij vlei met de hoop, dat ook weer spoedig te
kunnen van mijne terugkomst.
In afwachting verblijf ik inmiddels met de meeste
hoogachting UEd Achtb. dw. dnr J. Molendijk.
Hasselo 25 Maart 1895.

Het Hasseler schooltje
Deze artikelen verschijnen onder copyright van Jo Niks

Programma Wijkcentrum Het Hasseler Hoes/Kulturhus per september 2005
Vanaf 4 september a.s. start het nieuwe cursus- en
activiteitenseizoen van Wijkcentrum Het Hasseler Hoes.
Vanaf oktober zullen de activiteiten plaatsvinden in het
nieuwe Kulturhus.
Om u alvast een indruk te geven van de vele
mogelijkheden volgt hieronder een overzicht van het
huidige programma. In het nieuwe seizoen zullen
regelmatig activiteiten, workshops, kooklessen etc.
worden georganiseerd. Heeft u belangstelling voor
onderstaande cursussen of activiteiten? Neem geheel
vrijblijvend contact op met de beheerder van het
wijkcentrum voor meer informatie. Of kom even langs. In
de ontmoetingsruimte is altijd gelegenheid voor een kopje
koffie en een gezellig praatje.
Cursus- en activiteitenoverzicht:
Peuterspeelzaal ‘Bruintje Beer’
Speel-o-theek ‘De Wissel’
Ouder- en kindgymnastiek
Tekenen en schilderen voor kinderen
Algemeen beeldende vorming voor kinderen
EHBO-cursus voor kinderen uit groep 7 en 8
Woensdag-middag kinderinstuif voor 4-12 jaar
Kinder kook/eetcafé

Callanetics
Aerobic
Buikdansfitness
Fysiofitness
Yoga
Internationaal volksdansen
Roesalka Oekraïense folkloregroep
Taiji Tao/Qigong
Aquarelleren en schilderen
Bridgeclub
Wijkraadvergadering 2e maandag van de maand
Spaans voor beginners en gevorderden
Engels voor beginners en gevorderden
Quiltcursus
Jongerensoos
Zaalvoetbal voor jongeren
Bingo
Darten
Locatie: Johan Buziaustraat 2, 7558 LA Hengelo, tel.
074-2780181, email: hethasselerhoes@introweb.nl.
Vanaf oktober: Kulturhus, Henry Woodstraat te Hengelo
(annex sporthal)

Open huis Kulturhus Hasselo
Het Kulturhus Hasselo opent haar deuren. Vanaf 3 oktober zullen de activiteiten van wijkcentrum Het Hasseler Hoes en
Bibliotheek Hasselo plaatsvinden in dit nieuwe gebouw aan de Henry Woodstraat (annex sporthal).
Alle wijkbewoners worden van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen van maandag 3 oktober tot en met vrijdag
7 oktober a.s. Het is mogelijk om de reguliere cursussen en activiteiten in het hele gebouw te bezoeken (als de activiteit dit
toelaat) en voor iedereen staat een kopje koffie/thee klaar.
Sporten voor maar 7,50 euro per maand!
De zomervakantie is weer voorbij. Ondanks het
warme weer zijn we dinsdag 5 september weer
begonnen en kan iedereen weer bij ons sporten.
Het bestuur heet iedereen weer van harte welkom
en wenst jullie een sportief en vooral gezellig
seizoen toe.

Ook hopen we nieuwe leden te kunnen
aantrekken. Ben je nog geen lid, kom dan snel bij
ons langs en woon (gratis) een proefles bij. Voor
meer informatie bezoek onze website
www.wrsh.freeler.nl. Bellen kan ook 0742776561.

Wijk Rekreatie Sportvereniging
Hasseler Es is beter bekend als de
WRSH.
Wij bieden diverse zaalsporten aan
voor jong en oud op een
recreatieve manier (ook degene die
buiten de Hasseler Es wonen!).
Iedereen die lid is van de WRSH
kan aan alle sporten meedoen.

