




1 

Inhoud 
In Memoriam Bert Koopman ........................................................ 2 
Laatste jaarvergadering van het Bewonerscomité Woolder Es. ... 2 
Big Bands klinken op 8ste vijverconcert ....................................... 5 
Bestemmingsplan voor het Seahorse terrein? ............................. 6 
Zwerfvuil ten oosten van de Grobbentunnel................................. 9 
Afval-initiatief ten westen van de Grobbentunnel ......................... 9 
Welkom in Het Woolde............................................................... 10 
Stand van zaken “Woolder-ommetjes”, ...................................... 11 

Kinderdagverblijf in de Woolderes ............................................. 13 
Open huis Carint Thuiszorg in nieuw kantoor! ........................... 14 
N'Kattenstet ............................................................................... 15 
Inzameldata oud papier en plastic ............................................. 16 

Van de redactie 
Op de volgende pagina een herinnering aan Bert Koopman, lid 
van het bewonerscomité en beheerder van de website. Hij 
overleed heel onverwacht op 3 april. 

Graag aandacht voor de aankondigingen van het 8ste vijver-
concert, de allerlaatste jaarvergadering van het bewonerscomité 
en een open dag van de wijkzorgteams vanCarint.  

Ook aandacht gevraagd voor de oproepen om vrijwilligers: als 
begeleiders van opruimploegen, in woonzorgcentrum het Woolde 
of om de website en dit krantje gaande te houden. 

Als u wilt reageren, of beter nog zelf een artikel wilt schrijven, 
heel graag. Reacties en andere stukken het  liefst per email 
(h-aalderink@home.nl), maar anders mag ook. De website wordt 
vanwege het overlijden van Bert momenteel niet bijgehouden. 

Als u op vakantie gaat, wens ik u een heel prettige vakantie. Blijft 
u thuis, dan een heel goede zomer op de Woolder Es gewenst. 

Herman Aalderink. 

mailto:h-aalderink@home.nl
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In Memoriam Bert Koopman 

Op 3 april 2013, vlak voor de jaarvergadering, overleed zeer 
onverwacht ons bestuurslid Bert Koopman.  

Bert was sinds eind 2007 lid van het bewonerscomité.  
Hij ontwikkelde en beheerde de website voor de Woolder Es. 
Niet alleen vanuit huis, maar zonodig ook vanaf het 
vakantieadres. Daarnaast konden bezoekers van de website 
genieten van de grappige filmpjes, leuke uitstapjes en mooie 
foto’s die hij plaatste. Dat de website wordt gewaardeerd, blijkt 
wel uit de bezoekerscijfers.  

Wij hebben steeds heel plezierig met Bert samengewerkt. 
Met zijn werk heeft hij zichtbare sporen in de Woolder Es  
achtergelaten. Hij zal in onze herinnering blijven. 

Het bestuur. 

Laatste jaarvergadering van het Bewonerscomité 
Woolder Es (voor de opheffing). 

Tijdstip: maandag 1 juli 2013 om 20.00 uur  
Locatie: Buurthuis Weidedorp – Woolderes; 

Curaçaostraat 10 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Het bewonerscomité gaat er mee stoppen. In ieder geval in de 
huidige vorm (zie verderop). In de uitgestelde jaarvergadering zal 
het bewonerscomité de opheffing aankondigen. We nodigen u 
van harte uit de jaarvergadering bij te wonen en mee te denken 
over het vervolg. 
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AGENDA:  
1 Opening en vaststelling van de agenda  

3 Mededelingen  

4 Verslag van de vergadering d.d. 26 april 2012  

5 Jaarverslag van de secretaris  

6 Financieel verslag en begroting  

7 Verslag kascontrolecommissie. 

8 Aftreden bestuursleden 
9  Hoe verder (zie ook onder deel “doorstart mogelijk?”) 

(Vanwege het overlijden van Bert Koopman is het niet mogelijk 
de verslagen op de website te zetten. Tijdens de vergadering zijn 
deze aanwezig en te lezen). 

Waarom opheffen? 
De aangekondigde jaarvergadering op dinsdag 9 april ging niet 
door omdat op die dag ons lid Bert Koopman werd gecremeerd. 

In die vergadering had de voorzitter van het comité, Hans van 
Oosterbosch, willen terugtreden. Inmiddels is ook duidelijk dat de 
penningmeester, Jeroen Kok, de functie niet meer kan uitoefenen 
omdat hij niet langer in de Woolder Es woont. De secretaris, 
Mieke Post, moet er vanwege drukke werkzaamheden ook mee 
stoppen. Er blijven maar twee leden over. 

De oproepen voor nieuwe leden 
van het Bewonerscomité leidden 
tot op heden tot heel weinig 
respons. Het lijkt er dan ook niet 
op dat andere buurtbewoners de 
plekken gaan opvullen. Vandaar 
dat het Bewonerscomité 
Woolderes zich gedwongen voelt 
zichzelf op te heffen.  
Om statutaire redenen kan dat 
niet tijdens de jaarvergadering. In 
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het najaar wordt een datum gepland waarop het comité zich 
daadwerkelijk opheft. 

Is er een doorstart mogelijk? 
We willen nog wel een optie openhouden om op een andere 
manier door te gaan. Geen bewonerscomité dat maandelijks 
vergadert, maar wel bijvoorbeeld een soort redactie die de 
website en het Woolderesnieuws beheert en wellicht ook een 
facebook-pagina. De website, facebook en het krantje kunnen 
dan o.a.:  

 nieuws en berichten die betrekking hebben op de Woolder Es
verspreiden;

 bewoners helpen met andere bewoners in contact te komen,
bijvoorbeeld om een straatvolleybal-tournooi te organiseren of
om gezamenlijk de gemeente te benaderen, inspraak te
leveren of actie te voeren (het Seahorseterrein zou een
aanleiding kunnen zijn);

 stemmen over het al dan niet honoreren van een aanvraag of
aanvragen voor een buurtbon;

 etc…..

Vrijwilligers nodig 
Maar ook hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Niet om de website of 
het krantje vol te schrijven. Dat moeten de bewoners zelf doen. 
Maar wel om de website te beheren, facebook bij te houden en 
de redactie en samenstelling van het krantje te doen.  
Wie wil meehelpen. In ieder geval is er behoefte aan iemand 
met enige kennis/ervaring met het beheren van een website. 
Sinds het overlijden van Bert gebeurt dat niet. En ik kan en wil 
niet in mijn eentje het krantje blijven uitgeven.  
Wilt u een bijdrage leveren, laat het dan horen. Als het kan op de 
(laatste) jaarvergadering op 1 juli. Maar lukt het niet om daarbij 
aanwezig te zijn, dan kunt ook bellen of mailen met de redactie. 
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Big Bands klinken op 8ste vijverconcert 
 
Zondagmiddag 30 juni, om 14.30 uur  trakteert het 
bewonerscomite in de Woolder Es u weer op een vijverconcert. 
Dit jaar met optredens van de Big Bands van de Hengelose 
muziekschool o.l.v. Bert Fransen.  
 
Big Bang bestaat uit 20 
jongeren. Zij spelen op 
19 juni in Goor voor 
Willem-Alexander en 
Maxima. Het repertoire 
reikt van Anouk tot 
Count Basie.  
 
De Big Bandits zijn iets 
jonger en zij spelen 
Pop en swingende 
muziek. Zij waren ook 
te beluisteren op de 
Houtmaat in Hengelo. Als extraatje doen ook drie zangeressen 
mee van het Montessori College Hengelo. 
 
De bands deden mee aan het Grolsch International Jazz Festival 
Enschede in 2011. De jury prees hun uitmuntende samenspel, de 
strakke ritmes en de mooie sound van beide bands. 
 
Bewoners van de Van der Meerstraat gaan weer zorgen voor 
koffie, thee en heerlijk gebak. EmTé sponsert de boodschappen. 
De opbrengst komt ten goede aan de kankerbestrijding.  
 
Het belooft een heel gezellig middag te worden bij de vijver aan 
de Woolderesweg naast het Twickelcollege. Neem uw stoel en 
evt. een drankje mee en kom genieten van het: 
openluchtconcert; zondag 30 juni van 14.30 tot 16.00 uur 

 
Enkele muzikanten van “Big Bang” 
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Bestemmingsplan voor het Seahorseterrein? 
In het vorige Woolderesnieuws (nr. 44 van maart 2013) stond 
een artikel over het bestemmingsplan Woolder Es. Het nu 
geldende bestemmingplan laat toe dat een bedrijf als bouwmarkt 
Hornbach zich op het Seahorseterrein kan vestigen. Het is de 
bedoeling dat in het nieuwe bestemmingsplan zo te laten. In het 
artikel werd uw menig gevraagd. Moet de nu geldende 
bestemming blijven bestaan of is en andere bestemming, zoals 
woningbouw wenselijk. In totaal zijn 37 reacties binnengekomen: 

 twee reacties met voorkeur voor de bestaande situatie; 

 één reactie met als voorkeur een stadspark 

 34 reactie met als voorkeur wonen met ondersteunende 
functies. 

Het was te laat voor een “officiële zienswijze” op het voorontwerp 
bestemmingsplan. Wel heb ik het artikel uit het Woolderesnieuws 
en de reacties naar de gemeente gestuurd met het verzoek 
daarop te reageren. Hieronder de reactie van de gemeente 
 
Wat is een 
bestemmingsplan? 
Een bestemmingsplan 
beschrijft wat er met de 
ruimte mag gebeuren. In 
een bestemmingsplan 
staat aangegeven wat er 
mag komen (bijv. een 
sportcomplex of een 
camping,  winkels, horeca, 
woningen, bedrijven etc.) 
Naast regels over het 
grondgebruik bevat een 
bestemmingsplan ook 
andere regels, 
bijvoorbeeld over de 
maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Het 
bestemmingsplan is bindend: het geldt zowel voor burgers, 

 
De bestemmingsplankaart van het voor-
ontwerp bestemmingsplan Woolder Es 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

7 

bedrijven als voor de gemeente zelf. Omdat het belangrijk is dat 
een bestemmingsplan actueel is, heeft de gemeente een 
wettelijke verplichting om elke 10 jaar een bestemmingsplan 
opnieuw vast te stellen. Daarom is de gemeente op dit moment 
bezig om het ‘oude’ bestemmingsplan voor de Woolder Es uit 
2004 te actualiseren. 
 
Wie bepaalt de bestemmingen? 
De gemeente bepaalt de bestemmingen, maar doet dat wel 
volgens bepaalde regels; 
1. Bij een actualisatiebestemmingsplan wordt het oude 

bestemmingsplan ‘geactualiseerd’. De bestemde situatie 
wordt vergeleken met het feitelijke gebruik van de gronden. 
Indien daar een verschil in zit, maakt de gemeente per geval 
een afweging welke bestemming van toepassing is.  

2. Daarnaast wordt ook gekeken naar eventuele ontwikkelingen 
die spelen op een bepaalde locatie. Dit moeten wel concrete 
ontwikkelingen zijn, waarvan het aannemelijk is dat deze 
binnen de planperiode van 10 jaar gerealiseerd worden. 

3. Ten derde moet er sprake zijn van een zogeheten ‘goede 
ruimtelijke ordening’. Dit betekent o.a. een belangenafweging, 
die de gemeente moet maken. Tussen het algemeen belang, 
maar ook het belang van de eigenaar van de gronden. 
 

De gemeente kan niet zomaar een bestemming wijzigen voor 
een perceel. Hiervoor moeten goede redenen zijn. Als een 
eigenaar van mening is dat hij door het wijzigen van de 
bestemming benadeeld wordt, kan hij die wijziging aanvechten bij 
de rechter. Los hiervan kan de eigenaar ook zogeheten 
planschade claimen; dat is schade die hij lijdt doordat de 
bestemming gewijzigd wordt. 
 
Seahorseterrein 
Bij de locatie Seahorse, is in het verleden gekeken naar een 
ontwikkeling van het terrein voor woningbouw. Dit strandde 
uiteindelijk om financiële redenen. Er kon geen financieel 
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uitvoerbaar woningbouwplan worden ontwikkeld. Tot op heden is 
er nog altijd geen financieel haalbaar plan voor woningbouw. 
Daarmee is het niet aannemelijk dat binnen 10 jaar woningbouw 
op het terrein wordt gerealiseerd. Als gevolg hiervan is de 
bestemming van het terrein voor woningbouw dan ook niet 
mogelijk. Daarom is in het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Woolder Es 2012’ de bestemming ‘bedrijf’ uit het geldende 
bestemmingsplan uit 2004 gehandhaafd. En is woningbouw op 
deze locatie op dit moment dus niet mogelijk. 

 
 Ondanks/dankzij de bedrijvenbestemming is het 

Seahorseterrein op dit moment feitelijk een soort park.  

Vervolgtraject 
De gemeente heeft kennis genomen van de wensen van de 
bewoners van de Woolder Es, maar kan op dit moment in de 
actualisatie van het bestemmingsplan Woolder Es uit 2004 niets 
anders dan de bestemming uit het oude plan handhaven. 
De verdere procedure is dat eerst een ontwerp-bestemmingsplan 
wordt opgesteld en opnieuw ter inzage wordt gelegd. Daarna is 
het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te 
stellen. Deze stappen worden gepubliceerd in de gemeente-
advertentie. Daarbij wordt ook vermeld wat de mogelijkheden zijn 
om bezwaar te maken of beroep in te stellen bij de rechter. 
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Afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 

Zwerfvuil ten oosten van de Grobbentunnel 
In het vorige Woolderesnieuws kon u lezen over het initiatief van 
Linda Meijer en Marius Uiterwijk om in overleg met het 
Twickelcollege wat te doen aan rommel, die voor een (belangrijk) 
deel wordt achtergelaten door scholieren. Op 11 juni is er, samen 
met Ronnie Uittenbroek en Marian Stroot van Welbions, opnieuw 
een overleg geweest met de school. Daarbij zijn constructieve 
afspraken gemaakt: 
 

 Op woensdag 3 juli organiseert het Twickelcollege een afval-
opruimdag. Op die dag (met waarschijnlijk  een uitloop naar 
4 juli) zal een groot aantal leerlingen - ter afsluiting van het 
schooljaar - door onze wijk trekken om al het afval op te 
ruimen. Hiervoor zijn vrijwilligers (wijkbewoners) wenselijk om 
de opruimteams te begeleiden. Wie stelt zich beschikbaar 
om op 3  of 4 juli in de ochtend een uurtje een opruimteam 
van leerlingen te begeleiden. Aanmelden bij Linda Meijer:  
surrender66@hotmail.com of 06 – 29 05 32 67. 
 

 Vanaf volgend schooljaar (start september 2013)  zal het 
opruimen van zwerfafval in onze wijk een stage-opdracht 
worden voor diverse klassen van het Twickelcollege. 
Leerlingen kunnen in dat schooljaar 15 uur van hun tijd 
besteden aan project. Linda en Marius hebben zich aan-
gemeld als stagebegeleiders. Meer vrijwilligers zijn van harte 
welkom!. Ook hiervoor kunt u zich melden bij Linda Meijer. 

 

Afval-initiatief ten westen van de Grobbentunnel 
Het voorgaande inspireerde anderen ook tot actie. Aan de 
andere kant van de Grobbentunnel ligt een weiland met wat 
volkstuinen en een weggetje daaromheen. In dat gebied wordt 
veel gewandeld met de hond. Anderen laten er ook rotzooi 
achter. Veel van de hondenbezitters storen zich daaraan. 
Enkelen hebben het initiatief genomen om er wat aan te doen.  

mailto:surrender66@hotmail.com
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De bazen, de honden en het resultaat van 
een uurtje “prikken” 

Er werd contact opgenomen met het Twickelcollege. De school 
was enthousiast en wilde graag medewerking verlenen; prik-
stokken werden beschikbaar gesteld en deverzamelde rommel 
mocht worden “gedumpt” in de afvalcontainer van de school. 
 
Op woensdag 5 juni om 
18.45 uur was het 
zover. De honden 
mochten vrij en de 
baasjes gingen rond 
met prikstok en 
vuilniszak. In een uurtje 
werden 4 vuilniszakken 
met rommel verzameld. 
En de honden hebben 
zich ook met elkaar 
vermaakt. 
 
Het plan is om dit elke 
eerste woensdag van 
de maand te herhalen. 
Mensen die willen meedoen (zonder hond mag ook en kinderen 
zijn ook welkom) verzamelen zich om 18.45 uur bij het groene 
(pomp)kastje vlak achter de tunnel bij het spoor.  
Advies om handschoenen mee te nemen. Prikstokken en 
vuilniszakken zijn aanwezig.  
 

Welkom in Het Woolde  
Onlangs was ik te gast in woonzorgcentrum Het Woolde. Er was 
een optreden door de Hengeler Spöllers en Daansers. Op zo’n 
gezellige middag zijn, naast de bewoners van Het Woolde, ook 
wijkbewoners van harte welkom. Leuk om elkaar eens elders te 
treffen dan in de supermarkt. Een aantal wijkbewoners bleek er 
vaker te komen. Zij zijn vrijwilligers. Ze ondersteunen de bewo-
ners en hebben zelf ook een gezellige middag. Astrid en Christa 
vertelden dat ze iedere week een vaste middag  komen helpen. 
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Het gaat om bewoners halen en brengen naar activiteiten, koffie 
schenken, assisteren bij maaltijden, Bingo of de handwerkclub. 
Een keer per maand is er hulp nodig bij de meubelverkoop en 
“rommel”markt. Beiden zijn zeer tevreden over de gang van 
zaken en de goede afspraken die er gemaakt worden.  
 
Lijkt het u ook wat? Ga eens een kijken en/of neem contact op 
met de coördinator van de vrijwilligers, Miriam Tenhage. Zij is op 
maandagmiddag, donderdag de gehele dag en vrijdagmorgen 
bereikbaar op 06-34357749 of m.tenhage@carintreggeland.nl 
 
Tot ziens in Het Woolde.  
Netty Bakker 

 

Stand van zaken “Woolder-ommetjes”, 
Na de druk bezochte bijeenkomst met het bestuur van onze 
wijkvereniging zijn wij, op verzoek van de aanwezigen, in overleg 
getreden met de Gemeente Hengelo. Tot op heden hebben wij 
drie gesprekken gevoerd met de projectleider dhr. M. Lode en 
ook hebben wij twee keer een rondgang door het betreffende 
gedeelte van de wijk gemaakt. Naar aanleiding hiervan hebben 
wij met dhr. Marco Lode alternatieven besproken. Kernpunt van 
de gesprekken was steeds een alternatief te vinden voor het 
wandelpad, dat pal achter de woningen aan de noordzijde van de 
Nico Maasstraat zou komen te liggen. Wij hebben tijdens de 
gesprekken duidelijk gewezen op een toename van de 
onveiligheid (inbraak) en de sterke vermindering van de privacy. 
Ook het creëren van een doorgang bij de parkeerplaats hebben 
wij getracht te voorkomen. De contacten met de gemeente, met 
name met dhr. Lode verliepen zeer positief. 
Na het eerste gesprek hebben wij afgesproken zelf met een 
alternatieven te komen. Deze alternatieven zijn in het tweede 
gesprek besproken en daarna hebben wij samen met dhr. Lode 
onze alternatieve routes nagelopen. De gemeente heeft onze 
alternatieven meegenomen in de conceptbesluitvorming.  

mailto:m.tenhage@carintreggeland.nl
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Tijdens het derde gesprek is het volgende afgesproken. Er komt 
GEEN wandelpad achter de woningen aan de noordzijde van de 
Nico Maasstraat. De parkeerplaats en het grasveldje naast 
nummer 52 krijgen GEEN doorgang.  
De wandelroute zal (voor zover mogelijk) aan de oostzijde van de 
weilanden van Bert ten Doeschot, langs het spoor worden 
aangelegd. Dit “ommetje” zal pal achter de tennisvelden en de 
tennishal lopen, langs  het spoor en bij de recentelijk afgesloten 
spoorwegovergang afbuigen in westelijke richting.  
Via een nieuw aan te leggen wandelpad, zal de route door het 
(nu nog verboden)  retentiegebied lopen en via de bestaande 
weg (Woolderbroekweg) weer eindigen in de Woolderes. 

 
 Een luchtfoto van het gebied waar omheen binnenkort wellicht 

een “ommetje” gemaakt kan worden.  

Wij zijn bijzonder verheugd, dat het overleg met de gemeente zo 
constructief is verlopen. Het (voorlopig) resultaat mag er wat ons 
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betreft zijn!!! Wij zullen u tijdig op de hoogte stellen, indien zich 
nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wat betreft de fietsroute 
konden wij volledig instemmen met de plannen. De route heeft 
namelijk geen gevolgen voor bewoners van onze wijk en geeft 
alleen meer mogelijkheden om een mooie ronde te fietsen.  
Wij hopen uw verwachtingen niet te hebben beschaamd en op 
constructieve wijze met de gemeente te hebben gesproken. 
Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, kunt u 
natuurlijk altijd even contact opnemen met één van de drie 
afgevaardigden. (Harry Kamp, Paul Afman, Henri ter Brake.) 
 
Namens de commissie, P.Q. Afman 

 
 

Kinderdagverblijf in de Woolderes 
In maart is een nieuw kinderdagverblijf geopend aan de Semmel-
weisstraat. Tussen de Woolderschool en de vernieuwde Alfrink-
school in, is een vestiging gebouwd van Catalpa voor klein-
schalige opvang van maximaal16 kinderen van 0 tot 4 jaar en 
voorschoolse opvang tot 6 jaar. Dat is Kinderdagverblijf Woolde 
 
Zo kan het gebeuren dat u in de Woolderes een bolderkar of een 
fietskar met 6 of 4 kindjes tegenkomt. Samen met de leidsters 
gaan ze dan misschien bood-
schappen doen. De kleintjes 
hebben ook een eigen 
buitenspeelplaats.  
 
Onlangs had ik, in gezelschap 
van een zestal peuters en 
kleuters, een gesprek met 
Renske Sak – Vergeer, locatie-
manager van Catalpa. Zij is 
trots op de mooie nieuwbouw. 
In de hal ligt een uitnodigende 
groene grasmat vloerbedekking.  
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Het team van dit kinderdagverblijf werkt samen met kinderdag-
verblijf de Rode Ballon in het gezondheidspark en met peuter-
speelzaal de Wip Wap aan de Curacaostraat in Weidedorp.  
 
De gemeente schreef voor de Woolder Es het Bredeschool-
concept voor. Catalpa geeft hier uitvoering aan door ook 
buitenschoolse opvang voor de kinderen van de beide basis-
scholen aan te bieden in de Alfrinkschool.  n samenwerking met 
de basisscholen wordt gewerkt in een doorgaande lijn waarin de 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alle gebouwen staan 
met elkaar in verbinding.  
Ouders zijn enthousiast dat de kinderopvang, basisschool en 
buitenschoolse opvang in één complex zijn ondergebracht.   
Het kinderdagverblijf is open van 7.30 uur tot 18.30 uur. In 
overleg kunnen, ook voor ouders met wisselende werktijden, 
afspraken op maat worden gemaakt over de opvangtijden.  
Voor informatie of een afspraak voor een rondleiding kunt u 
contact opnemen met Renske Sak-Vergeer: 
06-11539766; renske.sak-vergeer@estro-kinderopvang.nl;  
(www.kinderdagverblijf-woolde.nl) 
 
Netty Bakker 

 

Open huis Carint Thuiszorg in nieuw kantoor! 
Onze kleine thuiszorgteams met de vaste en bekende gezichten 
zijn van de Steenmeierstraat 4 naar de Deldenerstraat 200 
(woonzorgcomplex Hiebendaal) verhuisd. Onze teams weten wat 
er speelt in de wijk en gaan vanuit een nog centraler plek in de 
wijk werken. De thuiszorgteams bieden 24 uur per dag zorg en 
werken nauw samen met andere organisaties in uw omgeving. 
Samen werken we aan een goede zorg en welzijn in uw buurt. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje willen wij u 
uitnodigen voor een Open huis in ons nieuwe kantoor. Wij willen 
graag met u kennis maken en de Thuiszorgteam West 2 van 
Carintreggeland aan u voorstellen. 

mailto:renske.sak-vergeer@estro-kinderopvang.nl
http://www.kinderdagverblijf-woolde.nl/
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Open huis in het nieuwe kantoor: 

Datum: vrijdag 28 juni 2013 
Tijdstip: 14.30 - 16.30 uur 
Locatie: Deldenerstraat 200 - Hengelo. 

Wijkteam 2A (Hiebendaal/Woolderes) Wijkteam 2B (Bloemenbuurt/Weidedorp) 

N'Kattenstet 
Onlangs kwam de vraag of ik de 
oorsprong wist van de naam-
geving van de oude straten in het 
Weidedorp. Waar komt de staart 
vandaan. 
In het begin van de vorige eeuw 
was de spoorlijn naar Almelo nog 
niet verhoogd en was er een 
gelijkvloerse spoorwegovergang 
naar de Woolderesweg. 

Laten we eens uitgaan van een 
gezonde, nieuwsgierige poes, vol 
drang naar avontuur. In die tijd 
was een dwaaltocht richting Woolder Esch zeer logisch. 

De Woolderesweg heeft nu een 
iets ander tracé dan vroeger. Dit 
valt op te maken uit voorgevels 
die niet parallel met de huidige 
straat staan, maar waarschijnlijk 
wel langs de vroegere weg 
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Op een zekere dag is er echter iets helemaal mis gegaan. Een 
moment van onoplettendheid. Wie zal het zeggen. Een aanvaring 
met één van de toen nog schaarse treinen was een feit. Dit had 

tot gevolg dat de "stet" van poes 
in het Weidedorp achterbleef en 
de poes zonder staart de  
Woolder Esch in ging.  
De boeren daar vonden dat maar 
niets en hadden daarvoor wel een 
oplossing. Zie de kattenpoel hier-
naast op de kaart uit 1925, onge-
veer waar nu de Semmelweis-
straat op de Curiestraat uit komt. 
Het vermoeden is dat daar poes 
roemloos zijn einde vond. Alleen 
de "stet" is de geschiedenis 
ingegaan. 

Jaap van der Hulst 

Inzameldata oud papier en plastic 
In en om de Woolder Es zijn drie “papierwijken” van belang. 

 de “grote driehoek” tussen het spoor/buitengebied, westkant
van de Geerdinksweg en noordkant van de Deldenerstraat:
Hier zamelt de Woolderschool in op de 4de donderdag van de
maand: 27/6, 25/7, 22/8 en 26/9.
Plastic: vrijdag: 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 30/8, 13/9 en 27/9.

 de “kleine driehoek” tussen het spoor, oostkant van de
Geerdinksweg en de Deldenerstraat. Hier zamelt de
Hengelose Christelijke Harmonie in op de 4de woensdag van
de maand: 26/6, 24/7, 28/8 en 25/9.
Plastic: vrijdag: 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 30/8, 13/9 en 27/9.

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es:
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de
maand: 24/6, 22/7, 26/8 en 23/9.
Plastic: vrijdag: 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 30/8, 13/9 en 27/9.
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