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Van de redactie 
Beter laat dan nooit ! 

Het bewonercomité heeft tijdens de laatste jaarvergadering 
besloten op te houden met het bewonercomité. We hebben een 
tijdlang nagedacht wat dat moet betekenen voor dit krantje en 
voor de website. Op de volgende bladzijde leest u, welk vervolg 
wij in gedachten hebben en hoe wij ons uw rol daarin voorstellen. 

De website www.woolder-es.nl is vernieuwd en is in opbouw  
(zie ook het artikel op de volgende pagina). Gaat u eens kijken 
op de site. En hebt u zin u mee te doen? We zoeken 
buurtbewoners die berichten willen plaatsen en de website willen 
bijhouden. Lijkt het u wat, neem dan s.v.p. contact op. 

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.  

Herman Aalderink. 

mailto:h-aalderink@home.nl
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Bewonerscomité stopt ermee;  
website en krantje nemen de taken over. 

Op 1 juli was de jaarvergadering van het bewonerscomité. Op de 
agenda stond het voorstel om het bewonerscomité in zijn 
bestaande vorm op te heffen.  
Naast drie leden van het comité kwamen twee belangstellende 
buurtbewoners naar de jaarvergadering. Alle vijf aanwezigen 
konden instemmen met het voorstel. Het bewonerscomité houdt 
daarom op te bestaan in zijn huidige vorm.  

Website en Woolderesnieuws worden voortgezet 
De rol die het bewonerscomité wilde vervullen, is waarschijnlijk 
niet overbodig. We schatten in dat behoefte blijft aan een 
platform waar buurtbewoners elkaar kunnen treffen om nieuws uit 
te wisselen, problemen of oplossingen aan te kaarten, 
inspirerende ideeën te delen of, als daar aanleiding toe is, samen 
op te trekken richting gemeente of andere instantie.  
De website, dit krantje en sociale media kunnen die rol 
waarschijnlijk ook vervullen. Misschien zelfs wel beter dan een 
vast bewonerscomité dat een avond in de maand vergadert.  

Daarom willen we proberen om de website en dit krantje te laten 
voortbestaan, in ieder geval voorlopig. Om dit een basis te 
geven, willen we de stichting die ten grondslag ligt aan het 
bewonerscomité voorlopig nog even laten voortbestaan. Niet 
langer om een bewonerscomité in stand te houden, maar om de 
website en het krantje draaiende te houden. De stichting is echter 
slechts een juridische constructie en schrijft geen stukjes. Uw 
bijdrage is meer dan ooit hard nodig. Zonder bijdragen uit de 
buurt geen website en geen wijkkrantje. 
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Website 
Voor wat betreft de website is er gelukkig een enthousiaste 
buurbewoner, Martijn Rikkerink, die het beheer van de website 
wil voortzetten. Hij hanteert een ander systeem dan Bert 
Koopman deed; de website ziet er daarom wat anders uit. Ga 
eens kijken: www.woolder-es.nl.  

Zoals u zult zien, is de 
website nog niet volledig 
gevuld. We hebben uw 
hulp daarbij nodig. Dat 
geldt ook voor dit krantje. 

Daarom nogmaals een 
vriendelijk, maar ook heel 
dringend, verzoek om 
bijdragen te leveren.  

Is u wat opgevallen in de 
buurt, maak er een foto 
van of schrijf er een stukje 
over? Heeft u een 
inspirerend idee voor de 
Woolder Es, laat het 
anderen weten. En vindt u wat van de belangstelling van een 
Duitse bouwmarkt voor het Seahorseterrein en wilt u daarin 
samen optrekken, laat het horen. Een oproep voor een  
straatvolleybaltoernooi kan ook, etc. etc.  

Kortom: we zoeken buurtbewoners die berichten willen plaatsen 
en de website willen bijhouden. Vindt u dat leuk, neem dan 
contact op. Moet u echt doen, anders wordt het niet wat ! 

de vernieuwde homepage van de 
website 
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Stichting ten behoeve van de website en het krantje  
Zoals gezegd, lijkt het ons verstandig om de bestaande stichting 
te laten voortbestaan om daarmee de website en het krantje een 
(juridische) basis te geven. De stichting heeft ook nog wat 
financiële reserves om één en ander nog een tijdje te kunnen 
financieren. Een stichting heeft echter een bestuur (in ieder geval 
voorzitter en penningmeester) nodig, die in de gaten houdt hoe 
het met de website en het krantje gaat, de inkomsten en uitgaven 
controleert e.d. en daarover jaarlijks verantwoording aflegt. 
Maandelijkse vergaderingen zijn niet nodig.  
Hebt u belangstelling om lid te worden van de stichting t.b.v. de 
website www.woolder-es.nl en van het Woolderesnieuws. Of 
weet u een buurvrouw of buurman die u geschikt acht? Laat het 
weten s.v.p. 
 
Overdracht van het stichtingsbestuur in april 2014 
Op dit moment is Hans van Oosterbosch nog voorzitter van de 
stichting en is Herman Aalderink penningmeester. De andere 
bestuursleden zijn gestopt. Ons voorstel is om volgend voorjaar 
te bezien of het gaat lukken een 'doorstart' te maken ten behoeve 
van de website en dit krantje. In april is er opnieuw een 
jaarvergadering. De precieze datum volgt. Hans van Oosterbosch 
en ik houden er dan mee op. Hopelijk zijn er dan buurtbewoners 
die de stichting "overnemen" zodat de website en het krantje 
kunnen blijven voortbestaan.  
 
 

Creatieve markt/fancyfair Morgenster 
Beste buurtbewoner,  
 
Op 16 november organiseren wij een Creatieve 
markt!   
 
De markt zal plaatsvinden in en rond het kerkgebouw van de 
Morgenster aan de Freudstraat. De bedoeling is dat er allerlei 
leuke (zelfgemaakte) dingen verkocht worden. Dus u kunt bij ons 
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terecht voor al uw kerstversieringen, cadeautjes en andere leuke 
dingen. Verder is er vermaak voor de kinderen, eten en drinken 
en veel gezelligheid! De opbrengst van deze markt gaat naar een 
goed doel. We hopen velen van u te ontmoeten op deze dag! 
Waar:  de Morgenster 
  Freudstraat 18 
Wanneer:  zaterdag 16 november  
  van 11:00 tot 16:00 uur. 
 
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met: 
Hetty Verdouw 
hettyverdouw@gmail.com  
074-2911737 
 
 
 

Poepzakjes vertoppen riolen in de Woolder Es 
 

Tijdens het verrichten van 
veegwerkzaamheden op het 
schoolplein van de 
Woolderschool, stuitten we op een 
verstopt riool aan de 
Semmelweisstraat.  
 
We hebben geprobeerd het riool 
vrij te maken maar dit was 
onbegonnen werk.  
 
Via de app. “Buiten Beter” (een 
aanrader trouwens voor het snel 
en eenvoudig melden van zaken 
aan de gemeente) is er melding 

 
het regenwater komt via het 
regenwaterriool in de vijver, 
als het riool ten minste niet 
verstopt is. 

 

mailto:hettyverdouw@gmail.com
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van de verstopping gemaakt. Van een buurtbewoonster 
vernamen wij intussen dat de hele stoep regelmatig blank stond 
door dit niet werkende riool met alle ellende van dien. 
Aangezien ik de melding via de app. had gemaakt, werd ik één 
week later gebeld door een professionele “putjesschepper”  die 
mij vertelde dat het riool vol zat met plastic zakjes hondenpoep 
en dat er meer locaties waren in de wijk, waaronder de 
Pasteurstraat, met identieke problemen. 
 
Hierbij dan ook het verzoek aan de hondenbezitters in de wijk om 
de poep niet in een plastic zakje in het openbare riool te 
deponeren. 
 
Tenslotte een oproep aan 
alle bewoners van de 
Woolder Es; ziet een u 
hondenbezitter of bezitster 
die zakjes in het riool gooit, 
graag hierop aanspreken. 
 
Dank namens een aantal 
bewoners en de kinderen 
van de Woolderschool. 
 
Ernstjan Nijsink 

 
 

Onverlichte fietser is een hardnekkige plaag 
Landelijk gezien, rijden bijna vier op de tien fietsers in het donker 
zonder verlichting. Op de Woolder Es is dat waarschijnlijk niet 
veel beter. Ondanks campagnes van Veilig Verkeer Nederland 
en de overheid nemen veel mensen nog altijd moedwillig risico's 
door zonder voor- of achterlicht de straat op te gaan. Hoe 
gevaarlijk dat is blijkt wel uit de ongevalstatistieken. Jaarlijks zijn 
er ca. 200 dodelijke ongevallen onder fietsers. Het aantal 
gewonden en is veel en veel groter. Één op de vijf ongelukken 

 
poepzakjes in de afvalbak en niet 
in het riool s.v.p. 
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gebeurt in het donker, terwijl maar 10% van de fietskilometers in 
het donker wordt gemaakt.  
Uit onderzoek blijkt dat het risico 
met circa 17% toeneemt als het 
voor- en achterlicht niet werkt. 
Dit lijkt een betrekkelijk laag 
percentage. Dat komt ook omdat 
fietsers hun gedrag aanpassen 
als ze zonder licht rijden. Ze 
beseffen dat het gevaarlijk is en 
zijn daarom voorzichtiger. Dit 
geldt voor ervaren fietsers die 
ook auto rijden. Voor kinderen 
gaat dat minder op. 
 
Daarom een appel aan ouders 
om hun kinderen niet aan 
onnodige gevaren bloot te 
stellen. En geeft het goede 
voorbeeld. Zorg ervoor dat de 
verlichting van de fietsen in orde is. Zonder goede verlichting niet 
de weg op ! 
 
Ook de scholen en de politie besteden er aandacht aan. Op 
19 november komt de politie de fietsverlichting op de scholen op 
de Woolder Es controleren.  
 
(gebaseerd op een artikel uit de Telegraaf) 

 
Het 8ste vijverconcert was een succes. 
Er zit al weer een hele 
zomer en een halve herfst 
tussen. Op zondagmiddag 
30 juni, was het 8ste 
vijverconcert van de 
Woolder Es. 

 

 
veel publiek en mooi weer 
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Dit jaar met optredens van twee Big Bands van de Hengelose 
muziekschool o.l.v. Bert Fransen. 
 
De drijvende kracht 
achter de organisatie 
is Netty Bakker.  
 
Het regende (voor de 
verandering) niet. De 
zon scheen en de 
temperatuur was 
aangenaam. 
Bovendien was er 
veel publiek.  
 
En vooral heel 
belangrijk: er waren twee mooie optredens van enthousiaste 
bands van jonge muzikanten met aansprekende nummers.  
 

Ineke Krabbe verzorgde 
een kraam met koffie, thee, 
limonade en taart. De taart 
bakte ze zelf, samen met 
enkele buurvrouwen. De 
ingrediënten werden 
gesponsord door de EmTE. 
De opbrengst van de 
verkoop was € 134,43 en is 
overgemaakt aan 
KWF kankerbestrijding.  
 

  

 
met optredens van de Big Bandits en de Bing 
Bang, beide big bands van de muzieschool  

 
de kraam met koffie, thee en 
eigengebakken taart 
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Jubileumkorting EHBO-cursussen 
 
Geachte wijkbewoners, 
 
De Kon. Ned. Ver. EHBO-
Hengelo wordt steeds vaker 
gevraagd naar cursussen en 
vooral welke cursussen wij 
allemaal geven.  
 
Omdat de Kon. Ned. Ver. 
EHBO-Hengelo 75 jaar bestaat 
willen wij korting geven op een 
aantal cursussen. Zie 
onderstaande aanbiedingen.   
 
EHBO cursus  
Vanaf 9 september 2013 wordt er op de maandag- en 
woensdagavonden een beginnerscursus EHBO gegeven. De 
duur van de cursus is 13 avonden, de cursustijden zijn van 19.30 
tot 22.00 uur. Tijdens deze beginnerscursus leert u de 
grondbeginselen om EERSTE HULP te verlenen. De cursus is 
incl.  Reanimatie / AED, verbandleer, lesboek, materialen, 
LOTUS en examen. U ontvangt een diploma van het Oranje 
Kruis.  
Kosten normaal € 195,00  nu  € 175,00 p.p. 
 
Reanimatie / AED starten wij vanaf september iedere laatste 
vrijdag van de maand een reanimatie / AED cursus deze cursus 
duurt van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus is incl.  Reanimatie / 
AED, verbandleer, lesboek, materialen, LOTUS en examen. U 
ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.  
De cursus is incl. lesboek en materialen. U ontvangt een 
certificaat.  
Kosten normaal € 35,00 nu  € 25,00 
 

 
 
Open dag met demonstraties 
9 november a.s. 14.00-17.00 uur. 
Gebouw "de Spil" 
W. de Clercqstraat 23 
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Eerste hulp aan Kinderen deze cursus wordt regelmatig 
gegeven op zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur en is incl. 
reanimatie / AED, verband en hulpmiddelen, lesboek, materialen 
en examen. U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis. Voor 
deze cursus geldt een open inschrijving. 
Kosten normaal € 85,00 nu  € 75,00 

Voor onze cursussen zie www.ehbo-hengelo.nl 

Voor aanmelding of informatie  voorzitter@ehbo-hengelo.nl 

Met vriendelijke groet, 

Toon Knippenborg 

Alzheimer café Hengelo 

Het Alzheimer café Hengelo organiseert informatiebijeenkomsten 
voor iedereen die met dementie te maken heeft. De 
bijeenkomsten vinden plaats elke laatste dinsdag van de maand, 
van 19:30 tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Entree is vrij.  
Het eerste kopje koffie of thee wordt u aangeboden 

Locatie:  Hotel 't Lansink (Tuindorp) 
CT Storkstraat 18 

Kon. Ned. Ver. EHBO 
afdeling Hengelo 
A.H.M. Knippenborg 
Delhezstraat 29 
7555  NX  Hengelo 
074-2435339 / 0623041767 
e-mail: voorzitter@ehbo-hengelo.nl 
Internet : www.ehbo-hengelo.nl 

http://www.ehbo-hengelo.nl/
mailto:voorzitter@ehbo-hengelo.nl
mailto:voorzitter@ehbo-hengelo.nl
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Hieronder de eerstvolgende 
bijeenkomsten van het 
Alzheimercafé:  

26 november, Wat levert Wetenschappelijk onderzoek op? 
Deze avond is Dinant Bekkenkamp wetenschappelijk 
medewerker bij Alzheimer Nederland, onze gastspreker. Hij 
vertelt over recent wetenschappelijk onderzoek dat zicht geeft op 
verbetering van medicatie, zodat het proces van dementie 
beïnvloedt kan worden. De berichten hierover zijn hoopvol! 

28 januari, Het lerend vermogen in de praktijk 
Een ergotherapeut geeft voorbeelden hoe mensen met een 
dementie in staat zijn om nieuwe dingen aan te leren of 
ongewenst gedrag af te leren. Hoe kunt u daarin samen thuis 
oefenen en wat kan de rol van een ergotherapeut daarin zijn. 

Voor informatie over de andere bijeenkomsten en verdere 
informatie: SWOH Hengelo, tel 074 367 30 80. 

Honden-afval-brigade 
Aan de andere kant van de 
Grobbentunnel ligt een weiland met 
wat volkstuinen, een weggetje er 
omheen en (inmiddels) een fietssnel-
weg er doorheen. In dat gebied wordt 
veel gewandeld met de hond en nu 
ook veel gefietst. Sommigen laten 
daarbij rotzooi achter. Veel van de 
hondenbezitters storen zich daaraan. 
Enkelen hebben het initiatief genomen 
om er wat aan te doen.  

Sinds juni wordt elke eerste woensdag van de maand afval 
geprikt. Het Twickelcollege stelt prikstokken beschikbaar en de 

aan de blikjes is te zien 
welke energiedrank de in 
de aanbieding is. 
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het resultaat van een uurtje 
prikken wordt naar het 
Twickelcollege gebracht.  

de verzamelde rommel mag 
worden “gedumpt” in de 
afvalcontainer van de school. 

Tot aan de wintertijd werd om 
18.45 uur verzameld bij het 
groene (pomp)kastje vlak 
achter de tunnel bij het spoor 
Dat is nu te laat. Kijk op de 
website www.woolder-es.nl hoe 
laat de honden-afval-brigade in 
de wintertijd bijeenkomt.  
Als u wilt meedoen bent u van 
harte welkom (zonder hond mag 
ook en kinderen zijn natuurlijk 
ook welkom). Neem 
handschoenen mee. Prikstokken 
en vuilniszakken zijn aanwezig.  

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: 28/11 en 19/12 (= derde donderdag !).
Plastic: vrijdag: 8/11,.22/11, 6/12 en 20/12

 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: 27/11 en 18/12 (= derde woensdag !).
Plastic: vrijdag: 8/11,.22/11, 6/12 en 20/12.

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es:
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de
maand: 25/11 (de afvalkalender vermeldt 30/12 niet!).
Plastic: vrijdag: 8/11,.22/11, 6/12 en 20/12..
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