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Van de redactie 
Het jaar waarin het bewonerscomité er mee ophield, is bijna ten 
einde. Een nieuw jaar op komst waarin wij als buurtbewoners er 
voor gaan zorgen dat dit krantje, de website, facebook en twitter 
de rol van het bewonerscomité gaan overnemen. Een nieuwe 
platform waarop buurtbewoners elkaar gaan vinden en zo nodig 
gezamenlijk optrekken.. 
 
Hebt u de nieuwe website www.woolder-es.nl al gezien?  
Als u berichten wilt plaatsen of u wilt meewerken om de website 
bij te houden, neem dan s.v.p. contact op. Ook als u redacteur 
van dit krantje wilt worden. Reacties het liefst per email: 
 info@woolder-es.nl , maar anders mag ook.  
 
Tot slot wens ik u prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
 
Herman Aalderink. 
 
ps. vergeet niet een bijdrage te geven voor de AED (zie pagina 5) 
en de nieuwjaarsbijeenkomst te bezoeken op 3 januari (zie pagina 2)  
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Uitnodiging 
 

voor de Woolder Es nieuwjaarsbijeenkomst op  
 

vrijdag 3 januari 2014 om 19.00 uur bij de vijver. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt traditioneel opgeluisterd door de 

 

Onder de klanken van de midwinterhoorns, aangeblazen boven 
de al dan niet bevroren vijver, kunt u de aanwezige buurtgenoten 
een gelukkig Nieuwjaar toewensen.  
 
Voor iedereen, volwassenen en kinderen, is er een nieuwsjaar-
(fris)drankje of borreltje.  
 

Van harte welkom en komt allen !! 

 
(Met dank aan Netty Bakker en Jan Krol voor de organisatie)  
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Altijd op de bres voor Weidedorp en de Woolderes 
(Interview met Jaap en Jannie van der Hulst) 
 
Na achtendertig jaar vrijwilligerswerk voor de buurt heeft Jaap 
van der Hulst zijn functie in het bewonerscomité Woolderes 
neergelegd. Daar willen we graag even bij stilstaan. Dus zat ik 
eind november bij Jannie en Jaap aan de koffie.  
 
“Omdat ik het leuk vond”, zegt Jaap spontaan op de vraag 
waarom hij zo lang en zo veel voor de Woolderes en Weidedorp 
heeft gedaan. Vooral na zijn ontslag bij Stork heeft hij zich 
ingezet voor de buurt.  
 

 
 
Het begon in 1975 toen het gezin nog in de Arubastraat woonde. 
Jaap raakte betrokken bij de ontwikkeling van het wijkkomitee 
Weidedorp en werkte mee om de speeltuin in te richten. Op de 
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plek waar een zandbak moest komen moesten o.a. oude 
telefoontoestellen van de Heemaf worden verwijderd. Later heeft 
hij daar heel veel gras gemaaid. Jaap kwam in de werkgroep 
communicatie terecht en van daaruit volgden zijn latere functies 
als secretaris en tot 1999 redacteur van de buurtkrant. Herinnert 
u zijn rubriek “Dwalen door de wijk” ?  
Eerst heette het blad “Kijk op Weidedorp”. Maar in 1976 wordt 
het een blad voor Weidedorp – Woolderes. Meerdere 
Weidedorpers verhuizen dan naar de nieuwbouw in de 
Woolderes. Jaap en Jannie vinden hun stek in de Albert van der 
Meerstraat 19. Zij maken de hele ontwikkeling van de Woolderes 
mee.  
 
In 1999 houdt het “wijkkomitee” op te bestaan. Maar in 20001 
wordt het nieuwe bewonerscomité Woolderes gevormd. En 
natuurlijk doet Jaap weer mee.  
 
Hij nam veelvuldig deel aan  overleg met de gemeente over 
Woolderes. Het ging o.a. over Diftar, kunstwerken, een 
jeugdhonk, volkstuinen, rustbankjes en wijkbudgetten. Ook ging 
hij mee op werkbezoeken om elders goede initiatieven te 
bekijken. Van de talloze vergaderingen, wijkkranten en foto’s 
heeft hij een enorm archief.  
 
Jannie heeft hem al die jaren op de achtergrond gesteund in zijn 
vrijwilligerswerk, maar heeft “er zich niet mee bemoeid”.  
Wel helpt zij met plezier mee aan het initiatief van het bestuur om 
Jaap voor te dragen voor een “lintje” voor ál zijn vrijwilligers- en 
verenigingswerk. Naast de Koninklijke onderscheiding vindt 
Jaap voldoening in het contact en de samenwerking met talloze 
mensen in de wijk die hij door dit werk heeft leren kennen en 
door wie hij gekend wordt. Dat is voor hem “je thuis voelen ook 
buiten de voordeur”.  
 
Jaap leeft toe naar zijn tachtigste verjaardag en heeft momenteel 
een verminderde lichamelijke conditie. Het gemis aan opvolging 
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in het comité bezwaart hem wel, maar nu is hij toch echt gestopt. 
Wij respecteren zijn besluit met heel veel dank voor alles wat 
hij 38 jaar voor onze wijk heeft gedaan.  
 
Netty Bakker 

 

Bijdrage gevraagd voor AED!! 
Enkele maanden geleden is de 
AED uit de kast bij de EMTÉ 
gehaald omdat het onderhoud niet 
wordt betaald. Dit is een kwalijke 
zaak. Ik heb uitgezocht hoe het zit 
en heb één en ander aangekaart 
bij het bewonerscomité.  
 
Voor € 500,= wordt er een nieuwe 
batterij in de AED gezet en wordt 
het apparaat 4 jaar lang 
onderhouden. Het moet toch geen 
probleem zijn om dat bedrag met 
de buurt op te brengen.  
Als ieder huishouden één euro 
zou overmaken, dan zijn we de 
komende 4 jaren zijn verzekerd van een goed onderhouden AED 
in onze wijk. Ik ben graag bereid er voor te zorgen dat de AED 
voor de kerst weer in zijn kast hangt. Maar dan moeten jullie als 
buurtbewoners wel financieel meewerken. Ik zie deze actie 
slagen, samen staan we sterk!  
 
Maak a.u.b. een bijdrage over voor het behoud van de AED 
op rekeningnummer 5919.45.762 t.n.v. Bewonerscomité 
Woolderes onder vermelding van "AED". 
 

Reanimatie: eerste hulp bij levensgevaar 
Elke week worden 300 mensen in ons plotseling door een 
hartstilstand getroffen. Bij een plotselinge hartstilstand is er acuut 

 
De AED in betere tijden; het 
kastje is nu leeg. Door uw 
bijdrage kan er weer een goed 
onderhouden AED worden 
geplaatst. 
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levensgevaar, omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en 
daarmee het zuurstoftransport. Na ongeveer 4-6 minuten zullen 
hersencellen onherstelbaar beschadigen. Maar als een 
omstander direct in die eerste minuten na de hartstilstand met 
reanimatie begint, wordt de zuurstoftransport vooral naar de 
hersenen kunstmatig op gang gehouden en wordt beschadiging 
van hersenen en andere organen voorkomen.  
Door binnen 4 tot 6 minuten te defibrilleren (met de AED) is de 
kans op overleven liefst 72%. 
 
Een slachtoffer van een hartstilstand is op dat moment dus 
volledig afhankelijk van doortastend optreden van een 
omstander. Weet u wat te doen? 
 
U kunt ervoor zorgen dat u geen hulpeloze toeschouwer bent. 
Voor iedereen is een reanimatie- en AED cursus belangrijk!! 
Een reanimatie- en AED cursus duurt 3,5 tot 4 uur; u ontvangt 
een certificaat. Voor het geldig houden van het certificaat is het 
volgen van één herhalingsles per jaar noodzakelijk. 
De kosten zal ik voor jullie zo laag mogelijk houden, normaal 
€ 35,00 nu voor € 25,00 incl. cursusboek. 
Geef je op door het strookje hieronder in te vullen en op te sturen 
(maximaal aantal deelnemers per cursus is 10). 
 
Vriendelijke groet, 
Toon Knippenborg  
Delhezstraat 29; 7555 NX Hengelo / t.knippenborg@home.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Voorletter:  Naam:  

 
Geboren: 

  
Adres: 

 

 
Mobiele nr:. 

  
Email: 

 

      
Wil deelnemen   Kan reanimeren   
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Uit de school geklapt 
Al jarenlang organiseren we samen 
met een groep enthousiaste ouders 
een najaarstocht. Kinderen lopen 
onder begeleiding een route door 
een bos en wij staan op post. Dit 
jaar was het thema: film. Collega's, 
stagiaires, oud-leerlingen en ouders 
hadden er weer veel werk van 
gemaakt. Zo was er een post 
Monster & co,  De Smurfen, 
Verschrikkelijke Ikke, De Heksen, 
Wizzie en Woppie, De Daltons, Bert 
en Ernie en noem maar op. Het gelach en gegil klonk door het 
bos. Mijn collega en ik hadden gekozen voor de griezelfilm 
Chuckey. Bij de kinderen onbekend, dus niet eng en voor ouders 
een reden om snel door te lopen. Onze act was simpel: we zaten 
op het bospad en waren twee poppen die opeens gingen 
bewegen. Kinderen lachten zich slap. Er was maar één klein 
puntje: het regende. Wij maakten ons zorgen over ons haar. Dat 
hadden we met verf uit een spuitbus bepoten. Hopelijk spoelde 
de regen het er niet uit. De vrees bleek ongegrond: ondanks de 
regen had de verf niet eens afgegeven. Sterker nog: het ging er 
bijna niet meer uit! We zijn twee dagen bezig geweest om ons 
haar we enigszins te fatsoeneren en de wanhopige whatappjes 
vlogen over en weer. Liters shampoo en cremespoeling waren 

nodig om de schade te beperken.  
 
's Maandags in de klas was de tocht hét 
onderwerp van het kringgesprek. En 
wat vonden ze nou het leukste? " Het 
broodje worst van IKEA, juf!"  
Kijk.....en daar doen we het nou voor! 
 
Margot Vermeulen 

Leerkracht Woolderschool. 
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Woolderes-bewoners en de huizen waarin ze wonen 
 
Op 1 januari 2013 woonden er in de Woolder Es 2411 personen. 
In heel Hengelo woonden op die datum 80.975 personen.  
Van de 2411 personen in de Woolder Es heeft 85% ouders die 
allebei in Nederland zijn geboren. 5,3% heeft één of twee ouders 
die in een westers ander land zijn geboren en 9,7% heeft één of 
twee ouders die in een niet westers ander land zijn geboren. 
 
De gemiddelde leeftijd in heel Hengelo was ca. 40 jaar. Dat is 
ook de gemiddelde leeftijd in Nederland. Het zal u waarschijnlijk 
niet verbazen dat het gemiddelde in de Woolder Es wat hoger 
ligt, namelijk: 50 jaar. Hieronder een overzicht van de 
leeftijdsverdeling in de Woolder Es, afgezet tegen het  
gemiddelde in Hengelo. 
 

 
 
Opvallend is dat, vergeleken met het gemiddelde in Hengelo, er 
in de Woolder Es relatief weinig personen in de leeftijdscategorie 
tussen de 20 en 45 wonen. Er wonen relatief weinig 'starters'. De 
categorieën boven de 65 zijn relatief sterk vertegenwoordigd.  
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In de Woolder Es is 34% van de bewoners ouder dan 65. In 
Hengelo (en in ook in Nederland) is dat 17%.  
 
Waar wonen we in? In de Woolder Es staan 1048 woningen. 
Gemiddeld wonen er dus 2411/1048 = 2,3 personen per woning.  
Van de 1048 woningen, is 61,9% koopwoning; 28,2% zijn 
huurwoningen in eigendom van Welbions en 9,8% van de 
woningen wordt particulier verhuurd. Hieronder een overzicht van 
de ouderdom van die woningen en van het type woningen. 
 

Leeftijd woning %  Type % 

voor 1950 15,0  rijtjeswoning 21,1 

1950 en 1959 0,8  hoekwoning 10,1 

1960 en 1969 1,2  geschakeld 11,0 

1970 en 1979 61,1  twee - één kap 29,2 

1980 en 1989 7,3  vrijstaand 14,8 

1990 en 1999 14,0  meergezins 13,5 

vanaf 2000 0,5  overig 0,3 

 
Ook deze cijfers zullen u niet verbazen. De Woolder Es is in de 
jaren 70 gebouwd. Het merendeel van de woningen stamt dan 
ook uit die tijd.  
 
bron: gemeente Hengelo 
 

 
en we hebben een opgeruimde buurt! 
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Wooldereslopen 2014 
Op de zondagen 12 januari, 2 februari, 
23 februari en 16 maart zijn er weer de 
Wooldereslopen. 
Start vanaf 11.00 uur aan de Woolderes-
weg, bij het einde van de bebouwde kom. 
Je kunt kiezen uit 4 afstanden: 1,4 km, 5,1 
km, 10 km of 15 km. Voorinschrijven via de 
website www.mpmhengelo.nl. Na-inschrij-
ven kan tussen 9.00 en 10.30 uur in de 
Woolderschool op de dagen van de lopen.  
Als u niet mee(hard)loopt, is aan te raden 
om naar de start te wandelen om daar de lopers aan te 
moedigen. Het is er altijd heel gezellig.  
En wie weet raakt u geïnspireerd...  

 

 

http://www.mpmhengelo.nl/
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Afscheid Lidy Vije-Elferink als caissière bij Emté 

 
Beste luitjes, lieve mensen, 
 
Via dit Woolderesnieuws wil ik u laten weten, dat ik na 13 
december met pensioen ga.  
 
Ik heb u de afgelopen 13 jaar met veel plezier mogen helpen; 
eerst op de vleesafdeling, later achter de kassa.Nu ik 65 ben en 
het niet mogelijk bleek om nog een paar uurtjes per week te 
werken, wil ik jullie hartelijk bedanken voor de mooie, lieve en 
soms emotioneel moeilijke momenten. 
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en vooral een gezond 2014, 
zowel in lichamelijk als in materieel opzicht. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Lidy Vije-Elferink  
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Ontwikkelingen Pact van Twickel 
In het kader van de uitvoering van het Pact van Twickel zijn nog 
drie onderdelen actueel: 

1. Twickeler Grensweg 
2. Verbetering stadsrand 
3. Woolder Ommetje 

 
Ad 1 Twickeler Grensweg. 
Zoals de titel al doet vermoeden gaat het om een fietspad aan de 
oost rand van Twickel en wel van Oele naar Azelo. Omdat de 
route voor zo’n 95 % over bestaande wegen gaat, heeft de  
werkgroep Nico Maasstraat/Woolderommetjes hier z’n fiat aan 
gegeven . Het is o.i. een aanwinst. Er is nog een discussiepunt 
over de weg van Oude Deldenerweg over zwarte pad naar 
Woolderesweg. U bent hierover geïnformeerd middels een brief 
van de heer M. Lode, projectmanager van de gemeente Hengelo 
voor de drie onderdelen. Meer inzage krijgt u via internet 
www.hengelo.nl/projecten en plannen/Twickeler Grensweg.  
 
Ad 2 Verbetering stadsrand 
Omdat er gewerkt wordt aan de realisering van zowel de 
Twickeler Grensweg als Woolder Ommetje(s) wil men ook het 
zicht op de stadsrand verbeteren. Citaat uit het Pact van Twickel: 
“ Dit alles gebeurt op zo’n manier dat de bewoners kunnen 
genieten van een prachtige omgeving, dat levert  een 
aantrekkelijke  zone langs de stadsrand op ” 
 
Tijdens een eerste sessie hebben we de “minder aantrekkelijke  
plekken”  achter de woningen van de Nico Maasstraat noord  
bekeken. De Gemeente gaat dit in kaart brengen en overleg 
volgt. Wat ons opviel dat er weinig lelijke plekken zijn. De tuinen 
die een weidse blik hebben zullen hier dan ook geen “last”  van 
hebben. Tegen de tijd dat de plannen rond zijn, zullen deze aan 
de aanwonenden worden voorgelegd. Dit is vanwege de inspraak 
en vooral omdat wij als werkgroep geen eindbeslissingen kunnen 
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nemen. Misschien kan dit gebeuren samen met de inloop-
bijeenkomst m.b.t. de Twickeler Grensweg. 
 

 
een 'stadsrand-blik' vanaf de andere kant van het spoor op de 
woningen van de Nico Maasstraat. 

 
Als bewoner van de Nico Maasstraat heb ik op persoonlijke titel  
een opmerking gemaakt over de zin van dit project en ik heb de 
Gemeente aanbevolen het geld te besteden aan  het 
overschilderen van het  wanstaltige blauwe  afscheiding  van de 
waterzuivering. 
 
Ad 3 Woolder Ommetje(s) 
Er zijn inmiddels een paar sessies geweest die in een goede 
sfeer en o.i. constructief hebben  plaatsgevonden. De 
wandelpaden direct achter de woningen zijn van de baan en  
alternatieven worden nog  bekeken op wenselijkheid en 
haalbaarheid. Als werkgroep hebben we een principe uitspraak 
gedaan en we streven naar een pad langs het spoor en niet door 
de weilanden. Ons eerste voorstel om gebruik te maken van de 
nieuwe fietssnelweg is niet gehonoreerd i.v.m. met de te hoge 
kosten en de onmogelijkheid om  een spoorweg overgang in ere 
te herstellen. 
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Bij een pad door de weilanden is niemand gebaat en het komt 
vooral de dieren niet ten goede. Wat is er mooier om langs het 
gebied te wandelen en dan te kunnen genieten van de flora en 
fauna van de Woolderes weilanden. Mochten uit de alternatieven 
serieuze plannen ontstaan, dan zullen ook deze worden 
voorgelegd aan de bewoners. 
 
Namens de werkgroep; 
Henri ter Brake 
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De andere kant van het spoor 
 

 
 

 

 
 

 

 

De plaatjes van links naar rechts: 
Het begin van de fietssnelweg F35 achter de  
Grobbentunnel. Kom je van de andere kant, 
hoe dan verder?? (er komen binnenkort 
bordjes die je verwijzen naar de F35 richting 
Enschede). Boven op de uitzichtheuvel heb 
je mooi zicht op de waterzuivering. En op de 
top een tafel met uitleg van de waterzuivering 
en een windroos. 
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Sanering 

 
De grond langs het spoor naast de Grobbentunnel is gesaneerd. Er 
bevond zich daar een verontreiniging met koper en zink. De bovenste 
meter is afgegraven en vervangen door een nieuwe schone leeflaag. 

 
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: 19/12 (= derde donderdag !), 23/1, 27/2 en 27/3. 
Plastic: volgens de afvalkalender in januari, februari en maart 
elke vrijdag, behalve 10/1. 

 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: 18/12 (= derde woensdag !), 22/1, 26/2 en 26/3. 
Plastic: volgens de afvalkalender in januari, februari en maart 
elke vrijdag, behalve 10/1. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Voor 2014 verstrekt de afvalkalender geen info  
Plastic: volgens de afvalkalender in januari, februari en maart 
elke vrijdag, behalve 10/1.



 

Vaste gegevens 
 
Leden van het Bewonerscomité 
 
Naam Functie Adres Telefoon 

Hans van 
Oosterbosch 

Voorzitter  
 

Albert. 
Schweitzerstraat 21 

242 77 19 

    
Herman Aalderink penningmeester Nico Maasstraat 12 242 91 38 
 / redacteur   
    
    
    
 
Donaties 
Eventuele donaties graag op onze bankrekening ABN 5919.45.762 t.n.v. 
Bewonerscomité Woolderes. Doneert u voor de AED (zie pagina 5), vermeld 
dan s.p.v. "AED" Voor de ontvangen donaties hartelijk dank. 
 
Vergaderdata 
Omdat het Bewonerscomité is gestopt, zijn er geen vergaderdata gepland. 
In april 2014 is er een jaarvergadering waarin wordt besloten over de 
voortgang (in maart volgt de aankondiging). 
 
Politie 
Telefoon 0900-8844. Dit nummer kunt u bellen als u vreemde of verdachte 
zaken ziet. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrum-zuid. U kunt 
doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat.  
Onze wijkagent is Gerard Horst. 
Alleen bij alarm belt u 112. 
 
Klachten en meldingen 
Wijkbeheer gemeente: 245: 94 59 
Ongediertebestrijding:  851 02 31 
Hondenwacht:   245 94 59 
Stadstoezicht:   245 94 59 
  



 

TRIOS Sportvereniging  

Wil je fit en gezond blijven en voel je er niet zoveel voor om naar een 
fitnesscentrum te gaan,dan bieden wij een oplossing in het 
gymnastieklokaal van de Woolderes. Want lichaamsbeweging zorgt 
er voor dat je goed in je vel zit en dat je je beter gaat voelen. 
 
Bij ons wordt op plezierige wijze (met op de achtergrond muziek) 
onder deskundige leiding hard gewerkt aan uw conditie.  
Dat wil zeggen aan je uithoudingsvermogen – kracht en 
lenigheid/coördinatie zowel voor MANNEN als VROUWEN . 
Voor de heren is er 1 uur body fit en daarna nog een uur volleybal 
(niet verplicht). U bent van harte welkom om bij ons wat proeflessen 
mee te draaien. 
 
Lesuren: 
Donderdag dames 19.00 – 20.00 uur 
         heren  20.00 – 21.00 uur 
         heren  21.00 – 22.00 uur (volleybal) 
 
Leiding: Ineke Grobben telnr. 0654681944 

 

 

Gezocht: 

Bewoners van de Woolder Es die het leuk vinden om 

berichten over “onze wijk” te plaatsen op de website, 

Twitter, Facebook en/of in dit krantje. 

Ook zoeken we "redacteuren": mensen die inhoud 

willen geen aan website  www.woolder-es.nl en/of het 

Woolderesnieuws  

Belangstelling? Neem contact op via de website 

www.woolder-es.nl of stuur een mail: info@woolder-es.nl 
 


