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Bij de voorplaat 
Op deze plek zijn op 1 april 1945, vlak voor de bevrijding van 
Hengelo, Theo van Loon, Frank Santman en (A)Dolf Nijhoff door de 
SS doodgeschoten. Op initiatief van de NS-collega’s van Theo van 
Loon is voor hem dit herdenkingsmonument opgericht.. 
In Groot Driene zijn drie straten naar de gevallenen vernoemd.  
Zie het artikel op pagina 3. 
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VAN DE REDACTIE 

Het eerste Woolderesnieuws dit jaar. Het heeft even op zich laten 
wachten. Maar vooral dankzij de bijdragen van Netty Bakker is hij 
nu toch verschenen.  

Netty heeft ook opnieuw het initiatief genomen voor het 9de

vijverconcert. Zie de aankondiging op pagina 15 en op de 
achterkant van de omslag. 

En we gaan het wat anders doen, meer werken met facebook en 
de website. Daarover hieronder en op de volgende pagina meer. 

Facebook 
De Woolder Es heeft sinds kort een facebook-pagina 
(Woolder-es). Aangemaakt door Martijn Rikkerink. Een mooi 
medium om nieuws en gebeurtenissen in en rond onze buurt te 
delen. Vooral op deze pagina willen we actiever worden en het 
nieuws uit de Woolder Es delen. Maar dat moet wel beheerd 
worden. Weet u hoe facebook werkt en wilt u helpen de  
Woolder-es pagina te beheren of kent u iemand ? Laat het 
weten. En in ieder geval zou het mooi zijn als u de pagina zou 
liken, reageren of een bericht plaatsen, het liefst met foto's.  
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Website www.woolder-es.nl 
Martijn Rikkerink heeft een  mooie website gemaakt. Maar we 
kunnen hem niet alleen vullen. Vriendelijk verzoek om bijdragen 
aan te leveren, via facebook of via de email. 

Woolderesnieuws 
We zoeken een nieuwe eindredacteur van dit krantje. Ik heb het 
inmiddels ruim 6 jaar gedaan. De inspiratie wordt wat minder. Het 
wordt tijd voor een frisse wind en voor nieuw elan. Als je schijven 
leuk vindt, is het leuk werk. En bovendien is het niet de bedoeling 
zelf het hele krantje vol te schrijven. Buurtbewoners leveren een 
bijdrage (ook via facebook). Voelt u zich geroepen of kent u 
iemand? Laat het weten! 

Voortbestaan Stichting 
Zoals eerder aangekondigd, is het bewonerscomité gestopt. Er is 
te weinig belangstelling. Hans van Oosterbosch en ik zijn, in 
formele zin, nog steeds voorzitter resp. penningmeester van de 
stichting. Het bewonerscomité functioneert niet meer.  

We willen de stichting voorlopig nog wel laten voortbestaan om 
het geld waarover de stichting beschikt te beheren en besteden 
aan de instandhouding van de website, aan een facebookpagina 
en aan het drukken van dit krantje. Om de stichting in stand te 
houden, is wel een bestuur nodig. Geen bestuur dat vaak 
vergadert, maar één of twee keer per jaar bijeenkomt om, zoals 
gezegd, het saldo te beheren en te zorgen dat het krantje, de 
website en de facebookpagina kunnen voortbestaan. Voor een 
dergelijk bestuur zoeken we enkele leden. Belangstelling of kent 
u iemand die dat zou willen ? Laat het dan weten! 

Wilt u helpen facebook beheren, een bericht aanleveren, redac-
teur worden van dit krantje, bestuurlid worden van de stichting of 
anderszins reageren neem dan contact op. Het liefst per email: 
h-aalderink@home.nl , via facebook, maar anders mag ook.  
Herman Aalderink 
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Herdenking Theo van Loon  
 
Op 1 april 1945 stierf Theo 
van Loon. Het was twee 
dagen voor de bevrijding van 
Hengelo.  
De verzetsgroep waar Theo 
deel van uitmaakte, had de 
elektriciteitscentrale bezet en 
wist te voorkomen dat deze 
door de Duitsers zou worden 
opgeblazen. Theo van Loon, 
Frank Santman en (A)Dolf 
Nijhoff werden door de SS 
doodgeschoten. Een vierde 
man vluchtte naar de boer-
derij aan de Grobbenweg.   
 
Na de oorlog stelde dhr. 
Grobben een stukje grond ter 
beschikking om een 
herdenkingskruis op te 
richten op de plaats waar 
Theo stierf. Initiatiefnemers destijds waren de NS-collega’s van 
Theo, waaronder zijn vader. In Groot Driene zijn drie straten naar 
de gevallenen vernoemd.  
 
Voorbijgangers aan de Grobbenweg merkten de laatste jaren het 
kruis niet altijd op. Woolderesbewoner Jos Jambor maakte zich 
sterk om hier verandering in te brengen. Onlangs is het 
gedenkkruis langs de spoorbaan aan de Grobbenweg opgeknapt 
door leden van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel 
afdeling Twente. Het monument heeft door het plaatsen van een 
portretfoto opnieuw ‘een gezicht gekregen’ De tekst is goed 
leesbaar gemaakt. De gemeente pakte het onderhoud van het 
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terrein aan. Het naastgelegen Twickelcollege heeft het 
monument geadopteerd.  

Op 4 mei jl. was er om 18.00 uur bij het kruis in de 
Woolder Es een herdenking.  

Deze was georganiseerd 
door de oud spoormede-
werkers. Er waren circa 50 
aanwezigen.  
Voor jong en oud was het 
een bijzondere bijeenkomst. 
Burgemeester Sander 
Schelberg sprak namens de 
gemeente en als bewoner 
van de Theo van Loonstraat 
in Hengelo. “Wij schrijven 
vaak zijn naam. Dat is ook 
een vorm van herdenken” 
en “Vrijheid geef je door”.  

Twee leerlingen van het 
Twickelcollege legden een krans 
bij het kruis.  

Slechts twee dagen voor deze 
herdenking was het gelukt 
familieleden van Theo van Loon op 
te sporen. Twee nichten en een 
neef hadden er een lange reis voor 
over om er bij te zijn. Van het 
bestaan van het monument waren 
zij tot dan toe niet op de hoogte. 
Wel bezochten zij het graf op de 
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erebegraafplaats in Loenen. Dankbaar en ontroerd woonden zij 
de herdenking bij en deelden hun verhalen met ons in Hengelo. 

De Bond van Gepensioneerd Vervoerpersoneel neemt het 
gedenkteken voortaan op in zijn jaarlijkse 4 mei herdenking. En u 
kunt het herdenkingskruis in de Woolderes altijd bezoeken. Het 
staat naast de fietstunnel achter het Twickelcollege.  

Netty Bakker 

AED voor de Woolder Es behouden!! 
In het vorige Woolderesnieuws schreef ik dat de AED uit de kast 
bij de Emté was verwijderd omdat de onderhoudskosten niet 
langer konden worden betaald. We deden een oproep voor een 
vrijwillige bijdrage. Daar is op vrij grote schaal gehoor aan 
gegeven:. 42 wijkbewoners hebben een bijdrage overgemaakt.  
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In totaal hebben we € 353,= 
ontvangen. Voor het 
vervangen van de batterij en 
het onderhoud de komende 
vier jaar is € 500,= nodig. Het 
resterende bedrag is aan-
gevuld uit de kas van het 
Bewonerscomité  

Tussen Kerst en Nieuwjaar is 
een AED met nieuwe batterij 
teruggehangen in de kast bij 
de Emté . Dankzij uw bijdra-
gen beschikt onze wijk weer 
over een goed werkend AED. 

Alle gevers hartelijk dank !! 

Ook op het stuk "Reanimatie: eerste hulp bij levensgevaar" is 
veel gereageerd. In totaal hebben 31 wijkbewoners zich voor een 
cursus opgegeven. Ze zijn allen geslaagd. Vier bewoners hebben 
zich opgegeven voor een herhalingscursus. 

Met dank voor uw medewerking. 

Toon Knippenborg 

Cursus "Eerste hulp aan kinderen". 
Deze cursus is speciaal voor ouders, verzorgers, leerkrachten, 
gastouders, oppasmoeders, overblijfmoeders en begeleiders van 
verenigingen en sportclubs. Deze cursus laat geen vraag 
onbeantwoord. De onderwerpen lopen uiteen van een simpele 
schaafwond tot beademen en reanimeren. Er is aandacht voor de 
gevaren die kinderen kunnen lopen. Er word verteld hoe de kans 
op ongevallen kan worden verminderd of kan worden voorkomen. 

Vanwege de verbouwing is de AED 
verplaatst naar de zijkant van het 
gebouw van de Emté 
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U leert het verlenen van eerste hulp na een ongeval. Vaak helpt 
het als je weet wat je niet moet doen.  

Het volgen van deze cursus geeft u zelfvertrouwen zodat u in 
acute situaties bewuster kunt handelen. Deze cursus duurt één 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur en u ontvangt een certificaat. 
De cursuskosten bedragen € 85,00 (inclusief koffie/thee en een 
lunch). Een datum wordt nog vastgesteld. 
Voor het geldig houden van het certificaat is het volgen van één 
herhalingsles per jaar noodzakelijk. Ook voor deze cursus kunt u, 
afhankelijk van het pakket waarin u verzekerd bent, tot 75% van 
de cursuskosten vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar. 

Geef je op via cursussen@ehbo-hengelo.nl of door het strookje 
hieronder in te vullen en op te sturen naar of in te leveren bij  
Toon Knippenborg  
Delhezstraat 29;  
7555 NX Hengelo  
t.knippenborg@home.nl

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

Voorletter: Naam: 

Geboren: Adres: 

Mobiele nr:. Email: 

Wil deelnemen aan de cursus "Eerste hulp aan kinderen 

mailto:cursussen@ehbo-hengelo.nl
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Archief Woolder Es overgedragen 

Op 16 januari 2014 
heeft Jaap van der 
Hulst het archief van 
het bewonerscomité 
Woolder Es over-
gedragen aan archi-
varis Ben Mettinkhof 
van het historisch 
museum Hengelo. 
Toch even een 
historisch moment. 

Bij het opruimen van 
het archief konden 
we de verleiding niet 
weerstaan door de oudste nummers van het Woolderesnieuws te 
bladeren. Een greep uit de artikelen uit de jaren 80.   

 Er was sprake van bezuinigingen en werkloosheid. Toen ook!
 Er was een oppasdienst in de Woolderes/Weidedorp.

Jongeren kwamen voor 2 gulden per uur op uw kleintjes
passen. Maar na 23.00 uur kregen ze 4 gulden.

 In 1980 komt er wekelijks een viskraam bij de supermarkt.
 Het kunstwerk Monolineair Junction II werd in 1982 in de

vijver van de Woolder Es geplaatst. Het beeld was afkomstig
van een plek naast de oude schouwburg bij het Stationsplein.

 Er werden viswedstrijden gehouden in diezelfde vijver.
 In 1981 doet de glasbak zijn intrede.
 Door de jaren heen zijn er altijd oproepen om vrijwilligers voor

het bestuur en om het ’krantje’ te bezorgen. Maar we vonden
ook vele namen van buurtgenoten die deze taken korter of
langer vervulden.

 Bejaarden werden gewoon zo genoemd.
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 Omdat het ‘krantje’ destijds voor Woolderes/Weidedorp werd
gemaakt, wordt de aanleg van een woonerf in de Indische
buurt beschreven.

 In het speeltuingebouw vindt een expositie plaats van
kunstzinnige producten van wijkbewoners: Noabers
Broadsels.

 In 1983 komt er een patatkraam en leggen vrijwilligers een
fietscrossbaan aan tegenover de supermarkt (daar staan nu
de huizen van de Steenmeijerstraat.)

Tot zover dit kijkje in de historie van de Woolder Es. De rest kunt 
u zelf gaan lezen in het archief van het Bewonerscomité 
Woolderes dat nu deel uitmaakt van de collectie van het 
Historisch Museum Hengelo. 

Netty Bakker 

Bouwvragen Seahorse aanhouden 

Het Seahorse terrein ligt al een flink aantal jaren braak. In het 
verleden is gedacht aan een invulling met woningbouw. Die 
ontwikkeling strandde uiteindelijk vanwege financiële redenen. Er 
kon geen financieel uitvoerbaar woningbouwplan worden 
ontwikkeld. Daarom is de oude bestemming van het terrein nooit 
aangepast naar woningbouw. Eind februari 2013 werd bekend 
dat Hornbach geïnteresseerd was in een vestiging op het terrein. 
Medio december werd bekend dat Hornbach toch afziet van 
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vestiging in Hengelo. Er ligt geen concreet initiatief meer voor de 
invulling van het terrein. Omdat in het verleden sprake was van 
een invulling met woningbouw, is in verschillende gemeentelijke 
beleidsdocumenten ook uitgegaan van een dergelijke invulling. 
Het bestemmingsplan voor de locatie moet desondanks toch 
worden geactualiseerd; het is eind dit jaar alweer 10 jaar geleden 
dat het bestemmingsplan Woolder Es is vastgesteld. Het is dus 
zaak dat er duidelijkheid komt omtrent de toekomstige invulling.  

Voorbereidingsbesluit. 
Daarom heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen. Met 
dit besluit verklaart de 
gemeente dat er een 
nieuw bestemmingsplan 
in voorbereiding is. Ook 
worden inkomende 
bouwaanvragen 
aangehouden om te 
kijken in hoeverre ze 
passen binnen de 
toekomstige visie op het 
gebied. Deze 
toekomstige visie, maar 
ook het bestem-
mingsplan zullen in 
nauw overleg worden 
opgesteld met de 
eigenaar van het terrein, 
AM. 
Voor meer informatie: 
afdeling Ruimtelijke en 
Economische Ontwik-
kelingen, Gemeente 
Hengelo, Telefoon 14 
074 of email 
gemeente@hengelo.nl 

Voor het Seahorseterrein kwam de 
woningbouwcrisis net te laat. De 
sheddaken waren net gesloopt. Wat had 
je wat moois kunnen maken onder die 
prachtige sheddaken. 
Herman Aalderink 

mailto:gemeente@hengelo.nl
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Hoe heeft de Woolder Es gekozen op 19 maart. 
Niet alle bewoners van de Woolder Es die hebben gestemd, 
zullen dat hebben gedaan hebben op het stembureau in 
Woonzorgcentrum Het Woolde. Maar de uitgebrachte stemmen 
op dat stembureau zullen wel een goede indicatie geven van de 
stemming op de Woolder Es: De verdeling in de Woolder Es 
(1ste percentage) wijkt trouwens niet veel af van de verdeling in 
heel Hengelo (2de percentage): 
 CDA   176 (18%) / (16%) 
 PvdA   100 (10%) / (9%) 
 Pro Hengelo   182 (18%) / (19%) 
 VVD   125 (13%) / (13%) 
 SP   159 (16%) / (18%) 
 Burger Belangen   57 (6%) / (5%) 
 D66   113 (11%) / (12%) 
 GROENLINKS   32 (3%) / (3%) 
 ChristenUnie   29 (3%) / (3%) 
 Armoede Partij Nederland  11 (1%) / (1%) 

 
Twee van de 37 gekozen raadsleden wonen in de Woolder Es: 
Stan Horsthuis (VVD) en Bas van Wakeren (Pro Hengelo) 
 
Avondvierdaagse weer door de Woolder Es. 
 
Op dindsdag 3 juni doet de avondvierdaagse de Woolder Es 
weer aan. Vorig jaar was het grasveld aan de Woolderesweg net 
ingezaaid en nog niet geschikt voor het grote aantal bezoekers. 
Dit jaar kan het weer. Hieronder de stoet een paar jaar geleden. 
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Verbouwing EMTE 

Beste buurtbewoners, 

Waarschijnlijk heeft u 
het al gemerkt. We zijn 
bezig met de verbou-
wing van onze EMTE. 
De winkel zal een stuk 
groter worden en nog 
aantrekkelijker. 
Na 3 jaar succesvol 
ondernemen met mooie 
groeicijfers, gaan we 
deze investering doen in 
uw EMTE. Door de 
uitbreiding krijgen we de mogelijkheid om meer assortiment toe 
te voegen en daarmee kunnen we nog beter voldoen aan uw 
wensen.  

Wat gaat er veranderen? 
De voorpui “schuift” 5 meter op, waardoor de ingang een stuk 
ruimer wordt. Onze groenten-afdeling krijgt meer ruimte en het 
assortiment zal aanzienlijk toenemen. Het aantal stellingen in de 
winkel zal groeien en daardoor kunnen we ruim 1.000 artikelen 
toevoegen aan ons kruidenierswaren assortiment. Ook het 
diepvriesassortiment zal met 30% toe nemen. 

We hebben een ervaren bouwteam aan het werk, maar helemaal 
zonder overlast zal het helaas niet gaan. Wel kunt u er van op 
aan, dat wij ons best doen om de hinder tot een minimum te 
beperken. Het kan zijn dat tijdelijk minder parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. We proberen hier zo efficiënt mogelijk mee om 
te gaan. Na afloop van de verbouwing hebben we weer alle 
parkeerplaatsen tot onze beschikking. 
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We proberen de winkel zoveel mogelijk open te houden tijdens 
de verbouwing, dus van maandag tot en met zaterdag van 08:00-
20:00 (zoals altijd). Volgens planning gaan we woensdag 2 juli 
hernieuwd open. Waarschijnlijk zullen we 1 dag dicht gaan en dat 
zal zijn maandag 30 juni. 

PIN automaat 
Onze PIN automaat is dagelijks 
voor sluitingstijd leeg. We 
begrijpen dat dit irritatie bij u op 
kan leveren, maar het probleem 
is helaas niet op te lossen.  
Dagelijks vullen wij de machine, 
maar daarmee redden wij het 
niet tot 20:00.  
We vullen de PIN automaat, 
met de briefjes van 20,- en 50,- 
waar onze klanten de dag 
ervoor mee betaald hebben. 
Aangezien het grootste deel 
van onze klanten de 
boodschappen met PIN betaalt 
(en daar zijn we eigenlijk erg blij 
mee), komt er niet zo veel 
contant geld binnen.  
De pinautomaat is eigenlijk 
bedoeld als extra service voor 
onze klant om kleine bedragen 
te pinnen. Maar omdat de 
banken steeds minder PIN 
automaten plaatsen, nemen wij 
ongevraagd de bankfunctie over.  
Ons verzoek aan de pinnende klant is om maximaal 100,- per 
dag te pinnen, zodat ook de klant na u nog gebruik kan maken 
van deze service.  
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De mogelijkheid om bij de kassa extra te pinnen hebben wij niet. 
Als we dit wel doen hebben we de volgende dag minder geld om 
in de pinautomaat te doen. We kunnen het probleem dus niet 
oplossen, maar ik hoop dat deze uitleg voor een wat begrip zorgt. 

Facebook 
Sinds kort hebben wij als Emte Woolderes ook een facebook 
pagina.Het doel van onze pagina is om u (onze klant) te voorzien 
van informatie over onze winkel. Bent u geïnteresseerd, dan kunt 
u onze pagina liken. 

Met klantvriendelijke groet namens 
het team EMTE Woolderes,  
Demis Wassink, 
 bedrijfsleider 

Moestuin op Erve Woldhuis weer open 
Ook deze zomer is de moestuin van Erve Woldhuis, Haarweg 3, 
weer open en is er veel lekkers te koop: aardappelen, aardbeien, 
andijvie, bietjes, bloemkool, broccoli, knoflook, komkommer, 
peultjes, rode kool, uien, diverse slasoorten en slabonen. 
Natuurlijk is niet alles tegelijk voorradig. Ga eens een kijkje 
nemen. Bewoners en begeleiders van de zorgboerderij 
ontvangen u graag. 
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Vaderdag: Big Bang op het 9de vijverconcert 
Op zoek naar een origi-
neel vaderdagkado ?  
Neem vader mee naar 
het vijverconcert bij de 
vijver. Dit jaar met een 
optreden van de big 
band Big Bang van de 
Hengelose muziek-
school o.l.v. Bert 
Fransen. Dat swingt 
gegarandeerd. 
Bewoners van de Van der Meerstraat gaan weer zorgen voor 
koffie, thee en  gebak. EmTé sponsert. De opbrengst komt ten 
goede aan de kankerbestrijding.  
Het belooft een heel gezellige middag te worden bij de vijver aan 
de Woolderesweg. Neem evt. een stoel of een drankje (voor 
vader) mee en kom genieten van het openluchtconcert;  
zondag 15 juni van 14.30 tot 16.00 uur 

Nieuwe uitkijkheuvel in bloei 

Op de uitkijkheuvel achter het spoor groeien heel veel mooie bloemen 

De Big Bang op een ander podium 
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Inzamelcontainers gaan 
ondergronds 

De bovengrondse inzamel-
containers voor papier, blik en 
plastic die staan naast de 
Emté gaan verdwijnen. Er 
komen, net als voor het glas, 
ondergrondse inzamel-
containers. Deze komen 
tussen de Emté-parkeerplaats 
en de Curiestraat. 

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: 26/6; 24/7, 28/8, 25/9, 23/10, 27/11 en 18/12 (3de do.)
Plastic: vrijdag 6/6; 20/6, 4/7, 18/7, 1/8,.15/8, 29/8, 12/9, 26/9

10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 en 19/12. 
 de “kleine driehoek” tussen het spoor, oostkant van de

Geerdinksweg en de Deldenerstraat. Hier zamelt de
Hengelose Christelijke Harmonie in op de 4de woensdag v/d
maand: 25/6, 23/7, 27/8, 24/9, 22/10, 26/11 en 17/12 (3de wo.)
Plastic: vrijdag 6/6; 20/6, 4/7, 18/7, 1/8,.15/8, 29/8, 12/9, 26/9

10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 en 19/12. 
 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es:

Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de
maand: 30/6, 31/7, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 en 29/12
Plastic: vrijdag 6/6; 20/6, 4/7, 18/7, 1/8,.15/8, 29/8, 12/9, 26/9

10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 en 19/12. 



Vaste gegevens 

Bestuursleden van de Stichting 

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, vermeld dan s.p.v. "AED" 
Voor de ontvangen donaties hartelijk dank. 

Vergaderdata 
Omdat het Bewonerscomité is gestopt, zijn er geen vergaderdata gepland. 

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 



Gezocht: 

Bewoners van de Woolder Es die het leuk vinden om 

berichten uit de Woolder Es te plaatsen op de 

facebookpagina, de website of in het Woolderesnieuws. 

Een eindredacteur  

van het Woolderesnieuws  

Belangstelling? Neem contact op via de website 

www.woolder-es.nl of stuur een mail: h-aalderink@home.nl 


