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VAN DE REDACTIE
Twee mooie stukken van Netty Bakker over het nieuwe
Twickelcollege en de Woolderesweg vroeger, een stuk over het
Buurthuis en speeltuin Weidedorp-Woolderes, informatie over het
nieuwe ondergrondse milieuplein bij de Emté en een cursus “Mijn
levensverhaal” bij ons de buurt.
Op de volgende pagina nogmaals de oproepen die ook in het
vorige Woolderesnieuws stonden. Daar heb ik geen reacties op
gekregen. Ik denk dat dat was omdat het krantje vlak voor de
vakantie uitkwam en u het na de vakantie vergeten bent. Dit keer
reken ik wel op reacties. Want het kan natuurlijk niet altijd zo door
gaan.
En uiteraard zijn andere reacties, suggesties of bijdragen voor dit
krantje ook van harte welkom: bij voorkeur per email:
h-aalderink@home.nl, maar anders mag ook.

Herman Aalderink
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Woolderesnieuws/ facebookpagina / website.
We zoeken een nieuwe eindredacteur voor dit krantje. Het wordt
tijd voor een frisse wind en voor nieuw elan. Als je schijven leuk
vindt en een beetje handig met de tekstverwerker, is het leuk
werk. En bovendien is het niet de bedoeling zelf het hele krantje
vol te schrijven. Buurtbewoners leveren een bijdrage. Wil je meer
weten of ken je iemand die belangstelling heeft ? Laat het weten!!
Martijn Rikkerink heeft een mooie website gemaakt. Er is een
facebook-pagina. Maar we kunnen deze niet alleen vullen.
Vriendelijk verzoek om bijdragen te leveren. En het zou nog
mooier zijn als je zou willen helpen om deze te beheren.
Belangstelling, wil je meer weten ? Laat het weten !!
Voortbestaan Stichting
Zoals bekend, is het bewonerscomité gestopt. Hans van
Oosterbosch en ik zijn, in formele zin, nog steeds voorzitter resp.
penningmeester van de stichting. Het bewonerscomité
functioneert echter 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 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, wil je meer weten of ken je iemand die
belangstelling heeft ? Laat het dan weten!!
Spreekt één van bovenstaande oproepen je aan en wil je (geheel
vrijblijvend) wat meer weten: mail: h-aalderink@home.nl
of bel: 06 -21 50 02 56.
Herman Aalderink
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Twickelcollege vernieuwt/verbouwt
Wijkbewoners zijn welkom
Dinsdagavond 9 september waren 46 buurtbewoners aanwezig
in het Twickelcollege. Als omwonenden waren we uitgenodigd
om een impressie van een het voorlopig ontwerp voor een
vernieuwd schoolgebouw te bekijken en
te bespreken. Toelichting werd o.a.
gegeven door directeur Wim Kerkhofs en
de architecten Herman Hertzberger en
Laurens Jan ten Kate. Die middag was de
uitvoeringsovereenkomst met de
gemeente getekend. De schoolleiding en
betrokkenen bij de bouw waren dus in een
feestelijke stemming.

Een eerste schets die architect Herman Herzberger (op het fotootje
hierboven) voor het de nieuwe hal van het Twickel maakte.
Voor de liefhebbers: op dit moment is er in het Nieuwe Instituur in
Rotterdam een expositie van/over Herman Hertzberger over het
“Nederlands structuralisme”
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Hoe gaat het nieuwe gebouw eruitzien?

De nieuwe school zal globaal dezelfde plattegrond behouden die
hij nu ook heeft. De structuur en de aard van het gebouw worden
in tact gelaten: een centrale hal met daaraan vier vleugels.
De vleugels behouden dezelfde hoogte als nu. Sterker nog: de
kolommen (de staanders) en de dakbalken die daarop liggen
worden voor een groot deel in stand gelaten. Er komen nieuwe
gevels en nieuwe daken op. De centrale hal (nu nog vrij donker
en te klein) wordt vernieuwd en wordt hoger. Om een mooie
lichtinval in de hal krijgen, komen er sheddaken (geïnspireerd
door de sheddaken op het Seahorseterrein). De sheddaken zijn
geschikt om aan de zuidzijde te beleggen met zonnepanelen.
Daar is op dit moment echter nog geen budget voor. De ramen in
de noordkant van het dak laten veel daglicht binnen.
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Het totale volume van de school wordt iets kleiner. De afgelopen
jaren zaten er tot 1400 leerlingen in het gebouw. De VMBOleerlingen verhuizen naar een nieuwe school in Medaillon. De
Havo en VWO-leerlingen blijven. In de nieuwe school wordt op
950 leerlingen gerekend.

De gymzaal blijft bestaan. De muur met de
schilderingen blijft zoals hij is. De beplating
aan de zijkant wordt wel vernieuwd.

Ook een groot deel van
de kolommen en dakbalken blijft bestaan en
wordt opnieuw gebruikt

Wat merken we van de verbouwing?
In de zomer van 2015 vertrekken leerlingen en docenten voor
één jaar naar het gebouw van de Edith Steinschool. De
sportzalen blijven wel in gebruik. Een jaar later neemt het dan 50
jarige Twickelcollege het gebouw weer in gebruik. Een jaar lang
is er dus bouwverkeer en gedruis. Voor eventuele overlast zal de
bouwcoördinator Edwin Knol van ICS-adviseurs een meldpunt
instellen.
De maatschappelijke rol van de school in de wijk en stad
De leerlingen leren op het Twickelcollege voor een Havo of
VWO-diploma. Maar daarnaast leren ze ook hoe je een goed
maatschappij-lid wordt. In het verlengde hiervan wil het
Twickelcollege ook de deuren open zetten voor de buurt en
stadsbewoners. Het gebouw mag “het maatschappelijk
middelpunt van de wijk” worden.
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Met verschillende instanties wordt samenwerking gezocht voor
medegebruik. De muziekschool, de Popscool, de bibliotheek,
Crea en sport- en cultuurverenigingen kunnen gebruik maken
van ruimtes. De verruimde hal wordt een theaterplein met een
tribunetrap. Ook initiatieven uit de buurt zijn welkom.

Een impressie van de nieuwe centrale hal. De nieuwe hal is hoger en
ruimer dan de bestaande hal. Veel licht door gebruik van sheddaken.
Een kenmerkend element van de schoolontwerpen van Herman
Herzberger is de trap. De trap als ontmoetingsplek en die kan dienst
doen als tribune.

6

Wat kunnen we vanaf zomer 2016 in de Woolderes
verwachten?
Avondactiviteiten in de school
brengen waarschijnlijk vaker
leven in de Woolder Es.
Minder leerlingen betekent
een afname van de
verkeersdruk overdag.
De fietsenstalling wordt van de
Grobbenweg weer
teruggeplaatst naar de
Woolderesweg op de plaats
waar de blauwe noodlokalen
worden afgebroken.

Directeur Wim Kerkhof is erg
enthousiast over de nieuwbouw en
ziet veel mogelijkheden om de
school ook een belangrijke sociale
functie in de buurt te geven

In de buurt zullen we
‘stewards’ gaan tegenkomen: 4e jaars leerlingen die in samenwerking met 3e jaars uitvoering geven aan de verantwoording die
het Twickelcollege neemt voor de schoolomgeving.
Zoals eerder gezegd, krijgt het schoolgebouw ook een
maatschappelijke functie. Theater- en muziekuitvoeringen
worden ook voor buurtbewoners toegankelijk. Als een
bewonersgroep wil vergaderen of zelf een theatervoorstelling wil
geven kan dat ook. Buurtbewoners worden ook uitgenodigd om
gewoon eens binnen te lopen voor een kop koffie, een gezond
broodje of een boek.
De buurtbijeenkomst van 9-9-2014 zal een vervolg krijgen als de
plannen meer definitief zijn. Een website over de verbouwing is in
de maak. Nadrukkelijk nodigt Wim Kerkhofs ons als
buurtbewoners uit om met ideeën te komen.
w.kerkhofs@carmelhengelo.nl
Netty Bakker
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Over de ‘oude’ Woolderesweg
In gesprek met Egbert en Riet ten Doeschot, Woolderesweg 46
Als je vanuit het centrum van Hengelo naar huis op de
Woolderes rijdt slaat menigeen op de Deldenerstraat rechtsaf de
Woolderesweg in. Op dat eerste stukje tot de verkeerslichten bij
de Geerdinksweg zijn de huizen duidelijk een stuk ouder dan op
het vervolg ter hoogte van de supermarkt en verder.
Het huis van Egbert en Riet is gebouwd in 1912. In 1938 kochten
twee broers ten Doeschot ieder de helft van de twee onder een
kap. Egbert werd er in 1939 geboren. En over zijn jeugd op het
oudste stukje Woolderesweg vertelt hij ons graag.

Een kiekje op de Woolderesweg.
Vanuit het witte huis op nr. 69, hoek Geerdinksweg, zien we een akker
tegen de spoorlijn aan. Rechts is het huis op nr. 62 te zien. Hier kwam
later o.a. de tunnel onder het spoor door.
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Veel bewoners aan de ‘oude’ Woolderesweg hadden zelf ook
een boerenbedoening. Men had varkens of een koe. Voor het
ophalen van de melk was er een samenwerkingssysteem. Elke
dag haalde één van de boeren de melk op om naar de
melkfabriek te brengen. Egbert kon aan het geluid van de
paardenhoeven horen welke boer er die week aan de beurt was.
Hij beschikt over een goed gehoor. Bij het tankstation wordt nu
alleen nog brandstof verkocht. Maar vroeger handelde Jansema
ook in motorfietsen. Egbert herkende het geronk van een Norton,
een BSA of een Jawa.
Tussen de woonhuizen waren ook winkels. Op no. 50 had
Sietsema een groentezaakje. De man ventte in de stad met
paard en wagen. Bij de vrouw moest Egbert voor zijn moeder
soms wel eens een rode kool kopen. Maar meestal at men
groente uit eigen moestuin. Alle huizen aan die kant van de weg
hebben nog een diepe tuin.
In de oorlog heeft er bij Sietsema op zolder een joodse familie
ondergedoken gezeten. Niemand in de straat heeft dat geweten.
Maar later vertelden
de onderduikers dat
zij de kinderen van
de straat wel
hebben zien
opgroeien.
Bij een weduwe in
de straat was een
Poolse kostganger
die Josef heette. Hij
was fotograaf en
had een DoKa. In
die donkere kamer,
waar hij zijn foto’s
ontwikkelde,
ontstond

Tegenover nr. 69 poseert een drietal. Op de
achtergrond de tuinderij en het oude
bejaardenhuis Avondrust aan de
Deldenerstraat
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kortsluiting. Egbert was inmiddels elektricien en mocht de storing
verhelpen.
Josef vertoonde meer trucs. Hij kon motorrijden staand op het
zadel.
Tegenover de huizen van de broers ten Doeschot was een
tuinderij die hoorde bij een zaadwinkel aan de Deldenerstraat. Op
dat terrein werden in de jaren 60 moderne huizen gebouwd door
de firma Hollandse Signaal, Daar kwam dhr. Jorna te wonen en
Ir. Staal.
Een boerderij die ook aan die kant stond werd afgebroken voor
de bouw van het verzorgingshuis Avondrust, nu ’t Woolde.
In de knik van de straat was een boerenhuis van Haverkate. Daar
mocht Egbert wel helpen op het aardappelland. De beloning was
een potje honing. Vanaf dat huis kon je pal langs het spoor
helemaal naar de boerderij van Grobben lopen. Die staat nog
steeds aan de Grobbenweg achter het Twickelcollege.
Er werd wat afgelopen in die tijd. Egbert liep helemaal naar de
Bernardusschool in de Steynstraat. Maar winkels waren er
dichtbij in overvloed. Firma Peters tegenover het ziekenhuis aan
de Deldenerstraat had brood en kruidenierswaren. Waar nu LEC
witgoed verkoopt was kruidenier Giesbers. Ook aan de
Deldenerstraat was Slot, kruidenier en fietsenhandelaar. En in de
Leliestraat was nog een kruidenier Legtenberg.
Egbert trouwde op zijn 26e met Riet en ging aan de Ottoweg
wonen. Maar 15 jaar geleden konden zij van hun zijn zoon het
(groot)ouderlijk huis terugkopen.
Egbert is weer helemaal thuis aan de Woolderesweg.
Met dank aan Egbert en Riet ten Doeschot, Henk Versteeg voor
de foto’s en Annie Willemsen voor de nadere informatie.
Netty Bakker
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Buurthuis en Speeltuin Weidedorp-Woolderes.
Historie:
De vereniging Buurthuis en Speeltuin WeidedorpWoolderes is op 1 oktober 1966 opgericht en op
29 november 2013 opgehouden te bestaan. Op
deze laatste datum is de rechtsvorm gewijzigd in
een stichting. Deze omzetting heeft plaatsgevonden omdat de gemeente Hengelo heeft besloten buurthuizen en
speeltuinen in Hengelo te clusteren. Weidedorp-Woolderes is per
1 januari 2014 geclusterd met Stichting Hengelose Es.
Per 1 januari 2014 zijn beide opgegaan in de Stichting Wijkcentra
Hengelo Midden met twee locaties: Buurthuis en Speeltuin
Weidedorp-Woolderes (Curaçaostraat 10) en Wijkcentrum de
Hengelo Es (Uitslagsweg 47).Gelijktijdig zijn de beide oude
Stichtingen geliquideerd en uitgeschreven uit het register van de
kamer van Koophandel.
De besturen van de beide voormalige Stichtingen vormen ook het
bestuur van Stichting Wijkcentra Hengelo Midden . Het bestuur
van de stichting bestaat uit alleen vrijwilligers.
Stichting Wijkcentra Hengelo Noord is al een jaar eerder tot stand
gekomen. Stichting Wijkcentra Hengelo Zuid is nog niet
gerealiseerd.
Doelstellingen:
Een van de belangrijkste uitgangspunten van de gemeente
Hengelo voor het beleid van een wijkcentrum/wijkwelzijnsvoorziening/speeltuin, is het uitvoeren en het bereiken van een
goede afstemming tussen een algemeen en een specifiek
aanbod. Dit uitgangspunt is door de gemeente als volgt
geformuleerd: “Het regelmatig (zonder winstoogmerk) bieden van
een basisactiviteitenaanbod voor alle wijkbewoners om er in hun
vrije tijd aan deel te kunnen nemen.”
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Subsidie:
De stichting is voor een groot deel afhankelijk van subsidie die door
de gemeente Hengelo wordt verstrekt. Sinds 2010 heeft de
gemeente door kortingen op, en bevriezing van, haar subsidies, ook
op personeelskostensubsidies, een gat in de begrotingen
veroorzaakt van alle wijkwelzijnsvoorzieningen.
Kleine instellingen hebben, in tegenstelling tot de grote, te weinig
verdien mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld bar omzet, om de
ontvangsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Ook dit is een
reden voor de gemeente geweest om te komen tot clustervorming.
Activiteiten:
In Buurthuis en Speeltuin Weidedorp-Woolderes vinden op dit
moment de volgende activiteiten plaats:








Tai Chi
Ouderensociëteit (kaartclub)
Yoga
Eum Yang Teakwondo
Dreamline - Gezond en slank
Knutselmiddag voor kids van
4-12 jaar







Vakantiespelen
Kinderfeestjes
Workshops
Huur van zalen/ruimten
Inloop ouders/buurtbewoners

Voor meer informatie over deze activiteiten, zie de website
www.speeltuinweidedorp.nl of bel de beheerders (zie namen en
telefoonnummer aan het eind van dit artikel.
Jongerenwerk:
Elke dinsdagavond is er jongereninloop in het buurthuis.
Professionele jongerenwerker (Scala ) is aanwezig. Deze
jongerenwerker onderhoudt contacten met jongeren in zowel de
accommodatie als op straat. Ook signaleert en analyseert de
jongerenwerker vragen van jongeren, buurtbewoners en andere
instanties (bijvoorbeeld van politie, gemeente, sportservice,
onderwijs, hulpverlening) en brengt deze in in de daarvoor
bestemde overleggen.
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Speeltuin:
We beschikken over
een prachtige
speeltuin met veel
speelattributen en
spelmogelijkheden
zoals basketbal en
voetbal.
Belangstelling
voor andere
activiteiten ?
Mocht u als
buurtbewoner
belangstelling hebben voor andere activiteiten, laat ons dat dan
weten. In overleg kijken we dan wat mogelijk is. Kom hiervoor
even langs, neem telefonisch contact op of stuur een mail.
Vrijwilligers en stagiaires
We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken ten behoeve van
werkzaamheden en begeleiden van activiteiten. Daarnaast
maakt het buurthuis ook gebruik van stagiaires die beheerders,
jongerenwerker en vrijwilligers ondersteunen tijdens activiteiten.
Contact:
Beheerders (Evelyne en/of Agnes) zijn bijna dagelijks in de
speeltuin aanwezig, Zij kunnen u inlichten over alles wat
betrekking heeft op de speeltuin en de activiteiten. Ze zijn
telefonisch bereikbaar onder nummer: 074 – 291 95 04
en per mail: info@speeltuinweidedorp.nl
Voor nadere informatie: www.speeltuinweidedorp.nl
Ook willen wij u wijzen op de website van het Wijkcentrum
de Hengelo Es (Uitslagsweg 47): www.wijkcentrum-dehes.nl
Benny Stroot
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Mijn Levensverhaal
Een cursus van Welzijn Ouderen Hengelo
Bij het ouder worden mag je jezelf de
tijd gunnen om terug te kijken op je
leven. Soms om de balans op te
maken. Soms om verhalen of
levenservaringen door te kunnen geven
aan wie je lief zijn, bijvoorbeeld de
kinderen of kleinkinderen. Het kan
zinvol en plezierig zijn om over
herinneringen van vroeger te praten, met leeftijdsgenoten of met
jongere mensen. Praten over herinneringen roept vaak ook weer
andere, bijna vergeten herinneringen, op. Op die manier komt het
verleden door het gesprek met elkaar weer tot leven. Tijdens de
cursus ‘Mijn Levensverhaal’ ligt de nadruk op het gesprek met
elkaar. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Ook worden
er handreikingen gegeven voor het maken van een persoonlijk
levensboek en hoe u daar thuis mee bezig kunt zijn.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op de woensdagmiddag,
in een groep van ongeveer acht mensen.
Locatie:

De Hiebendaal, Geerdinksweg 130.
ontmoetingsruimte De Tuinkamer
Startdatum: woensdagmiddag 22 oktober 2014 van
14.00 tot 16.00 uur
Kosten
€ 30,-

Informatie en opgave: Voor meer informatie over de inhoud van
de cursus kunt u contact opnemen met cursusleidster Mw. Ingrid
de Vos-Hommel: 074-26 63 109. Om u op te geven voor deelname kunt u zich melden bij: SWOH/Zorgloket 074-245 91 31 of
info@swohengelo.nl
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Milieuplein Woolderes
De gemeente Hengelo en Twente Milieu zijn bezig met het
realiseren van een ondergronds Milieupleintje aan de Curiestraat.
De ondergrondse containers voor textiel, glas, papier, blik en
plastic verpakkingen vervangen de bovengrondse containers die
nu staan opgesteld aan de Woolderesweg. De bovengrondse
containers zijn enkele jaren geleden geplaatst om te kijken of
deze locatie geschikt zou zijn voor een permanente oplossing.
De bovengrondse containers worden dermate goed gebruikt door
bewoners, dat is besloten een permanente locatie te creëren met
ondergrondse containers aan de Curiestraat.

Bakken in Groot Driene.
Bij de Emté komen dezelfde soort bakken.

Vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen op de
beoogde plek van de ondergrondse containers lopen de
werkzaamheden niet zoals gepland. Voor de zomervakantie zijn
deze kabels en leidingen pas bij het graven aan het licht
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gekomen. Na de zomervakantie is een nieuwe poging
ondernomen, maar bleek opnieuw niet alles in orde om direct te
kunnen plaatsen.
Op dit moment wordt met verschillende partijen gewerkt aan een
oplossing. Kabeleigenaren, aannemers, Twente Milieu en de
gemeente Hengelo trekken hierin samen op. Wanneer alle
partijen de zaken op orde hebben, kan snel over worden gegaan
tot plaatsing.
Bas Assink (TwenteMilieu)

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: 23/10, 27/11 en 18/12 (3de do.)
Plastic: vrijdag 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: 22/10, 26/11 en 17/12 (3de wo.)
Plastic: vrijdag 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: 27/10, 24/11 en 29/12
 Plastic: vrijdag 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 en 19/12..
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Vaste gegevens
Leden van het Bewonerscomité
Naam
Hans van
Oosterbosch

Functie
Voorzitter

Herman Aalderink penningmeester
/ redacteur

Adres
Albert.
Schweitzerstraat 21

Telefoon
242 77 19

Nico Maasstraat 12

242 91 38

Donaties
Eventuele donaties graag op onze bankrekening NL 87 ABNA 05 91 94 57 62
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:
Ongediertebestrijding:
Hondenwacht:
Stadstoezicht:

245: 94 59
851 02 31
245 94 59
245 94 59

