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Woolderesnieuws 
 
Nummer 50 – december 2014 
 
Buurtblad van de Woolderes. 
 
Het is nog niet duidelijk of en zo ja wanneer het volgende 
Woolderesnieuws verschijnt.  
Als u kopij toestuurt, wordt dat wel gepubliceerd op de website. 
Inzenden het liefst per e-mail. De inzender is verantwoordelijk voor 
de inhoud. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. 
 
Correspondenten 
Netty Bakker; nettybakker@home.nl  
 
Eindredactie / secretariaat 
Herman Aalderink; Nico Maasstraat 12; tel. 2429138 
e-mail: h-aalderink@home.nl  
 
Bankrekening: 
NL 87 ABNA 05 91 94 57 62 t.n.v. Stichting Bewonerscomité 
Woolderes 
 
Coördinatie distributie 
Renate Wilmink; tel. 074 - 29 12 269 
Joke Brinkmann; tel. 074 - 29 11 385 
 
Foto’s in dit nummer 
Netty Bakker, Herman Aalderink, 
 
Website 
www.woolder-es.nl 
 
Bij de voorplaat 
Een luchtfoto van de Woolder Es in 2001, het jaar dat het eerste 
nummer van dit blad verscheen. De meest in het oog springende 
verschillen met nu zijn het Seahorseterrein, de spoorwegovergang 
aan de Grobbenweg en de kleur van de tennisbaan (dit laatste is op 
deze zwartwit-afdruk niet herkenbaar). 

mailto:nettybakker@home.nl
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VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt het 50ste nummer van dit blad. En het zou ook zo maar 
het laatste nummer kunnen zijn. Van de laatste 25 was ik de 
hoofdredacteur. Dat is meer dan genoeg. Ik ga er mee stoppen. 
Tot op heden zijn er geen belangstellenden die het eventueel 
willen overnemen.  
 
Vóór het Woolderesnieuws was er het wijkblad van Weidedorp- 
Woolderes. Het eerste nummer daarvan verscheen in 1974. 
Maar omdat het wijkcomité Weidedorp-Woolderes in 2001 is 
opgesplitst in een wijkcomité voor Weidedorp en een wijkcomité 
voor de Woolder Es, zijn ook de wijkkrantjes gescheiden verder 
gegaan. Jaap van der Hulst was bij beide comités en bij beide 
krantjes lange tijd een stuwende kracht. 
 
Daarnaast vraag ik mij af hoeveel behoefte er nog is aan een 
krantje. De meesten van u beschikken over internet. Kan de 
website of een Facebookpagina de functie van het krantje 
overnemen? Daarom in dit blad een enquête (zie pagina 5 e.v.). 
Vriendelijk verzoek om even tijd te nemen om de enquête in te 
vullen en op te sturen. Op basis van de respons en de uitslag 
bepalen we hoe we verder gaan.  
 
Tot slot wens ik u prettige kerstdagen een heel gelukkig 2015. 

Herman Aalderink  
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Uitnodiging 
voor de 

Woolder Es nieuwjaarsbijeenkomst  
op  

vrijdag 2 januari 2014 om 19.00 uur bij de vijver. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt traditioneel opgeluisterd 
door de 

 

Vorige keer stortregende het. Wie weet is nu de vijver 
bevroren. 
 
Kom in ieder geval uw buurtgenoten een gelukkig Nieuwjaar 
toewensen. En kom luisteren naar de midwinterhoornklanken 
over de vijver.  
 
Voor iedereen, volwassenen en kinderen, is er een 
nieuwsjaar-(fris)drankje of borreltje.  
 

Van harte welkom en komt allen !! 
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Recreatief volleyballen in de Woolder Es. 
 
Iedere maandagavond wordt er in de gymzaal Woolderes aan 
de Woolderes 130 (direct naast het Twickelcollege) door een 
enthousiaste groep dames en heren recreatief volleybal ge-
speeld. Deze groep vindt het leuk wekelijks te volleyballen, 
zonder de verplichting om competitie te moeten spelen. De 
avond start met een lichte warming-up en wat speltraining. 
Daarna ligt de nadruk op het gezellig een paar sets volleyballen.  
 
Elke maandagavond wordt door twee groepen elk 1½ uur 
gespeeld. Beide groepen zijn samengesteld uit een mix van 
dames en heren in leeftijd variërend van begin 30 tot in de 60. 
 
De 1e groep, onder leiding van Peter Orth; start om 19:00 uur. 
De 2e groep, getraind door Jieles van Daalen; start om 20:30 uur. 
 
Heb je interesse om eens vrijblijvend te komen kijken en/of mee 
te spelen, neem dan contact op met Carla van Rooij  
(T: 074-3491915 of E: info@tkchengelo..nl  Voor meer informatie 
over onze vereniging: http://www.tkchengelo.nl 

 

mailto:info@tkchengelo..nl
http://www.tkchengelo.nl/
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Uitnodiging 

 

voor 
 

kerstvieringen in de  
 

Morgenster 
 

 
 

In de MORGENSTER wordt het kerstfeest gevierd.  
Mét en dóór jong en oud! Daarbij bent u, bewoners van de 
Woolderes, ook van harte uitgenodigd! 
 
 Op kerstavond, 24 december wordt het kinderkerstfeest 

gevierd met een gezellige musical voor en door kinderen.  
Deze avond begint om 18.30.  
Kinderen, vaders, moeders, opa´s en  oma´s; welkom!! 
 

 Eerste kerstdag, 25 december om 10.00 uur  
vieren we het geboortefeest van Jezus.  
We denken er aan waarom Hij naar onze wereld kwam.  
Jong en oud, hartelijke welkom ! 
 

Waar:  de Morgenster  
Freudstraat 18 
Woolder Es 
Hengelo 
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Enquête Woolderesnieuws 
 
Dit krantje maken kost tijd en geld. Meer dan bijvoorbeeld het 
bijhouden van de website of een facebookpagina.  
 
De reacties op het krantje zijn over het algemeen positief. Maar 
het zijn niet veel reacties. We willen graag weten of het “lonend” 
is om het krantje te blijven uitgeven. Of is het beter om onze 
aandacht te richten op de website en/of een facebook-pagina.  
Of misschien is er wel helemaal geen behoefte meer aan nieuws 
van en over de Woolder Es. Daarom wil ik graag een peiling 
doen en op basis hiervan bekijken hoe het verder moet.  
 
Vriendelijk verzoek om de vragen op de volgende 3 pagina’s te 
beantwoorden aan mij toe te sturen Als u op- of aanmerkingen 
hebt, die u in de vragen niet kwijt kunt, voeg die dan s.v.p. apart 
toe. Opsturen van de enquête kan: 
 

- door dit binnenste blad uit het krantje te halen en toe te 
sturen aan: Nico Maasstraat 12; 7555 LT Hengelo; 
 

- per email; als u de vragenlijst digitaal wilt ontvangen, stuur 
mij dan s.v.p. een mail (h-aalderink@home.nl)  
(als u scanner hebt, kunt u ook de ingevulde pagina’s 
scannen en aan mij toe-mailen) 
 

- Invullen en opsturen via de website: www.woolder-es.nl.  
 

 
Invullen kost hooguit 10 minuten. Ik hoop dat u er tijdens de 
komende dagen die tijd even voor kunt vinden.  
 
Bij voorbaat dank 
 
Herman Aalderink

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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1) Heeft de Woolder Es een wijkkrantje (zoals het 
Woolderesnieuws) of een website nodig? 

O nee, een krantje of een website is niet nodig. 
O ja, een krantje én een website; 

 O  ja, wel een krantje; een website niet; 
 O  ja, wel een website; een krantje niet; 

 O ja, wel een facebookpagina; een website of krantje niet. 
 O anders, nl…………………………………… 

 
2) Wat gebeurt er met het Woolderesnieuws bij u thuis 

O hij gaat (meestal) ongelezen bij het oud-papier 
 O  ik blader hem door 
 O  ik lees enkele stukken die mij interesseren 
 O  ik lees de meeste stukken 
 O  anders, nl…………………… 
 
3) Geef s.v.p. met een rapportcijfer aan of de artikelen en de 

onderwerpen in het Woolderesnieuws u aanspreken. 

 1:  er staan zelden artikelen in die het lezen waard zijn 
 10: vrijwel alle artikelen zijn leuk/interessant om te lezen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4) Geef s.v.p. met een rapportcijfer aan of u vindt dat het 

Woolderesnieuws een nuttige functie heeft als wijkkrantje. 

 1:  heeft nauwelijks een functie en kan beter stoppen 
 10: heeft een belangrijke functie en moet blijven uitkomen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5) Geef met een rapportcijfer aan of het Woolderesnieuws wat 

toevoegt aan andere (nieuws)bronnen zoals de Tubantia, 
het Hengelo’s Weekblad, gemeentelijke website, etc. 

 1:  het Woolderesnieuws voegt niets toe 
 10: het Woolderesnieuws is een waardevolle toevoeging. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6) Het Woolderesnieuws verschijnt tot op heden 4 keer per 
jaar. Wat vindt u daarvan ?  

 O  het hoeft wat mij betreft helemaal niet te verschijnen 
 O  4 x per jaar is te veel, ….. x per jaar is voldoende 
 O  4 x per jaar is goed 

O 4 x per jaar is te weinig, zou ….. x per jaar moeten zijn. 
 
7) Als u vindt dat het Woolderesnieuws moet blijven bestaan; 

geef dan s.v.p hieronder aan 
- wat goed is, wat anders moet, wat u mist  
- waar het blad (meer) aandacht aan zou moeten besteden?  
- wat u kunt bijdragen aan het voortbestaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8) Beschikt u over internet en/of email 

O nee; 
O ja, maar ik gebruik internet of email nauwelijks; 

 O ja, ik email regelmatig, maar maak niet/nauwelijks 
gebuikt van internet; 

O ja, ik email regelmatig en maak regelmatig gebruik van 
internet. 
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9) Hebt u de website www.woolder-es.nl wel eens bezocht? 

O nee, nooit 
O ja, wel eens 

 
10) Als de website www.woolder-es.nl beter zou worden 

bijgehouden, denkt u dat u de website dan wel eens gaat 
bezoeken om te zien wat er speelt in de buurt? 

O nee, ik denk het niet 
O ja, af en toe 
O ja, ik denk dat ik een regelmatig bezoeker word. 

 
11) Gebruikt u Facebook 

O nee 
O ja, ik heb een facebook-pagina, maar ben niet actief 
O ja, ik ben een actief gebruiker van facebook en 

O heb de fb-pagina Woolder-es geliked 
O heb de fb-pagina Woolder-es (nog) niet geliked 

 
12 Bent u bereid om af en toe een bijdrage te leveren aan de 

website of om de facebook-pagina onder de aandacht te 
brengen  

 O nee, liever niet 
 O ja, ik wil (vrijblijvend) bezien of ik kan meehelpen met 

het onderhoud/de redactie van de website 
 O ja, ik wil de facebook-pagina Woolder-es onder de 

aandacht brengen en er af en toe berichten opzetten 
 
Als u bij één van voorgaande vragen hebt aangegeven dat u een 
bijdrage wilt leveren, geef dan hieronder s.v.p. uw naam, 
emailadres of telefoonnummer zodat ik contact kan opnemen.  
 

Naam: …………………………………………………………….. 

 

Email/telefoon:………………………………………………………

http://www.woolder-es.nl/
http://www.woolder-es.nl/
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Met elkaar op de koffie…(in het Woolde). 

 
Heeft u ook behoefte anderen te zien, even bij te praten, een 
kopje koffie buiten de deur te drinken, de zinnen te verzetten.  
Bewoners van de Woolder Es kunnen dit wekelijks gaan doen.  
 
Elke donderdagmorgen is er van 
10.00 – 11.30 uur een koffieclub op 
een gezellige plek in Het Woolde. De 
koffie is gratis. In de winkel of op het 
kleine marktje kunt u iets lekkers voor 
bij de koffie kopen.  
 
Ook als u een keer geen zin heeft met anderen te praten, is het 
fijn te komen, want dan kunt u lekker de krant induiken of een 
tijdschrift lezen. Er is een gastvrouw die u ontvangt. 
Van tijd tot tijd kunnen we ook een ochtend organiseren met een 
thema waar u belangstelling voor heeft. 
  
De koffieclub gaat donderdag 4 december 2014 van start. U hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. 

 
U BENT VAN HARTE UITGENODIGD! 
Als het vervoer problemen oplevert, kunt u contact opnemen met de 
receptie van Het Woolde 074 – 367 3000.  
We zoeken dan samen een oplossing. 
 
Het Woolde,  
Geerdinksweg 130 
 
 
)  
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Inbraakpreventie 
 
In de Woolder Es wordt, 
vergeleken met andere wijken in 
Hengelo, relatief vaak ingebroken. 
De gemeente probeert daar wat 
aan te doen. Begin november 
hebben alle bewoners van de 
Woolder Es een brief van de 
gemeente ontvangen met een 
aanbod: een adviseur van het 
Inbraak Preventie Team komt op 
huisbezoek om (gratis en 
vrijblijvend) te adviseren hoe de 
woning (beter) te beveiligen tegen 
inbrekers. De ervaring leert dat als 
een dergelijk advies wordt opgevolgd de kans op inbraak 
aanzienlijk afneemt. Al ruim 100 bewoners van de Woolder Es 
hebben van het aanbod gebruik gemaakt.  
Wilt u nog een preventieadvies aanvragen, dan kan dat door 
contact op te nemen met het Inbraak Preventie Team van 
Noaber Bouw: 074 – 2653638; bereikbaar van maandag t/m 
donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur. 
 
Ook kan in overleg met de gemeente een voorlichtingsavond 
worden georganiseerd. De buurt wordt dan door een 
beveiligingsexpert met de ogen van een inbreker bekeken. 
Tijdens de voorlichtingsavond worden de resultaten besproken 
en er wordt informatie gegeven. Ook de wijkagent is aanwezig 
om vragen te beantwoorden. Hebt u belangstelling en wilt u het 
initiatief hiervoor nemen voor een voorlichtingsbijeenkomst op de 
Woolder Es stuur dan een mailtje, dan zorg ik voor een 
contactadres bij de gemeente. 
 
Herman Aalderink 
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Tijdelijke afsluiting kruising Woolderesweg- 
Geerdinksweg 

  
De riool- en wegwerkzaamheden aan de Weideweg zijn groten-
deels afgerond. In het nieuwe jaar komt de kruising met de 
Woolderesweg aan de beurt. De Woolderesweg is de 
belangrijkste toegangsweg tot de Woolder Es en kan niet zo 
maar afgesloten worden. Daarom komt er een tijdelijke toegang 
via het Seahorseterrein. Hoe dat er precies uit komt te zien, was 
bij het maken van dit krantje nog niet bekend. Aannemer KWS en 
de gemeente verspreiden dit jaar nog een nieuwsbrief bij de 
woningen die het dichtst bij liggen. Ook komt er een inloop-
bijeenkomst waarin één en ander wordt toegelicht en waar u 
vragen kunt stellen. Als u geen nieuwsbrief ontvangt, kijk dan op 
de gemeentelijke website www.hengelo.nl  Projecten en 
Plannen  Westtangent.  
In de gemeente-advertentie in het Hengelo’s Weekblad zal de 
inloopbijeenkomst worden aangekondigd. Ook op “onze” website 
www.woolder-es.nl zal informatie worden geplaatst.  
 
De werkzaamheden maken 
onderdeel uit van een groter project, 
de Westtangent genoemd. Dit 
omvat de Weideweg, de 
Geerdinksweg en de Oelerweg. De 
aanleiding is het vervangen van het 
riool onder de weg. De riolering 
dateert uit de jaren ’50 en is aan 
vervanging toe. De oude rioolbuizen 
worden vervangen door nieuwe 
buizen van een veel grotere 
diameter. Daardoor kan het riool in 
perioden met heftige regenval veel meer water bergen. Ook komt 
er een zogenoemde stuwkelder bij de Johannaweg. Deze extra 
wateropvang moet helpen voorkomen dat bij zware regenbuien 
wateroverlast ontstaat en dat er ongezuiverd rioolwater via een 

 
Een planbord van KWS voor 
de werkzaamheden aan de 
Westtangent 

http://www.hengelo.nl/
http://www.woolder-es.nl/
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overstort in het oppervlaktewater geloosd moet worden. Omdat 
vanwege de rioolvernieuwing de weg moet worden opgebroken, 
wordt ook het wegdek en het wegprofiel vernieuwd.  
 
In 2013 is begonnen met de Oelerweg; dit stuk is klaar. 
Halverwege dit jaar, is de aannemer KWS verder gegaan aan het 
andere uiteinde, de Weideweg. En dan nu dus de kruising met 
Woolderesweg. Daarna in twee stukken de Geerdinksweg tot aan 
de kruising met de Deldenerstraat, vervolgens de kruising zelf en 
dan in stukken de Geerdinksweg tot aan de Oelerweg. In de 
eerste helft van 2016 moet alles klaar zijn.  
 
Herman Aalderink 

 
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: 18/12 (3de do.), 22/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 23/7 

 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: 17/12 (3de wo), 28/1, 25/2, 25/3, 22/4, 27/5, 24/6, 22/7 
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: 29/12; voor 2015 geen info op website Twente Milieu 

 
Plastic in alle drie delen: vrijdag 19/12, 27/12, 2/1, 16/1, 23/1, 
30/1, 13/2, 27/2,13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 
17/7, 31/7. 
 
Denkt u eraan dat vanaf 1 januari 2015 drankenkartons voor fris-
drank, zuivel, sap e.d. bij het plastic (niet bij het papier) mogen...



 

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 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: 245: 94 59 
Ongediertebestrijding:  851 02 31 
Hondenwacht:   245 94 59 
Stadstoezicht:   245 94 59 
  



 

 

 

Moet het Wooldersnieuws 
blijven bestaan? 

 
Is de website / facebook-pagina 

voldoende?  
 

Vul de enquête in !! 
(zie pagina 5 e.v.) 


