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VAN DE REDACTIE 

In januari van dit jaar overleed Jaap van der Hulst, de oprichter 
van dit blad. Twee maanden later overleed ook zijn vrouw Jannie. 
Op pagina 3 een In Memoriam.  

Zoals u ziet is het Woolderesnieuws, nummer 51, toch weer 
verschenen Uit de enquête die in nummer 50 was opgenomen, 
blijkt dat het krantje wel wordt gewaardeerd. Wel is het de vraag 
of er heel veel lezers zijn. Op pagina 5 leest u meer over de 
resultaten van de enquête.  

Met de enquête heeft een aantal buurtbewoners zich bereid 
verklaard om een bijdrage te leveren aan dit krantje, de website 
en de facebookpagina. Dat is mooi. In april zijn eerste afspraken 
gemaakt. In dit nummer nog geen “nieuwe” bijdragen van het 
verschijnen kon niet langer wachten vanwege de aankondiging 
van het vijverconcert. Op zondag 31 mei is het namelijk weer 
zover: het 10de vijverconcert. Lees er meer over op pagina 2.  

Zonder uw bijdragen is het geen echte wijkkrant. Daarom: wilt u 
wat kwijt, heeft u suggesties of opmerkingen of beter nog wilt u 
een artikeltje plaatsen, laat het horen. Het liefst via de email:  
h-aalderink@home.nl  

Herman Aalderink  
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Vijverconcert Woolder Es 
 
Zondagmiddag 31 mei van 14.30 tot 16.00 uur organiseert het 
bewonerscomité Woolderes weer een openlucht vijverconcert!. 
(voor de tiende keer) 
 
Bij mooi weer kunnen we weer heerlijk op de oevers rond de 
vijver zitten en het orkest op het terras. Maar ook bij slecht weer 
gaat het concert door. Dan kunnen we dan nl. terecht in het 
naastgelegen Twickelcollege aan de Woolderesweg.   
 
Ook de school werkt aan het programma mee. Leerlingen die 
muziek als eindvak hebben, zullen als solist optreden onder 
coördinatie van docent Carl Wittrock.  
 
Het orkest is een goede bekende: Het Twents Jeugd Harmonie 
Orkest (TJHO) van Armonia. Dit keer o.l.v. Bert Fransen. Het 
eerste vijverconcert, tien jaar geleden, werd verzorgd door TJHO. 
 
Buurtbewoners rond de vijver en leerlingen van het 
Twickelcollege zorgen voor koffie, thee, limonade en heerlijk 
huisgemaakt gebak. De ingrediënten worden gesponsord door 
EMTÉ supermarkt. De opbrengst komt ten goede aan het Ghana 
project van het Twickelcollege: scholieren zamelen geld in voor 
onderwijs aan 
jongeren in Ghana.  
 
Neem uw stoeltje 
mee en kom genieten 
van het jaarlijkse 
vijverconcert!  
 
Netty Bakker 

  
 

Een stoel hoeft niet, zitten op het gras gaat ook 
prima, vonden deze bezoekers in 2014 
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Altijd op de bres voor Weidedorp en de Woolder Es 

In januari is de oud secretaris van het bewonerscomité Woolderes 
en oud redacteur van dit blad Jaap van der Hulst overleden.  
Door zijn ziekte zagen we dit afscheid aankomen. 

En acht weken later, in maart, werden we opgeschrikt door het 
bericht dat ook zijn vrouw Jannie was overleden.  

 
Jaap en Jannie bij hun huis aan de Albert van der Meerstraat 

 

In het Woolderesnieuws nummer 47 (december 2013) staat een 
uitgebreid artikel over al het werk dat Jaap bijna veertig jaar voor 
onze wijk heeft gedaan.   
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Voor Jaap begon het in 1975 toen het gezin nog in de Arubastraat 
woonde. Hij werd daar later secretaris van het wijkcomité en 
redacteur van de buurtkrant.  

Na de nieuwbouw in de Woolder Es verhuizen Jaap en Jannie 
naar de Albert van der Meerstraat. Zij maken de ontwikkeling van 
de Woolder Es van het begin af mee.  
 
In 2001 wordt het nieuwe 
bewonerscomité Woolder Es en 
het nieuwe Woolderesnieuws 
opgericht. Jaap is daarin weer van 
de partij en speelt als secretaris en 
redacteur een belangrijke rol. Van 
de talloze vergaderingen, 
activiteiten, wijkkranten en foto’s 
heeft hij een enorm archief 
opgebouwd. Dit archief heeft hij in 
januari 2014 overgedragen aan 
het Historisch Museum Hengelo. 

Jannie heeft hem al die jaren op 
de achtergrond gesteund in zijn vrijwilligerswerk, maar “zich er 
niet mee bemoeid”. Ze heeft met plezier meegeholpen aan het 
initiatief van het bewonerscomité om Jaap voor te dragen voor 
een “lintje” voor zijn vrijwilligers- en verenigingswerk.  
Naast deze Koninklijke onderscheiding heeft Jaap vooral 
voldoening gevonden in het contact en de samenwerking met 
talloze mensen in de wijk die hij door zijn werk heeft leren kennen 
en door wie hij gekend wordt. Dat was voor hem “je thuis 
voelen ook buiten de voordeur”.  

Wij wensen hun zoon en dochter, de verdere familie en de buren 
in de Albert van der Meerstraat sterkte met het verlies van een 
bijzonder paar. 

 
Op 16 januari 2014 draagt 
Jaap zijn archief over aan het 
Historisch Museum Hengelo 



 

5 

Resultaten enquête 
We wilden graag weten hoe het verder moet met dit krantje. Is 
het “lonend” om het te blijven uitgeven. Of moet de aandacht zich 
richten op de website en/of een facebook-pagina. En is er 
überhaupt behoefte aan nieuws van en over de Woolder Es. 
Daarom een enquête in het vorige Woolderesnieuws.  
 
Reacties 

In totaal heb ik 45 enquêtes terugontvangen. Er worden ca. 900 
krantjes verspreid. Het is dan ook geen respons om over naar 
huis te schrijven: ongeveer 5% heeft gereageerd.  

Wat kun je hier uit afleiden. In ieder geval dat er zeker 45 
buurtgenoten het Woolderesnieuws lezen. Maar waarschijnlijk 
zullen dat er wat meer zijn. Er zijn ook “technische” redenen om 
geen heel hoge respons te 
verwachten. Je moet er nogal wat 
voor doen. Allereerst natuurlijk 
invullen. Maar dan: de enquête uit 
het krantje halen, er een 
enveloppe bij zoeken en er een 
adres opschrijven. Dan een 
postzegel erop en posten of 
persoonlijk bezorgen. (Scannen 
en mailen was ook mogelijk. Of 
downloaden van de website en 
mailen. Maar ook dat gaat niet 
vanzelf en bovendien is dat niet anoniem). 

Door al die stappen en belemmeringen zullen heel wat enquêtes, 
zijn blijven liggen. Ik doe een schatting: 30% van degenen die in 
beginsel de enquête hadden willen invullen en opsturen, hebben 
uiteindelijk alle noodzakelijk stappen ondernomen om de enquête 
bij mij te krijgen. Zo redenerend zijn er in ieder geval 150 
personen die het krantje geheel of gedeeltelijk lezen.  

  

 
Bij mondelinge enquêtes 

is de respons groter 



 

6 

De antwoorden. 

Gelet op het voorgaande zijn de antwoorden niet representatief 
voor de hele buurt. Maar mogelijk wel voor de (150 ??) personen 
die het krantje lezen.  
 

1) Heeft de Woolder Es een wijkkrantje (zoals het 
Woolderesnieuws) of een website nodig? 

nee, een krantje of een website is niet nodig .............. 2% 
ja, een krantje én een website .................................... 49% 

 ja, wel een krantje; een website niet ........................... 24% 
 ja, wel een website; een krantje niet ........................... 22% 

 een facebookpagina; een website of krantje niet ........ 2% 
 

2) Wat gebeurt er met het Woolderesnieuws bij u thuis 

hij gaat (meestal) ongelezen bij het oud-papier .......... 0% 
 ik blader hem door ...................................................... 4% 
 ik lees enkele stukken die mij interesseren................. 11% 
 ik lees de meeste stukken .......................................... 85% 
 
3) Geef s.v.p. met een rapportcijfer aan of de artikelen en de 

onderwerpen in het Woolderesnieuws u aanspreken. 

 Gemiddeld rapportcijfer: 8 

 
4) Geef.v.p. met een rapportcijfer aan of de artikelen en de 

onderwerpen in het Woolderesnieuws u aanspreken. 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,6 

 
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. 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,6 
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6) Het Woolderesnieuws verschijnt tot op heden 4 keer per 
jaar. Wat vindt u daarvan ?  

 het hoeft wat mij betreft helemaal niet te verschijnen . 9% 
 3 x per jaar is voldoende............................................. 4% 
 4 x per jaar is goed ..................................................... 80% 

zou 6 x per jaar moeten zijn ........................................ 7% 
7) Beschikt u over internet en/of email 

nee; ............................................................................ 4% 
ja, maar ik gebruik internet of email nauwelijks .......... 11% 

 ja, ik email regelmatig en maak  
regelmatig gebruik van internet .................................. 85% 

 
8) Hebt u de website www.woolder-es.nl wel eens bezocht? 

nee, nooit .................................................................... 36% 
ja, wel eens ................................................................. 84% 

 
9) 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? 

nee, ik denk het niet ................................................... 24% 
ja, af en toe ................................................................. 44% 
ja, ik denk dat ik een regelmatig bezoeker word. ........ 31% 

 
10) Gebruikt u Facebook 

nee ............................................................................. 45% 
ik heb een facebook-pagina, maar ben niet actief ...... 13% 
ik heb de fb-pagina Woolder-es geliked ..................... 9% 
ik heb de fb-pagina Woolder-es (nog) niet geliked ..... 20% 

 
  

http://www.woolder-es.nl/
http://www.woolder-es.nl/
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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  

 nee, liever niet ............................................................ 80% 
 ik wil (vrijblijvend) bezien of ik kan meehelpen  

met het onderhoud/de redactie van de website .......... 16% 
 ik wil de facebook-pagina Woolder-es onder de 

aandacht brengen / er af en toe berichten opzetten ... 4% 
 
Al met al zijn de respondenten dus behoorlijk positief over het 
krantje en de website. Als commentaar wordt er door 
verschillende mensen bij gezegd dat het krantje vooral 
gewaardeerd wordt vanwege het nieuws en voor aankondigingen 
van activiteiten. Ook wordt gezegd dat een nieuwsbrief via de 
email een alternatief zou kunnen zijn.  
 
Gelukkig hebben een aantal buurtbewoners gemeld dat ze willen 
bijdragen aan het krantje en de website. Een eerste gesprek 
heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk ontstaat er voldoende basis 
om het krantje en de website voorlopig door te kunnen zetten. 
 
Conclusie: Niet veel mensen hebben gereageerd. Maar 
diegenen die hebben gereageerd zijn positief. En gelukkig zijn er 
een aantal buurtbewoners die bij willen dragen aan het krantje, 
de website en/of de facebookpagina. Al met al voldoende 
argumenten om het Woolderesnieuws voorlopig door de zetten. 
A 
ls u de enquête niet hebt ingevuld, maar u voelt zich 
aangesproken ook een bijdrage te leveren dan bent u uiteraard 
ook van harte uitgenodigd. 
 
Herman Aalderink 
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Kranslegging aan de Grobbenweg 
 

 
Op 4 mei is er een krans gelegd bij het monument ter nagedachtenis 
van Theo van Loon aan de Grobbenweg. De krans werd gelegd door 
de heer Willem Aardoom, oud-machinist bij de NS en de zoon 
burgemeester Schelberg 

 

Restauratiefair op Erve Woldhuis 

De Stichting RIBO houdt op 14 juni 2015, van 10.00 uur tot 
17.00 uur opnieuw de “Restauratiefair”.  
Dat gebeurt op het Erve Woldhuis aan de Haarweg 3.  
 
Het is een bijzonder evenement om een breed publiek kennis te 
laten maken met verschillende aspecten van cultureel erfgoed. 
Passie voor Restauratie en vooral de mogelijkheden om te 
komen tot de overdracht van kennis en vaardigheden staan 
tijdens de Restauratiefair centraal.   
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Monumenten vormen een belangrijk deel van ons cultureel 
erfgoed. Behoud en instandhouding van monumenten vereist 
specialistisch vakmanschap. Door vergrijzing én een veel te lage 
instroom van jongeren in een technische opleidingen dreigt het 
restauratieambacht te verdwijnen. Het is van enorm belang om 
jongeren meer te interesseren voor het ambacht. De beste 
manier om dat te doen om jongeren in de praktijk kennis te laten 
maken en te laten ruiken en proeven aan het ambacht. Jongeren 
(maar ook hun ouders) kunnen deelnemen aan verschillende 
doe-activiteiten en zo kennismaken met cultuurhistorie en 
restauratietechnieken.  
 
De Restauratiefair biedt 
een unieke kans om bij 
jongeren (zowel jongens 
als meiden), de goede 
snaar te raken en ze, 
enthousiast te maken voor 
het restauratievak!  Tijdens 
de Restauratiefair worden 
bezoekers behalve over 
ambachten, restauratie-
opleidingen en -trainingen, 
ook geïnformeerd over duurzame monumentenzorg, hergebruik 
van historisch bouwmateriaal, herbestemming, 
transformatiemogelijkheden ed.   
Er is een grote voorraad aan historisch bouwmateriaal te 
bewonderen. Daarnaast worden gedurende de fair een aantal 
workshops gehouden met verschillende thema’s. Verschillende 
organisaties, instellingen op het terrein van cultuur en erfgoed en 
een 25 tal restauratievaklieden werken daaraan mee.   
 
En wist u dat u op Erve Woldhuis ook groenten kunt kopen. 
Enkele bewoners van Erve Woldhuis verzorgen een moestuin en 
verkopen verse groenten van het seizoen.  
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Koninklijke onderscheiding voor buurtbewoner  
 

 
Toon Knippenborg,in het midden op de foto, voorzitter van de EHBO 
afdeling Hengelo, jaren actief bij de EHBO en bij diverse 
evenementen en activiteiten heeft voor zijn inzet een koninklijke 
onderscheiding gekregen. 

 
 

Zomerprogramma bewegen en ontmoeten 65+ 
De zomer staat weer voor de deur. Tijd van buitenleven en 
vakanties. Niet iedereen gaat op vakantie. Daarom organiseert 
Welzijn Ouderen Hengelo elk jaar een programma met activi-
teiten en ontmoetingsmogelijkheid voor Hengelose 65-plussers.  
 
De buitenactiviteiten zijn in mei begonnen en lopen door tot eind 
september. Dit jaar doen ook twee Hengelose sportverenigingen 
mee in het zomerprogramma: TC ‘t Weusthag (tennis en nordic 
walking) en VV Tubantia (jeu de boules) Zij stellen hun accom-
modaties open, zodat er naast het sportieve programma ook een 
gelegenheid is voor een nazit met kopje koffie en gezelligheid. 



 

12 

In het buitenprogramma kunt u deelnemen aan: tai chi, tennis, 
nordic walking, wandelingen, fietstochten, landschapsexcursies, 
conditietraining, en  jeu-de-boules. In de maanden juli en 
augustus is er ook een binnenprogramma, met gymnastiek, tai 
chi en dans. Voor al deze activiteiten geldt dat u zich niet hoeft 
op te geven. De kosten variëren tussen de 2 en 3 euro per keer.  
 
Ook zijn in de zomerperiode veel ontmoetingsruimtes open voor 
een koffieochtend, een gezamenlijk maaltijd of een activiteit.  
 
Voor het complete overzicht van de binnen- en buitenactiviteiten 
in de zomer, kunt u contact opnemen met het Zorgloket Hengelo 
074- 245 9131 of www.swohengelo.nl  
SWOH maakt onderdeel uit van Wijkracht Hengelo. 
 

 
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 Deldenerstraat. Hier za-
melt de Woolerschool in op de 4de donderdag van de maand: 
28/5, 25/6, 23/7, 27/8, 24/9, 22/10, 26/11, 17/12 (=3de do.) 

 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: 27/5, 24/6, 22/7, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11, 23/12 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in. Voor 2015 geen info over data 
op de website van Twente Milieu 

 
Plastic in alle drie delen: vrijdag 22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 
14/8, 28/8 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12 
Denkt u eraan dat per 1 mei ook blikjes bij het plastic mogen. 
Voor drankenkartons voor frisdrank, sap, zuivelpakken e.d. gold 
dat al, deze mogen ook bij het plastic.  

http://www.swohengelo.nl/





