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Van de redactie. 

Een papieren krantje nog een keer. Maar de digitale sociale 
media nemen het over. Op de Woolder Es hebben we er drie: 

 Nextdoor Woolder Es (zie pagina 2) 

 Website:  www.woolder-es.nl 

 Facebook:  woolder-es 

Nextdoor Woolder Es is een mooie app/website voor snelle 
informatie uitwisseling over de Woolder Es. Van bijna 1/3 van de 
woningen op de Woolder Es zijn er één of meer bewoners lid. 

Hebt u een nieuwtje dat voor de hele buurt interessant is, zet het 
dan op Nextdoor. Op pagina 2 en3 leest u hoe dat werkt. 

De website en facebook zijn voor wat langere berichten en 
achtergrondinformatie. Hebt u een bericht voor de website en/of 
facebook, stuur het mij toe; dan plaats ik het. 

 

Tot slot wens ik u prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

Herman Aalderink  

http://www.woolder-es.nl/
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Word lid van Nextdoor Woolder Es!!  
 
 

Nextdoor Woolder Es 
 
Nextdoor Woolder Es is een app voor de telefoon, de tablet of de 
computer. 

 De bedoeling is om informatie uit te wisselen met 
buurtgenoten; de app is niet bedoeld om allerlei privé-
informatie te delen of om commerciële reclame te maken 

 Alleen bewoners van de Woolder Es kunnen lid worden 
(daar wordt op toegezien); 

 Bewoners kunnen zich alleen aanmelden onder hun eigen 
naam; 

 Het is een eenvoudige app met niet te veel toeters en 
bellen; 

 De app is gratis beschikbaar in de App store, in de Google 
Play Store of via www.nextdoor.nl. 

 
Wat heb ik er aan? Waarom zou ik me aanmelden? 
De app kan je helpen om contact te maken met buren, voor wat 
dan ook; bijvoorbeeld:  

 Aankondigen van een evenement of gebeurtenis in de 
buurt; 

 Je zoekt een oppas; 

 Je hebt iets over of in de weg staan wat een buurtgenoot 
misschien goed zou kunnen gebruiken; 

 Je zou graag een keer een lange ladder willen lenen 

 De kat is weggelopen of je hebt je sleutels verloren.  
Door Nextdoor Woolder Es zijn al verschillende verloren of 
gevonden voorwerpen bij de eigenaar teruggekomen. 

 Het is een belangrijk hulpmiddel bij de buurtpreventie. 
Om buren te waarschuwen als verdachte types zijn 
gesignaleerd. En mocht er een keer zijn ingebroken, dan 
kunnen mensen die wat hebben gehoord of gezien dat via 

 

http://www.nextdoor.nl/
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de app melden. Nextdoor kan omvangrijke buurtonder-
zoeken vervangen door één enkel bericht waarmee de 
hele buurt bereikt wordt. 
Mede dankzij meldingen in Nextdoor is onlangs een groep 
landelijk opererende inbrekers in beeld gekomen van de 
politie. Een aantal inbraken kon aan deze groep worden 
toegeschreven. 

 Het is ook mogelijk om een besloten groep aan te maken. 
Bijvoorbeeld met de straat waarin u woont. De berichten 
die in die groep worden uitgewisseld zijn alleen bestemd 
en zichtbaar voor die groep. 

 
Hoe meld ik me aan? 
Dat kan op verschillende manieren.  

 Download de app (nextdoor) of ga naar www.nextdoor.nl. 
Als je je naam en adres invoert, wordt je automatisch naar 
Nextdoor Woolder Es geleid. 

 Stuur mij een email (h-aalderink@home.nl). Dan stuur ik 
een mail retour met een uitnodiging en een link waarmee u 
zich kunt aanmelden. 

 Bent u niet zo handig met app’s of computers, maar wilt u 
wel graag lid worden, stuur mij dan een mail of een 
bericht. Dan doe ik via Nextdoor Woolder Es een oproep 
of er een buurtgenoot is die u even wil helpen. 

 Bent u al lid? Nodig dan uw buren uit die nog geen lid zijn! 
 
Hoeveel bewoners doen al mee? 
Op het moment dat we dit schrijven, zijn 405 bewoners van de 
Woolder Es lid van Nextdoor Woolder Es. Deze leden zijn 
verdeeld over 284 adressen. Dat betekent dat van iets minder 
dan 30% van de woningen in de Woolder Es één of meer 
bewoners lid zijn. Hoe meer dat er dat gaan worden, hoe nuttiger 
en waardevoller Nextdoor Woolder Es wordt. 
 
Martijn Rikkerink, Herman Aalderink 

http://www.nextdoor.nl/
mailto:h-aalderink@home.nl
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Kom kijken in kabouterhuisjes in de Bloemenbuurt 

 
“Kabouterhuisjes” aan het Hyacintenpad  

 
Vlak bij de Woolder Es is de Bloemenbuurt. Kent u daar de 
kabouterhuisjes? In één van die huisjes aan het Hyacintenpad 2 
is sinds september is een nostalgisch minimuseum. De voor-
malige bejaardenwoning uit 1961 is volledig in de wederopbouw-
stijl van die tijd ingericht door museum Sfeer van Weleer uit 
Rekken. In september kwamen er ruim 500! bezoekers.  
 
U bent welkom op iedere eerste vrijdagmiddag van de maand 
van 14.00 tot 16.30 uur. Bezoek is ook mogelijk op afspraak: 
nettybakker@home.nl  of 06 42796300. 
  
Aan het Anjelierenpad 9-11 vind u “Het Kabouterhuis”, 
inloophuis van het wijkcomité Woolde.  
 
Route: Op de Geerdinksweg ter hoogte van het ziekenhuis linksaf de 
Resedastraat in. Dan de tweede straat rechts, de Zonnebloemstraat. 
Op de hoek met het Anjelierenpad staat “Het Kabouterhuis”. Even 
verder naar rechts en dan weer links vindt u het kabouterhuismuseum 
aan het Hyacintenpad 2. 
 
Nettty Bakker 

mailto:nettybakker@home.nl
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WOOLDER TREF  
een nieuw initiatief in de Woolder Es.  
 
Ger Jansen stelt zijn bedrijfsruimte aan de Steenmeijerstraat 14 
ter beschikking van de bewoners van de Woolder Es.  
Vanaf dinsdag 31 januari bent u iedere dinsdag tussen  
15.00 uur en 18.00 uur welkom. 
 
Wat treft u aan? 

 PC repaircafe en PC ondersteuning 

 Boeken ruilkast waar u een boek haalt en een (ander) 
boek brengt 

 Spelletjestafel 

 Koffie, thee  en fris tegen kostprijs 

 Print- en kopieermogelijkheid tegen kostprijs.  
 
Uitbreiding met andere activiteiten is mogelijk, bijvoorbeeld als u:  

 een demonstratie wilt geven van uw huisvlijt of;  

 ruimte nodig heeft voor uw club of 

 een workshop wilt geven. 
 
Kom eens kijken aan de Steenmeijerstraat 14  
vanaf dinsdag 31 januari 2017 van 15.00 tot 18.00 uur.  
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Nieuwjaarbijeenkomst Woolder Es met de  
Hengeler Mirreweenterhoarnbloazers  
 
Op woensdagavond 4 januari 
2017 om 19.00 uur komen de 
midwinterhoornblazers weer in de 
Woolder Es. Zij blazen rond de 
vijver aan de Woolderesweg.  
 
Wij schenken daarbij een glaasje 
Twents kuiernat (of ander drankje).  
 
De midwinterhoorblazers hebben 
als doel om een oude traditie in 
leven te houden en de kunst van 
het blazen over te dragen. In het verre verleden zou de hoorn zijn 
gebruikt rondom de zonnewende (21 december, midwinter) om 
boze geesten te verjagen en het licht aan te kondigen. Nu wordt 
de hoorn geblazen van de 1ste  zondag van de advent tot en met 
driekoningen in een kersttraditie waarbij de komst van het kerst-
kind wordt aangekondigd. In deze periode hebben de blazers een 
druk programma waarbij zij op veel middagen en avonden in 
Hengelo en omstreken te zien en vooral te horen zijn.  
 
Op 4 januari dus bij vijver van de Woolder Es. Tevens een goede 
gelegenheid om het nieuwe jaar in te luiden. Komt u ook?  
 
Tot ziens op 4 januari om 19.00 uur bij de vijver. 
 
Netty Bakker  

 
Nieuwjaar 2011  
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Vernieuwbouw Twickelcollege 
Het mooi vernieuwde Twickelcollege is bijna klaar. In januari 
trekken de leerlingen en docenten er weer in. Wilt u weten of en 
wanneer er een open dag komt en wat het nieuwe gebouw voor 
onze buurt gaat betekenen, hou dan Nextdoor Woolder Es of 
www.woolder-es.nl  de gaten. 
 

 
Luchtfoto van begin 2015 toen de oude school nog in gebruik was 
 

 
Luchtfoto van juni 2016 met de contouren van de vernieuwde school 

http://www.woolder-es.nl/
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Inzamelen voor de Voedselbank Hengelo 
 
Als u in de supermarkt EMTE Woolderes uw statiegeldflessen 
inlevert, ziet u naast de automaat een inzamelingspunt voor de 
voedselbank. Wist u dat daar vanaf januari 2016 tot half 
november al € 530.- aan statiegeldbonnetjes is ingezameld?   

De voedselbank koopt daarvoor bij de EMTE houdbare voedings-
middelen, zoals rijst en macaroni. Samen met andere super-
markten stelt de EMTE ook verse producten beschikbaar die het 
eind van hun houdbaarheid naderen. Doet u ook mee aan de 
inzameling? Hartelijk dank namens de voedselbank Hengelo. 
 

Seahorseterrein 
 
Zoals u misschien in de Tubantia hebt gelezen, worden er weer 
plannen gemaakt voor woningbouw op het Seahorsterrein. De 
vier sheddaken die de sloopwoede (op het industrieel erfgoed) 
hebben overleefd, blijven volgens het krantenartikel gelukkig in 
stand. Veel meer is er op dit moment nog niet bekend. Wilt u op 
de hoogte blijven van de ontwikkelingen, volg dan het nieuws op 
Nextdoor Woolder Es of op www.woolder-es.nl  
 

 
Luchtfoto van het Seahorseterrein, linksboven de 4 sheddaken 

 

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





