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Van de redactie. 

Na een jaar sinds nummer 55 opnieuw een Woolderesnieuws. 
Nummer 56, een dunne. Vooral om het vijverconcert van zondag 
27 mei aan te kondigen (zie het voorblad;  Netty, hartelijk dank 
voor de organisatie). Maar ook om een bijdrage te vragen voor 
het vernieuwen van de AED (geeft allen!; zie pagina 2). 

Verder graag u uw aandacht voor de vernieuwde website, 
Facebookpagina en andere sociale media. Buurtgenoot 
Fred Bumann heeft aangeboden om hier werk van te maken en 
is momenteel druk doende om één en ander te vernieuwen en 
actueel te houden. Fred, hartelijk dank daarvoor. En als u nieuws 
hebt of andere interessante berichten, laat het Fred weten. En 
natuurlijk de pagina’s bezoeken:  
Internet:  www.woolder-es.nl 
Facebook:  https://www.facebook.com/WoolderEs/ 
Google+ :  https://plus.google.com/+Woolder-esNl 
Twitter: https://twitter.com/Woolderes 

En we hebben uiteraard Nextdoor Woolder Es (zie pagina 8). 

Verder in dit krantje aandacht voor de WoolderTref, elke 
dinsdagmiddag tussen 14.30 en 17.00 uur, de bijeenkomst op 
4 mei bij het monument voor Theo van Loon en voor de nieuwe 
wijkagent.  
 
Tot slot wens ik u allen een mooie zomer. 
 
Herman Aalderink 

http://www.woolder-es.nl/
https://www.facebook.com/WoolderEs/
https://plus.google.com/+Woolder-esNl
https://twitter.com/Woolderes
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Bijdrage gevraagd voor aanschaf nieuwe AED!! 
 
De AED aan de zijmuur 
van de EMTÉ hangt er 
sinds halverwege 2009. 
Een AED heeft een 
levensduur van maximaal 
8 jaar. Hij is dan ook aan 
vervanging toe. Ik ben 
graag bereid er voor te 
zorgen dat er binnenkort weer een AED beschikbaar is.  
Een nieuwe AED kost € 1750,=  
Voor onze buurt de Woolder Es moet het toch geen 
probleem zijn om dit bedrag op te brengen!! Daarom een 
vriendelijk verzoek een bijdrage te leveren.  
 
Aanschaf en onderhoudskosten 
De aanschaf van een nieuwe AED 
kost zoals gezegd € 1750,=. Om de 4 
jaar moet de batterij worden 
vervangen (kosten € 399,00). Met uw 
bijdrage voor de nieuwe AED zijn wij 
komende 4 jaren verzekerd van een 
goed onderhouden AED in onze wijk.  
 
Inzet AED en reanimeren 
Het afgelopen jaar is “onze” AED 4 keer ingezet. 
In Nederland worden elke week gemiddeld 300 mensen getroffen 
door een hartstilstand. Bij een plotselinge hartstilstand is er acuut 
levensgevaar, omdat de bloedtoevoer naar de hersenen en 
daarmee het zuurstoftransport stopt. Na ongeveer 4-6 minuten 
zullen hersencellen onherstelbaar beschadigen.  
Als een omstander in die eerste minuten na een hartstilstand 
direct met reanimatie begint, wordt het zuurstoftransport naar de 
hersenen kunstmatig op gang gehouden en wordt beschadiging 

Bijdragen a.u.b. overmaken op: 
 
NL 87 ABNA 0591 9457 62 
t.n.v. Bewonerscomite Woolderes 
o.v.v. AED 
 
of in de collectebus bij de EMTÉ 
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voorkomen. Door reanimeren én binnen 4 tot 6 minuten te 
defibrilleren (met de AED) is de kans op overleven liefst 72%.  
 
Een slachtoffer van een hartstilstand is op dat moment dan ook 
volledig afhankelijk van doortastend optreden van een 
omstander. Weet u wat te doen? 
 
Cursus reanimeren 
U kunt ervoor zorgen dat u geen hulpeloze toeschouwer bent. 
Voor iedereen is een reanimatie- en AED cursus belangrijk!!  
Een reanimatie- en AED cursus duurt 3,5 tot 4 uur. U ontvangt 
een certificaat. Om het certificaat geldig te houden, is één 
herhalingsles per jaar noodzakelijk.  
Ik probeer de kosten van een cursus zo laag mogelijk te houden: 

• nieuwe cursus kost € 25,00 (incl. cursusboek) 

• een herhalingscursus  kost € 20,00. 
 
Als je een cursus wilt volgen, geef je dan door het strookje 
hieronder in te vullen en op te sturen of door een email te sturen 
met dezelfde gegevens.  
Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) deze cursus. 
 
Vriendelijke groet,  
Toon Knippenborg 
Delhezstraat 29; 7555 NX Hengelo 
t.knippenborg@home.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------- 

Voorletter(s): 
_____________ 

Naam: 
_______________________________ 

Geboren: 
_____________ 

Adres: 
_______________________________ 

Mobiele 
telefoon: _____________ 

Email: 
_______________________________ 

      

Wil deelnemen   Kan reanimeren   

  

mailto:t.knippenborg@home.nl
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Eén jaar WoolderTref 
 
Al ruim een jaar draait het 
ontmoetingspunt voor 
buurtgenoten uit de Woolder Es. 
De inloopmiddagen in het lege deel van het kantoor Logical 
Software & Support bv. aan de Steenmeijerstraat 14 trekken 
sinds 31 januari 2017 een stroom aan buurtgenoten. De 
gastenlijst vermeldt nu een 75-tal wijkbewoners. 
 
Iedere dinsdagmiddag van 14:30 tot 17:00 uur is er een 
wisselend aantal bezoekers, variërend van 5 tot ruim 20. 
Geregeld zijn er activiteiten of speciale gasten.  
 
We ontvingen: 

• afvalcoach Jeroen Klein Buursink van Twente Milieu; 

• Wijkracht;  

• de OV-ambassadeurs over het Openbaar Vervoer; 

• notaris Beuk;  

• bedrijfsleider Demis Wassink van onze Emté; 

• Fysiotherapeut Astrid Vegter met informatie over valpreventie; 

• Martin Meijerink met een lezing over het monumentje voor 
Theo van Loon en Hengelo in Oorlogstijd; 

• wijkgenoot Willemina Bakkenes met een workshop mandala 
maken. 

 
Verder deden we mee aan Muziek bij de Buren. En een kwartet 
van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor gaf een muzikaal 
optreden.   
 
Ook de middagen waarop niets speciaals werd georganiseerd, 
waren zeer geslaagd. Met kaarten, sjoelen, verhalen over de 
jeugd of gezellig thee- of koffiedrinken met buurtgenoten. 
Van de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen op PC-gebied 
werd ook geregeld gebruik gemaakt.  

WoolderTref 
Iedere dinsdagmiddag 
van 14.30 tot 17.00 uur 
Steenmeijerstraat 14 
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We hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een 
buurtbon om de plaatsing van een biljart mogelijk te maken. 
 
Op het programma voor de komende weken staan: 

• 24 april een bezoek en presentatie van de nieuwe wijkagent 
Thomas Hamhuis (zie ook pagina 6).  

• 1 mei is er een testmiddag/avond met e-bikes en aparte 
fietsen (o.a. elektrische loopbandfiets). 

• 8 mei hebben we weer een creatieve workshop mandala 
maken. 
 

Buiten de dinsdagmiddag is het mogelijk om de ruimte te 
benutten door buurtgenoten voor zelf te organiseren activiteiten, 
bijv. een bridge-club. Al met al genoeg redenen om voorlopig nog 
even door te gaan met dit treffen. 
 
Tot ziens 
Riet en Ger Jansen 
wooldertref@logical.nl 
 

 

 
  

mailto:wooldertref@logical.nl
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Nieuwe wijkagent Woolder Es 
 
Sinds 1 januari is Thomas Hamhuis 
de nieuwe wijkagent voor de 
Woolder Es. Hij heeft inmiddels de 
weg naar het WoolderTref 
gevonden en hij blijkt een prettige 
gesprekspartner.  
 
Wat doet een wijkagent ? 
Hij is verantwoordelijk voor de 
totale politiezorg binnen de wijk. Hij 
doet dit samen met collega’s en zo 
nodig gespecialiseerde 
politiediensten. Met bewoners en organisaties als de gemeente, 
Welbions en Wijkracht bespreekt hij problemen en wordt er 
overlegd hoe deze kunnen worden aangepakt en door wie. Het 
doel is het verbeteren en vergroten van de veiligheid en de 
leefbaarheid in de wijk.  
 
Informatie vanuit en contact met de buurt is van cruciaal belang 
voor het werk van een wijkagent. Met vragen, tips of 
opmerkingen over de veiligheid in de Woolderes kunt u terecht 
via 0900-8844. Of kijkt u op www.politie.nl Bij het kopje “Alle 
informatie over uw buurt, kunt u Woolderes intikken en dan komt 
u via “Wijkagenten” uit bij een foto van Thomas Hamhuis en 
daaronder een contactformulier.  
 
Op 24 april kunt u met Thomas Hamhuis kennis maken in de 
WoolderTref vanaf 14.30 uur aan de Steenmeijerstraat 14.  
 

 

http://www.politie.nl/
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Herdenking Theo van Loon  
 
De jaarlijkse herdenking 
bij het monument van  
Theo van Loon aan de 
Grobbenweg op 4 mei  
om 18.00 uur krijgt dit jaar 
bijzondere aandacht. 
Martin Meijerink (gepen-
sioneerd NS’er) schreef 
een boek over deze 
spoorman en verzetsheld 
die op 1 april 1945, een 
dag voor de bevrijding van Hengelo, met twee andere 
verzetsstrijders Frank Santman en Dolf Nijhoff, door de Duitse 
bezetters werd gedood.  
Het boek is te koop en wordt op zaterdag 5 mei van 10.30 uur 
tot14.30 uur gesigneerd bij Boekhandel Broekhuis te Hengelo.  
 
Op vrijdag 4 mei 2018 zal ex machinist Aardoom uit de 
Woolder Es met leerlingen van het Twickel college een krans 
leggen bij het monument aan de Grobbenweg.  
 
Op 4 mei om 18:00 uur blaast trompettist Tom Brouwer de Last 
Post. Daarna, om 18.15 uur is de herdenking, de kranslegging, 
de gang langs het monument en gelegenheid tot bloemenhulde.  
 
Vanaf zondag 6 mei tot en met eind september is er in het 
Museum Hengelo de tentoonstelling Hoogspanning. Het 
gevecht om de IJsselcentrale op 1 april 1945’. Zie 
www.museumhengelo.nl   
 
Voor meer informatie zie: www.theovanloon.com en 
www.4en5mei.nl onder oorlogsmonumenten. Aanmelden voor 
een nieuwsbrief kan via e-mail: nieuwsbrief@theovanloon.nl 
  

 

http://www.museumhengelo.nl/
http://www.theovanloon.com/
http://www.4en5mei.nl/
mailto:nieuwsbrief@theovanloon.nl
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Word ook lid van Nextdoor Woolder Es!!  
 
Aan de Woolderesweg hangt dit bord. 
Al 639 buurtbewoners verdeeld over 460 
adressen zijn lid van Nextdoor. D.w.z. 
dat van ca. de helft van de woningen in 
de Woolder Es één of meer bewoners lid 
zijn. Hoe meer dat er worden, hoe 
nuttiger Nextdoor Woolder Es wordt. 

 
Wat is Nextdoor Woolder Es 

• Nextdoor Woolder Es is een app voor 
telefoon, tablet of computer om informatie uit te wisselen met 
buurtgenoten (geen privé-informatie of commerciële reclame). 

• Alleen bewoners van de Woolder Es kunnen lid worden. 

• 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 bijv.:  

• aankondigen van een evenement of gebeurtenis in de buurt; 

• vraag- en aanbod in de buurt; bijvoorbeeld als je iets over 
hebt, een oppas zoekt of een lange ladder wilt lenen; 

• als je iets bent verloren of hebt gevonden. Door de app zijn al 
heel wat gevonden voorwerpen terug bij de eigenaar; 

• belangrijk hulpmiddel bij de buurtpreventie. Om buren te 
waarschuwen bij verdachte omstandigheden. En als er een 
keer is ingebroken, dan kunnen mensen die wat hebben 
gehoord of gezien dat via de app melden.  

. 
Hoe meld ik me aan? 
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.

 
Al lid van Nextdoor? 
nodig dan uw buren uit! 

http://www.nextdoor.nl/
http://www.nextdoor.nl/


 

Buurtgenoot Fred Bumann is de nieuwe beheerder/-
redacteur van de website en van andere sociale media 
van de Woolder Es: 
 
Blijf op de hoogte en bezoek de pagina’s:  
Internet:  www.woolder-es.nl 
Facebook:  https://www.facebook.com/WoolderEs/ 
Google+ :  https://plus.google.com/+Woolder-esNl 
Twitter: https://twitter.com/Woolderes 
 
En voorzie Fred s.v.p. van kopij, foto’s, activiteiten, 
wetenswaardigheden, etc. die nuttig kunnen zijn: 
fred@bumann.nl  
 

 

 
Op zondag 27 mei vanaf 14.30 uur: het 13de vijverconcert. 

Dit keer verzorgd door het Koninklijk Hengelos’s Mannenkoor en met 
medewerking Kantinka Tiemersma (mezzo-sopraan).  

 
Neem een stoeltje mee of ga op het gras zitten en kom luisteren op 27 
mei. Ook als het slecht weer is, gaat het door. Dan wordt het concert 
verplaatst naar de mooie hal van het Twickelcollege 

  

http://www.woolder-es.nl/
https://www.facebook.com/WoolderEs/
https://plus.google.com/+Woolder-esNl
https://twitter.com/Woolderes
mailto:fred@bumann.nl


 

 
De AED van de Woolder Es (aan de muur van EMTÉ) is aan 
vervanging toe. Als alle bewoners van de Woolder Es een 
bijdrage leveren, kan er een nieuwe komen (zie pagina 2).  
Stort uw bijdrage op: NL 87 ABNA 0591 9457 62 
ten name van:  Bewonerscomité Woolderes 
onder vermelding van: AED 

 
 

 
Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur: 

WoolderTref aan de Steenmeijerstraat 14 (zie pagina 4) 


