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Mooi hè, zo’n sportieve actie. Maar u kunt dat ook, als u zich vóór
1 april met een straatteam opgeeft bij Henk de Boer, tel. 242 26 84.
Tijdens de bazaar houdt de buurt een stratencompetitie volleybal,
gemengd en vanaf 16 jaar. Zou leuk zijn: naast een Woolderesloop
ook een Woolderestoernooi. Vereiste: minimaal 6 teams.
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Redactie
Voor u ligt het eerste nummer van 2007. De samenstelling ervan
kostte deze keer wel wat moeite. De verwarrende berichtgeving rond
SEAHORSE en het buitengebied maakten de samenstelling tot het
eind toe onzeker. Maar het resultaat ligt toch voor u.
Jammer is het dat de foto´s in dit jaargetijde altijd minder van kwaliteit
zijn. En als ze dan ook nog in het donker genomen moeten worden,
zoals bij het Midwinterhoorn-evenement en bij de storm is het resultaat soms nog maar net acceptabel. Maar ja, op die manier blijft wel
gelukkig wat over voor de fantasie, en dat is ook wat waard.



Jaarvergadering

Bewonerscomité Woolderes
maandag 26 maart 2007 om 19.30, “De Morgenster”, Freudstraat 18.
Agenda:
1. Opening door voorzitter W. Rooyers sr.
2. Vaststelling agenda en mededelingen
3. Presentielijst
4. Verslag vergadering d.d. 10-04-2006
Verslag wordt ter vergadering uitgereikt.
5. Jaarverslag secretaris (toelichting J.v.d. Hulst)
Verslag wordt ter vergadering uitgereikt.
6a Financieel verslag/begroting (toelichting J. Krol)
Stukken zijn ter vergadering ter beschikking.
6b Verslag Kasontrolecommissie 2006
Toelichting Hr. B. Wevers en/of T. Brands
6c Benoeming Kascontrolecommissie 2007
Aftredend: T. Brands
6d Bestuurssamenstelling: 3 potentiële kandidaten:
- Th. Brands, redacteur
- Hans van Oosterbosch, Seahorse en gezondheidspark
- Bert Koopman, site
7. Snelheidsbeperking woonbuurt : Stand van zaken
8. Seahorse, buitengebied, J.O.P.: Stand van zaken
9. Rondvraag
10. Sluiting van de vergadering
PAUZE
Na de pauze is er een paneldiscussie met deelname van:
• R. Theunissen, stadsdeelbeheer gemeente,
• T. Lubach, wijkagent
• W. Rooijers sr., voorzitter Bewonerscomité
AAN DE ORDE KUNNEN KOMEN ALLE ZAKEN
DIE BETREKKING HEBBEN OP ONZE WOONBUURT.


Bazaar
Andere datum bazaar/rommelmarkt: za 12 mei 2007
Wat kunt u allemaal verwachten?
In een vorige aankondiging heeft u kunnen lezen dat de tweejaarlijkse bazaar van De Morgenster en het Bewonerscomité dit jaar gehouden zou worden op zaterdag 19 mei. Dit moest zijn: zaterdag 12
mei. Noteert u s.v.p. deze nieuwe datum in uw agenda.
Wat kunt u op die dag verwachten?
Allereerst een gezellige rommelmarkt, waarvoor u oude, goede spullen kunt afgeven op woensdag en donderdag 9 en 10 mei van 18.0020.00 uur en vrijdag 11 mei van 16.00-20.00 uur bij het kerkgebouw
Freudstraat 18.
Ook kunt u tot dinsdag 8 mei bellen (voor grotere zaken) om spullen
bij u thuis te laten ophalen: tel. 242 26 58 en 242 26 84.
Zeer waarschijnlijk is er voor
kinderen in diverse leeftijdsgroepen een groot gratis
springkussen. We zijn bezig
dat te regelen.
Er wordt een grote kleurwedstrijd georganiseerd. Huis aan
huis wordt een kleurplaat met
als thema “Lente” verspreid.
Kinderen die hun “kunstwerk”
op zaterdag 12 mei komen
inleveren, dingen mee naar
een leuke prijs.
Bovendien mogen kinderen oude spulletjes van zichzelf of andere
gezinsleden verkopen vanaf een zelf meegebracht badlaken. We hopen op een gezellige afdeling kinderrommelmarkt. Hoe meer kinderen eraan meedoen, hoe groter de kans op een leuke fijne dag.


Er zullen diverse marktkramen staan met interessante onderwerpen
als Engelse taarten, fysiotherapie, schoonheidsspecialiste, bloemschikken, glas-in-lood e.d.
Als u zelf interesse heeft voor een kraam (kosten € 17,50), kunt u
contact opnemen met Henk de Boer, tel. 242 26 84. Een halve kraam
huren of met iemand samen is ook mogelijk.
Natuurlijk is er net als twee jaar geleden weer een terras met zitjes
om onder het genot van een hapje en een drankje een gesprekje aan
te knopen met andere buurtgenoten.
Verder kunt u rekenen op diverse spelletjes voor jong en oud, twee
keer een Engelse verkoop, een rad van fortuin, een kraam met “touwtje trekken” om uw geluk te beproeven. Kortom: te veel om allemaal
op te noemen. Een buurtfeest dat u niet mag missen en dat bovendien georganiseerd wordt voor een goed doel.

Tweedehands kleren
Op de bazaar van zaterdag 12 mei kunnen mensen die op zoek zijn
naar leuke tweedehands kleren misschien wel hun slag slaan. Het
organisatiecomité vraagt namelijk aan alle Woolderesbewoners die
goede kleding weg willen doen die in een plastic zak in te leveren op
een adres in de buurt. Voorwaarde is wel dat de kleding schoon is en
in een goede staat verkeert.
Vanaf het verschijnen van dit buurtblad kunt u uw tweedehandse kledij (ook als er niemand thuis is) in een goed afgesloten zak onder
de carport van Landsteinerstraat 7 neerzetten. Ook welkom, indien
schoon en heel, zijn zaken als schoenen, sjaals, mutsen, handschoenen en dergelijke.
Als u vervolgens 12 mei tussen 10.00 en 14.00 uur langskomt bij
De Morgenster, Freudstraat 18, kunt u misschien uw eigen spulletjes
weer terugzien. Ook kunt u dan rondneuzen op de rommelmarkt en
een kijkje nemen bij de gezellige marktkramen of een leuk spelletje
doen, een hapje eten of iets winnen bij diverse activiteiten, zoals het
rad van fortuin, de Engelse verkoop en de grote kleurwedstrijd.
Dit mag u niet missen.


Rond de jaarwisseling
Als dit nummer van Woolderesnieuws verschijnt, ligt de jaarwisseling
alweer ruim twee maanden achter ons. Toch lijkt het de moeite waard
om alle gebeurtenissen daar omheen eens op een rij te zetten.
“HALT” AAN HET WERK
In december, na het begin van de kerstvakantie bij Twickel, zien we
opeens een ploeg jongeren in de omgeving van de gymzaal aan het
werk. Zij ruimen zwerfvuil op. Het blijkt een groep jongeren te zijn,
die op deze wijze hun taakstraf via bureau Halt uitvoeren. Uiteraard
wordt niets verteld over de achtergronden van de jongeren, de privacy staat hoog in het vaandel. Maar een zinvolle zaak is het wel dat
jongeren op deze wijze geconfronteerd worden met de gevolgen van
slordig omgaan met de omgeving.
Ze mogen nog eens terug komen!
PLANTSOENWERKERS
BELOOND
Het lijkt al een traditie te
worden: tegen Kerstmis
worden de plantsoenwerkers van SWB die in onze
buurt actief zijn een heel
klein beetje verwend. Voorzitter Wim Rooyers sr. en
penningmeester Jan Krol
deelden aan leden van de
vaste ploeg kerstkransen
uit. Daarbij spraken zij dank
uit voor de goede zorgen
die aan de buurt besteed
worden. Uiteraard werden
alvast wensen uitgewisseld
voor goede feestdagen en
een fijne jaarwisseling.


MOOIE JAARWISSELING
De jaarwisseling zelf werd gekenmerkt door
droog weer en was niet al te koud. Ideaal
dus voor het afsteken van vuurwerk.
En daar werd royaal gebruik van gemaakt:
de hemel boven de Es werd met vele kleuren verlicht (jammer dat je dat op de foto
niet kunt zien).
En doordat zwaarder vuurwerk was toegestaan, waren de knallen veel oorverdovender dan voorheen. Een feest.
JAMMERLIJKE JAARWISSELING
Helaas, helaas. Behalve echt feest, meestal in huiselijke kring, was
er ook het “feest” van de vandalen.
Tussen de Albert van de Meerstraat en de Woolderesweg werd een
afvalbak vernield. Even verder, langs de Woolderesweg, waren de
voor- en achterzijde van de borden HENGELO op grove wijze verwijderd en meegenomen. Nog weer een eind verder (in de bocht van
de Woolderesweg) lag een tweede vernielde afvalbak.

De totale schade waarvoor de gemeente ( = gemeenschap) opdraait
is ca. € 1.500,- ! Jammer, dat waarschijnlijk ook dit soort figuren in
onze buurt woont, ze horen ergens anders thuis.


MIDWINTERHOORNS IN DE BUURT
Op 5 januari ´s avonds was de inmiddels traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst bij de vijver. Het weer werkte jammer genoeg niet erg mee:
tegen zeven uur regende het nog. Die slechte omstandigheid was er
zeker oorzaak van dat de belangstelling zwaar tegen viel. Maar toch.
Rond de vijver was een aantal vuurkorven opgesteld die door Jaap
van der Hulst als amateur-pyromaan deskundig van vuur werden
voorzien. Jan Krol had even deskundig inkopen gedaan en ervoor
gezorgd dat er een gedekt tafeltje
klaar stond met glaasjes kruidenbitter.

En natuurlijk waren er de muzikanten van
de Hengelose Midwinterhoornblazers. Zij
verdeelden zich zodanig dat aan elke zijde
van de vijver een of meer blazers stonden.
En om zeven uur hoorden we ondanks
de regen de eerste klanken van de “oale
roop” over de vijver strijken. Dat geluid was
waarschijnlijk nog aanzienlijk (of is het:
aanhoorlijk ?) mooier geweest als de vijver bevroren èn besneeuwd was. Maar een
mens kan nu eenmaal niet alles hebben. Afwisselend klonk het geluid
nu weer van links, dan weer van rechts, telkens voor een minuut of
vier à vijf, de maximale tijd dat een blazer aan een stuk bezig kan zijn.
Inmiddels was het gelukkig opgehouden met regenen en verschenen
toch nog een aantal buurtbewoners bij de “voorstelling”. Ze wensten
elkaar een goed nieuw jaar, dronken een glaasje (of twee), praatten
wat met elkaar en met de blazers en gingen tevreden weer naar huis.
Jammer, maar helaas begrijpelijk dat het er maar zo weinig waren.
Volgend jaar beter. En Hengelose blazers: toch hartstikke bedankt
voor een fijne avond.


STORM!
En toen ging het stormen en hoe!
Er was heel wat schade in de
buurt. In een geval (voor zover ons
bekend) was er belangrijke particuliere schade.
Maar meestal beperkte de schade
zich tot schuttingen, dakpannen,
bomen en dergelijke.
In de Nico Maasstraat lag een grote lijsterbes dwars over de straat.
Die werd dezelfde avond nog (binnen een uur!) deskundig door de
brandweer in stukken gezaagd en
van de straat verwijderd.
In de bocht van de Woolderesweg
(bij Brinkhuisweg 16) moest een
monumentale eik het onderspit
delven.
WOOLDERESLOOP
En dan, als afsluiting van deze jaarwisseling, de Wooldereslopen.
Elk jaar wordt de deelname massaler en die is inmiddels zodanig dat
de organisatie voor volgend jaar wel 1500 deelnemers verwacht. Bij
start en finish en verder langs het parcours krijg je soms de indruk dat
ieder van die deelnemers supporters heeft meegebracht.
Het is een fijn, goed georganiseerd gebeuren, waar we als buurt best
blij mee mogen zijn. Puntje van kritiek? Het zwerfvuil dat lopers en
publiek langs het parcours (niet bij start en finish) achterlaten. Als daar
nog wat aan te doen zou zijn …..
Samengevat: het was rond de jaarwisseling een interessante en boeiende periode, met een zwart randje “dank zij” de vandalen.

Theo Brands


Ontwikkelingen rond Seahorse.

In de voorbije periode zijn er twee belangrijke contacten geweest
tussen het Bewonerscomité en de gemeente, onder andere met betrekking tot de plannen rond het Seahorse-complex. Helaas hebben
die contacten nog geen echte duidelijkheid opgeleverd over de echte
stand van zaken.
Dat is jammer, want wij vinden dat het hoog tijd wordt dat er met het
complex iets in positieve zin gebeurt. De verpaupering gaat steeds
verder en baart ons steeds meer zorgen. Maar anderzijds hebben wij
ook geen belang bij snelle plannen die geen draagvlak in de buurt
krijgen. En dus wachten we maar verder af.

Geen open dag, toch bezoek bij Woldhuis

In het vorige nummer van Woolderesnieuws hebben wij een artikel
geschreven over Erve Woldhuis aan de Haarweg. Die boerderij is
omgebouwd tot een tehuis met begeleiding voor mensen met psychische (vaak autistische) problemen. In dat artikel vermeldden wij dat
in het voorjaar een Open Dag voor de buurt op de rol stond.
Welnu, die Open dag gaat
niet door. Na de drukte van
de officiële opening is vastgesteld dat zo´n happening
voor de bewoners niet zonder meer positief is.
Overigens wil de leiding
toch wel graag laten zien
wat er allemaal gebeurt.
Daarom kunnen buurtbewoners op individuele basis of met een klein groepje wel een begeleid bezoek brengen.
Hiertoe dient men dan voor een afspraak contact op te nemen met de
leidinggevende, de heer Hans de Jongh, telefoon 06 - 516 698 55.
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Astelie, nieuw in de buurt

Sinds eind vorig jaar is de Woolderes weer een activiteit rijker: Anja
Duijm heeft een schoonheidssalon geopend: “Astelie huidverzorging”. Zij is gevestigd aan de Steenmeijerstraat 33.
Anja heeft al enige tijd geleden haar opleiding voor schoonheidsspecialiste afgerond en in eerste instantie de functie naast haar baan bij
Menzis uitgeoefend. Met ingang van 1 oktober heeft zij deze lange
loopbaan beëindigd om zich volledig te richten op haar schoonheidssalon. Nu heeft zij zich dus in onze buurt (waar ze overigens al vele
jaren woont) gevestigd als schoonheidsspecialiste, en heeft ze een
rustige behandelruimte ingericht.
Zij biedt een breed scala behandelingen aan, zoals gezichtsbehandelingen, epileren, harsen, cosmetische hand- en voetbehandelingen
(geen pedicure) en ook ontspannende lichaamsmassages. Hoewel
er standaardbehandelingen zijn, geeft zij het liefst een behandeling
op maat. Afhankelijk van wensen en huidtype kan een behandeling of
ook behandelprogramma opgesteld worden.
Bij de behandeling gebruikt zij dierproefvrije producten van Declaré,
een Zwitsers merk dat vooral geschikt is voor een gevoelige huid.
Daarnaast heeft deze producent nog een allergielijn voor de echt
overgevoelige huid. Bepaling van huidtype, de analyse en een bijbehorend advies doet Anja op verzoek gratis en vrijblijvend. Contact is
mogelijk via 06 - 518 891 08, maar ook via astelie@home.nl.
Wat je de laatste tijd ook ziet, is dat ook mannen steeds vaker in zijn
voor een behandeling. Scheren is een dagelijkse aanslag op de huid,
en enig onderhoud daaraan is op zijn tijd best aan te raden. Maar
ook voor een ontspannende nek-, schouder- en rugmassage zijn de
heren na stressvolle werksituaties bij haar aan een goed adres.
Op de bazaar op 12 mei is Anja aanwezig met een stand. Ze kan daar
advies geven over huidverzorging, een make-up- of manicurebehandeling geven enz. Een leuke toevoeging aan de bazaaractiviteiten.
Wij wensen Anja veel succes.
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Acne-patiënt gezocht
Anja Duijm is bezig met een specialisatie als schoonheidsspecialiste,
nl. de acne-behandeling. Dit deel van de cursus wordt afgesloten met
een praktijkexamen, waarin ze moet bewijzen dat ze acne effectief
kan behandelen. Voor dat examen en de voorbereiding daarop, heeft
ze een echte patiënt nodig. Bent u ervoor in of kent u zo iemand,
neem dan s.v.p. contact op met Anja Duijm, tel. 06-51 88 91 08.

Verkiezingen 2007

Bij de verkiezingen kwam in stembureau Het Woolde (groter dan alleen de Woolderes!) de volgende uitslag tot stand. De cijfers zijn voorlopig, gebaseerd op de uitslag zoals die om tien over negen op verkiezingsdag op de rol stonden. Het opkomstpercentage is een raming.
Partij

| Aantal Percentage
| 2007
2007

| Percentage
|
2006

CDA

| 291

32,3

| 29,7

PvdA

| 223

24,8

| 27,1

VVD

| 135

15,0

| 13,0

Socialistische Partij

| 133

14,8

| 15,5

Fortuyn

| 5

0,6

| 0,4

Groen Links

| 43

4,8

| 3,2

D `66

| 10

1,1

| 1,7

Chr. Unie

| 38

4,2

| 3,7

Partij.v.d.Dieren

| 9

1,0

| 0,6

Een NL

| -

-

| 0,4

Groep Wilders

| -

-

| 4,7

GVIP

| -

-

| 0,1

Overig

| 10

1,1

| --

Geldige stemmen
Blanco stemmen
Opkomst-percentage

| 902
| 5
| --

?
0,6
55-60

| 1472
| 0,0
| 86,8
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22 juni openluchtconcert bij de vijver

Noteer deze datum op uw kalender en in uw agenda!
Na het vorige succes biedt het Bewonerscomité Woolderes u in 2007
graag weer een openluchtconcert aan. Op vrijdagavond 22 juni 2007
treedt het Twents Jeugd Harmonie Orkest van Armonia voor ons op
bij de vijver op de hoek Woolderesweg / Pasteurstraat. Het TJHO is
al weer druk aan het repeteren. Het wordt vast weer een heel leuke
avond. kunnen Houd deze datum vast vrij voor een sfeervolle avond
in de Woolderes.

Nieuw kunstwerk Woolderes?

Een jongeman uit de Woolderes ging stappen tijdens de
Oelerfeesten. En daar werd hij
zo “vrolijk” dat hij na afloop zijn
fiets vergat. Zijn attente kameraden wisten een oplossing.

Toen hij 21 werd, kreeg hij op
zijn verjaardag een cadeau.
Zij bezorgden hem zijn vehikel
weer veilig thuis, inclusief de €
80,- die hij nog van hen tegoed had. Inclusief dan wel heel letterlijk:
ergens in de betonnen sokkel verwerkt. Vraag van de redactie: Hoe
heeft die zoon toen ter tijd de weg naar huis nog kunnen vinden?

Twickel-iade

En temidden van hun zwerfvuil
leerden zij theorieën over een schoon milieu.
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Tunnelnieuws

Om goed op de hoogte te blijven van de stand van zaken bij de bouw
van de tunnel, hebben we aan Prorail enkele vragen voorgelegd, die
door Ingeborg Bosch als volgt werden beantwoord:

december 2006			

januari 2007

• Wat is de stand van zaken van het project?
- Het project heeft vertraging opgelopen in verband met regelgeving
en afwikkeling van diverse procedures bij zowel de Gemeente Hengelo als ProRail.
- In eerdere berichtgeving is aangegeven dat in maart het spoor een
weekeinde buiten dienst zou worden genomen in verband met werkzaamheden. Dit is uitgesteld naar juni.
• Wat gaat er de komende maanden allemaal gebeuren?
- Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het inschuiven van de tunnel. Dit staat gepland in het weekend van 16 en
17 juni. Dan wordt het spoor tussen Hengelo en Almelo 52 uur buiten dienst genomen. Tijdens deze zogenaamde buitendienststelling
wordt het dek van de tunnel ingeschoven en de bijbehorende seinen
aangepast. Direct omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de
werkzaamheden tijdens de buitendienststelling.
- De tunnel wordt ter voorbereiding aan het inschuiven ter plaatse in
delen voorgebouwd.
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- De verwachting is dat de nieuwe fietstunnel eind 2007 in gebruik
kan worden genomen.
• Is er vervuilde grond aangetroffen op de locatie?
- Bij start van de werkzaamheden was het bekend dat er licht vervuilde grond aanwezig was en dat deze gesaneerd moest worden.
Het grootste gedeelte van deze grond is inmiddels afgevoerd.

Oud papier
Eind december is er nogal wat verwarring geweest over de datum
waarop oud papier opgehaald werd. Voor het jaar 2007 zijn voor de
“grote” buurt de volgende data vastgesteld (4e donderdag)
22 maart
23 augustus
26 april
27 september
24 mei
25 oktober
28 juni		
22 november
26 juli		
27 december
Voor het gedeelte in de hoek Woolderesweg – DeldenerstraatGeerdinksweg en de Deldenerstraat aan de noordzijde vanaf het
viaduct zijn de data:
28 maart
22 augustus
25 april
26 september
23 mei
24 oktober
27 juni		
28 november
25 juli		19 december
En als u de data en/of dit lijstje kwijt bent, dan is op de site van
Twentemilieu.nl alles nog terug te vinden.
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Gegevens Bewonerscomité Woolderes
Leden van het Bewonerscomité
Wim Rooyers sr., voorzitter
Jaap van der Hulst, secretaris
Jan Krol, penningmeester
Henk de Boer
Bas v. Wakeren, buitengebied
Herman Aalderink, verkeer, groen
Wim Brink, website en Seahorse

Palfijnstraat 11
A.v.d. Meerstraat 19
N. Maasstraat 52
Landsteinerstraat 7
R. Kochstraat 33
N. Maasstraat 12
R. Kochstraat 57

tel. 256 64 91
tel. 242 01 27
tel. 243 28 10
tel. 242 26 84
tel. 243 30 70
tel. 242 91 38
tel. 243 00 79

Donaties
Uw eventuele donatie zien wij graag tegemoet op onze bankrekening
ABN 591.945.762., t.n.v. Stichting Bewonerscomité Woolderes. Voor
de ontvangen donaties zeggen we hartelijk dank.
Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn
openbaar. Als regel wordt vergaderd op de tweede maandag van de
maand na 19.30 uur Na aanmelding bij de secretaris ontvangt u tijd,
plaats en de agenda. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden ons
nieuwsvenster op de gevel bij supermarkt Sanders.
Buurt- en Speeltuingebouw Curaçaostraat 10, tel. 291 95 04
Politie tel 0900-8844.
Bij het zien van vreemde of verdachte zaken kunt u dit algemene
nummer bellen. De Woolderes valt onder Hengelo centrumZuid.
U kunt doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat,
hoek Marskant of vragen naar onze Wijkagent dhr. Tonnie Lubach.
Alleen bij alarm belt u 112.
Klachten en meldingen
Wijkbeheer Gemeente Hengelo tel. 245 94 59,
Ongediertebestrijding tel. 851 02 31,
Hondenwacht tel. 06 - 206 011 05,
Milieupolitie tel. 245 94 59.
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