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Woolderesnieuws
Nummer 23  - december 2007

Buurtblad van de Stichting Bewonerscomité Woolder es
Verschijnt 4x per jaar

Colofon

Secretariaat: 
A.v.d.Meerstraat 19, 7555 LE Hengelo,
ABN Bank 591945762 t..n.v. Stichting Bewonerscomité Woolder es.

Redactie: Th. Brands, Nico Maasstraat 39, tel. 242 34 63, 
e-mail: tbrands@zonnet.nl

Kopij voor de volgende nummers, liefst per e-mail, inzenden vóór
15 februari en 15 mei. Verschijning ongeveer 4 weken later. De redactie 
beslist over plaatsing. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. 
De inhoud blijft voor verantwoording van de inzender.

Foto’s in dit nummer: N. Bakker, Theo Brands, J. v.d. Hulst

Coördinatie distributie: Jan Krol, tel. 243 28 10.

Advertentieacquisitie:
Uitgeverij/drukwerkverzorging HARO, tel. 291 22 28.

Onze website: www.woolder-es.nl

Bij de voorplaat
2 januari is het weer zo ver: de midwinterhoorn valt weer te zien en te 
beluisteren bij de vijver, desgewenst met een borreltje erbij.
De foto is een sfeerimpressie van enkele jaren geleden.
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Redactie, helaas

De redactie van uw buurtblad had het voornemen om een extra fees-
telijke decemberuitgave te maken.
Helaas werd de redacteur tijdens de voorbereidingsfase  door ziekte 
getroffen. Om onze trouwe lezers niet teleur te stellen hebben we, 
omdat de tijd dringt, besloten om dan maar te doen zoals het kan en 
niet zoals we het zo graag zouden willen.
Het blad is dus wat dunner dan gebruikelijk.
En Theo van harte beterschap en we hopen dat je deze klus snel 
weer over kunt nemen.

In verband met het bovenstaande verzoeken wij u om eventuele me-
dedelingen  of opmerkingen voorlopig te richten aan het secretariaat 
van het Bewonerscomité.

PS.: Actuele zaken vindt u op onze website en eventueel in ons 
mededelingenkastje bij Sanders.
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Mirreweenter: komt u (en uw gezin) ook ?

De eerste woensdag van januari is het weer zo ver. Wij hebben wel 
geen mooie put, zoals op de tekening, maar wij hebben wel een mooie 
vijver. Daar omheen kunnen een aantal vakbekwame blaozers mooie 
tonen uit hun instrumenten toveren. En die tonen hoor je het beste en 
het meest echt als je er bij bent.
Voor volwassenen die dat willen is er ook een Nieuwjaarborreltje 
aanwezig, voor anderen een frisdrankje. Om elkaar een fi jn, goed, 
gelukkig, zalig of voorspoedig Nieuwjaar te wensen is dat een uitge-
lezen mogelijkheid.

Wij zijn er, komt u ook? Gezellig!
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Onze site heeft een nieuwe, gemakkelijker naam:

www.woolder-es.nl

KEEK U AL OP ONZE SITE: www.woolder-es.nl

Denk aan het koppelteken tussen woolder en es.

DE J.O.P. IS ER !

De J.O.P. (Jongeren Ont-
moetings Plek) staat er 
nu een aantal maanden, 
en - gelukkig - hij staat er 
nog steeds en nog steeds 
goed. Inmiddels is hij zelfs 
voorzien van een aantrek-
kelijke beschildering.
Uw redacteur neemt ten 
minste maar aan dat jon-
geren de beschilderingen 
goed vinden. Het plaatje 
dat hier is afgedrukt geeft 
natuurlijk maar een beperkt 
beeld.
Als u het  goed wilt zien, dan zijn er twee mogelijkheden:
 1. ga naar www.woolder-es.nl en bekijk daar de plaatjes
  in kleur, of
 2. ga naar de gymzaal en bekijk de plaatjes ”live”, en,   
  och, vraag aan toevallig aanwezige jongeren eens wat
  zij ervan vinden. 
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Bloembakken

Het Bewonerscomité heeft bedacht dat het wel aardig zou zijn om 
wat bloembakken in de buurt te plaatsen.
Daarvoor is het zaak om een goede plek hiervoor te kiezen.
We vragen u daarom ideeën hiervoor aan te dragen.
Ten tweede is het nodig om iemand te vinden die genegen is een 
regelmatig rondje onderhoud te plegen. 
Hebt u wat groene vingers, dan zouden we graag met u kennis ma-
ken.
Secr. J. v.d. Hulst, tel. 242 01 27

Wensen van 

jongeren

Het Bewonerscomité 
Woolderes wil graag 
wat voor de jeugd 
doen. 
Naast de nieuwe JOP 
(schuilhut) is er nog de 
mogelijkheid om een 
speelvoorziening te 
plaatsen.  Het Bewonerscomité wil daarom graag van jullie horen wat 
er zou moeten komen!!!

Voorbeelden kunnen zijn:
pannaboarding, voetbalmuur, basketbal-paal, tafeltennistafel,

kleine voetbaldoelen, picknicktafel, tafelvoetbal etc. 
Andere ideeën zijn natuurlijk welkom!!!

Reageer, anders gaat je stem verloren.
Voor ideeën, info en/of vragen:

Miranda Feteris 06 - 267 464 16 / m.feteris@scalawelzijn.nl
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Kaalslag  

Verbijstering en ongeloof 
merk ik op bij buurtbewo-
ners die hun rondje door 
de wijk wandelen en daarbij 
langs het voetpad tussen 
de Woolderesweg en de 
A.v.d.Meerstraat komen. 
De “jongs“ van de SWB zijn 
druk bezig (in opdracht van 
de gemeente)  met de “ontgroening” van plantsoenen. De wandelaars 
zijn opgevoed met het idee dat je zuinig moet zijn met het groen en 
dan schrik je toch wel even. Voor de ingewijden is deze actie minder 
een verrassing. Het gaat hier om zgn. “snippergroen”. Dit zijn stukken 
die grenzen aan particuliere tuinen en reeds lange tijd  en sedert 1988 
offi cieel  onderhouden worden door de betreffende buurtbewoners. 
Ongeveer twee jaar geleden is door onze gemeenteraad besloten 
dat de bewoners deze stukken grond, onder stringente voorwaarden, 
kunnen kopen. Indien niet wordt gekocht, zal de grond worden terug-
genomen door de gemeente. Het groen wordt gerooid en er wordt 
gras ingezaaid. Het onderhoud is dan goedkoper. In de periode vanaf 
1 oktober is dit in uitvoering genomen. Voor de huurwoningen geldt 
in feite hetzelfde, waarbij de grond werd gekocht door Ons Belang. 
Voor de huurders betekent dit een huurverhoging.  Het Bewonersco-
mité heeft hier tegen overigens bezwaar  aangetekend.  
Resultaat?
De gemeente heeft bij een aantal mensen die de percelen wel ge-
kocht hebben, wat geld opgehaald. Erg veel kan dat echter niet zijn. 
En daarbij te bedenken dat wijkbeheer moet gaan zorgen voor het 
onderhoud. Het enige voordeel is wel de sociale kant van deze kwes-
tie. Er worden nu op straat veel buurpraatjes gemaakt en meningen 
uitgewisseld, waarbij het milieu, de Co2-zaak en de visuele aantrek-
kelijkheid van de buurt een grote rol spelen.
Maar zijn we blij? Dat niet!
Jaap
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Meer over straatnamen

Wie kent de dokters Steenmeijer en/of Van der Meer ??
In onze reeks over straatnamen zijn we op zoek naar gegevens over 
de artsen Steenmeijer en Van der Meer. 
We kregen al een aardige reactie van de heer Jan Bleumink over zijn 
huisarts dokter Van der Meer. 
Maar het is helaas nog niet genoeg om er een verhaal van te maken. 
Wie helpt ons verder ????

Oproep aan hondenbaasjes

Hondenpoep
Van mevrouw Nijhof aan de Brinkhuisweg kregen we een reactie op 
ons artikel in het Woolderesnieuws van september 2007 met de heer 
Bruggink onder meer over het opruimen van hondenpoep in het bui-
tengebied. Wij nemen haar reactie onverkort over:

Op het plaatje hiernaast 
ziet u hoe grafi tti-artiest 
Timski bezig is met de 
vervaardiging van zijn 
kunstwerk in de JOP. 
Toch weer wat aardigs in 
de buurt!
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Veel wandelaars maken geregeld gebruik van het buitengebied. 
Wandelaars die hun hond graag meenemen willen wij meegeven dat 
het vrij rondrennen van honden risico’s met zich meebrengt. Honden 
spelen namelijk een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospo-
ra-infecties onder koeien. De parasiet Neospora caninum geldt we-
reldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder de koeien, 
waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten.

De hond fungeert als gastheer voor deze parasiet. Het dier wordt er 
zelf niet ziek van, maar brengt de parasiet via zijn ontlasting over op 
de koeien. Door het eten van gras of kuilvoer dat vervuild is met ont-
lasting van honden, nestelt de parasiet zich in de koe en veroorzaakt 
daardoor het afstoten van het kalfje. Dit gegeven leidt tot schade bij 
rundveehouders.
De agrarische sector staat positief tegenover recreatie en toerisme in 
het buitengebied. Vanwege bovengenoemd risico vragen we de me-
dewerking van hondenbezitters om het besmettingsgevaar bij koeien 
zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat kunt u doen?
* Honden in het buitengebied aanlijnen.
* Uitwerpselen van honden opruimen.
* De hond zijn behoefte laten doen daar waar koeien er niet mee in 
aanraking kunnen komen.

Land en Tuinbouw Organisatie afd. Midden-Twente
Marlies Nijhof
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Hooge Waere 

Kort geleden werden we gebeld door een bewoner van de Hooge 
Waere. Hij had een even opmerkelijke als simpele vraag: Weet jij 
waar de naam Hooge Waere vandaan komt? Hier in huis weet nie-
mand het. Daar zit je dan, met een probleem. Ik beloof de beller 
mijn best te doen en verzin intussen allerlei mogelijkheden om het 
antwoord te achterhalen. Voor de goede orde even een mailtje naar 
onze onvolprezen secretaris, Jaap van de Hulst. Tot mijn aangename 
verrassing krijg ik binnen de kortste keren van hem het antwoord te-
rug: De Hooge Waere betekent: het hoge weiland. 
Het blijkt een van de vele zogenaamde veldnamen te zijn waarmee 
men vroeger bepaalde gebieden en gebiedjes in deze streek aan-
duidde. En de Hooge Waere staat waarschijnlijk op de plaats die 
voorheen als weiland door de plaatselijke bevolking met die naam 
werd aangeduid. Ik kon de beller in de kortst mogelijke tijd antwoor-
den, maar natuurlijk niet zonder dank aan Jaap.

Nieuwe bak

Tot ons genoegen heeft 
de gemeente in het 
plantsoen achter de Pal-
fi jnstraat, in de buurt van 
de Woolder-esweg, een 
afvalbak geplaatst. In het 
vorige nummer van Wool-
deresnieuws werd nog 
geklaagd over de rotzooi 
ter plaatse. En - gelukkig 
- daar is nu geen sprake 
meer van. Dat de buurtgenoten die bak ook gebruiken voor zakjes 
met hondenpoep, is niet de bedoeling van het gemeentelijk beleid.  
Maar wat ons betreft: toch maar liever daarin dan in het plantsoen.of 
meer rechtstreeks en ongezuiverd de natuur in gaat.
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Werkgroep Ouderen Woolderes

In de Woolderes zelf zijn geen activiteiten voor ouderen, terwijl door 
de vergrijzing van de buurt hier wel behoefte aan is.
De oudere bewoners van de Woolderes willen graag in hun buurt 
blijven wonen en daarom ligt het voor de hand dat de vraag naar ac-
tiviteiten en voorzieningen zal toenemen.
Carint Woonzorgcentrum Het Woolde wil graag een wijkfunctie bekle-
den en kan ondersteunend en/of mede uitvoerend zijn in het opzetten 
van de gewenste voorzieningen.

Daartoe is de Werkgroep Ouderen Woolderes opgericht, met als 
taak:
• signalen van ouderen uit de buurt bespreken in de werkgroep;
• suggesties doen voor nieuwe voorzieningen en activiteiten;
• fungeren als klankbord en als raadplegend forum ten dienste van 
het Woonzorgcentrum Het Woolde;
• behulpzaam zijn bij de uitvoering van activiteiten.

De werkgroep is formeel 
ingebed in de organisatie 
van Het Woolde en wordt 
in haar werkzaamheden 
ter zijde gestaan door de 
coördinator Ondersteu-
nende Begeleiding van Het 
Woolde.
Bovendien is er een relatie met het Bewonerscomité Woolderes. Een 
vertegenwoordiger van dit comité neemt deel aan de besprekingen 
van de werkgroep.

De leden van de Werkgroep willen graag door de wijkbewoners ge-
informeerd worden over de gewenste activiteiten en voorzieningen 
voor ouderen, te verzorgen door Woonzorgcentrum Het Woolde.
Daartoe kunt u te allen tijde contact opnemen met één van de vol-
gende werkgroepleden:



11

Mw. A. Bosch-Vredeling Deldenerstraat 151 tel. 291 32 48
Mw. R. Claessen-Hesselink Schweitzerstraat 28 tel. 291 41 28
Mw. J. Dijkhuis-Post N. Maasstraat 53 tel. 243 72 36
Hr. B. Dijkhuis  N.Maasstraat 53 tel. 243 72 36
Hr. P. Laverman N. Maasstraat 41 tel. 291 88 36  
Hr. K. Smit Curiestraat 75 tel. 250 33 27
Mw. H. van der Vaart Curiestraat 42 tel. 06 54314660
Mw. A. Versluis-Post Woolderesweg 104 tel. 242 12 45

Overigens zijn buurtbewoners welkom bij alle activiteiten in Woon-
zorgcentrum Het Woolde.
Voor actuele informatie over de activiteiten kunt u bij de receptie van 
Het Woolde het Weeknieuws verkrijgen.

Vaste gegevens Bewonerscomité Woolderes

Leden van het Bewonerscomité

Naam Functie Adres Telefoon                                                       
Wim Rooijers sr., voorzitter Palfi jnstraat 11 256 64 91
Jaap van der Hulst, secretaris A.v.d.Meerstraat 19 242 01 27
Jan Krol, penningm. N. Maasstraat 52 243 28 10 
Herman Aalderink, verkeer, groen N. Maasstraat 12 242 91 38
Henk de Boer, algemeen Landsteinerstraat 7 242 26 84
Theo Brands, redacteur N. Maasstraat 39 242 34 63 
Bert Koopman, website Landsteinerstr. 13  0614447447 
Hans v.Oosterbosch, Seahorse A. Schweitzerstr. 242 77 19 
 buitengebied, gezondheidspark
Bas v. Wakeren, buitengebied R. Kochstraat 33 243 30 70
 Seahorse, gezondheidspark
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Donaties
Uw eventuele donatie zien wij graag tegemoet op onze bankrekening ABN 
591.945.762., t.n.v. Stichting Bewonerscomité Woolderes. Voor de ontvan-
gen donaties zeggen we de schenkers hartelijk dank.

Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. 
In principe  houden we de tweede maandag van de maand aan.
Na aanmelding bij de secretaris ontvangt u tijd, plaats en de agenda.  

Diversen
Buurt- en Speeltuingebouw Curaçaostraat 10 tel. 2919504
Politie tel. 0900-8844. Bij het zien van vreemde of verdachte zaken kunt u 
dit algemene nummer bellen. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrum-
Zuid. U kunt doorverbonden worden met het bureau aan de 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. 245 94 59 
Milieupolitie tel. 245 94 59.

Oud papier
In 2008 wordt het oud papier opgehaald op de volgende data:
24 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 24 juli, 
28 augustus, 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december.
Maar ……. Voor het gedeelte van de buurt in de hoek Woolderesweg-Del-
denerstraat-Geerdinksweg en de Deldenerstraat aan de noordzijde vanaf 
het viaduct  wordt het oud papier zoals gebruikelijk woensdags opgehaald 
op de data die gelden voor het Weidedorp. 
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