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Van de redactie

De zomer (vakantie) zit er weer op. Dat is jammer. Een troost is dat er
na de zomer weer allerlei activiteiten starten. In dit nummer aandacht
voor activiteiten in en nabij de Woolder Es.
Als lid van het bewonerscomité wil ik daarbij in ieder geval wijzen op
de oproep om lid te worden van het bewonerscomité.
En vanaf deze plek wil ik in het bijzonder vragen of er iemand bereid
is (een deel van) het redactiewerk van dit blad over te nemen. Het is
leuk werk, maar het valt mij niet mee om dit in de avonduren, naast
mijn werk te doen. Dus als u het leuk vindt om interessante onderwerpen te bedenken, stukjes te schrijven, buurtbewoners te interviewen,
nieuws te achterhalen, mensen achter de broek te zitten om stukjes
aan te leveren, laat het dan svp weten.
Op de website (www.woolder-es.nl) vindt u actuele informatie over
onze buurt, verwijzingen naar krantenartikelen, e.d. Ook eerdere
nummers van dit blad zijn op de website terug te vinden. Ook kunt u
op de website opmerkingen of reacties plaatsen.
Herman Aalderink
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Bewonerscomité zoekt nieuwe leden

Het bewonerscomité Woolder Es is een stichting met als doel het
behartigen van de belangen van de bewoners van de Woolder Es.
Het comité kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en algemene leden.
Om een goede afspiegeling van de wijk te kunnen zijn is het belangrijk dat voldoende mensen met verschillende achtergronden aan het
bewonerscomité deelnemen. Op dit moment kent het comité 7 leden.
En dat is eigenlijk te weinig. Daarom een oproep om u aan te melden
als lid van het bewonerscomité. En als u eens een keer wilt komen
kijken kan dat natuurlijk: de vergaderingen zijn openbaar.
Het kost niet veel tijd; wij vergaderen één keer per maand. En hoeveel tijd het verder kost, hangt van uzelf af. U kunt alleen meepraten
in de vergaderingen, maar het is ook mogelijk dat u zich specifiek
met een bepaald onderwerp wat op de wijk betrekking heeft bezig
gaat houden, afhankelijk van uw voorkeur, kennis of interesse. Dat
ligt aan u.

Buurtcentrum voor de Woolder Es?

In het vorige Woolderesnieuws werd gevraagd of er een behoefte is
aan een buurtcentrum in de Woolder Es.
De Buurt- en speeltuinvereniging aan de Curaçaostraat vervult die rol
gedeeltelijk, maar vooral voor ouderen is dit soms te ver weg, zeker
als het om activiteiten in de avonduren gaat. Wij hebben één uitgebreide reactie ontvangen. Dat is (nog) niet veel.
Wel hebben we besloten om het komende tijd uit te zoeken of er mogelijkheden zijn en of er grote behoefte is.
Een buurtcentrum opzetten is niet eenvoudig; een belangrijke voorwaarde is dat er behoefte moet zijn.
Daarom andermaal de oproep om per e-mail, post of telefoon een reactie geven op de vraag of u behoefte hebt aan een buurtcentrum
in de Woolder Es?
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Wijkplan

Wat moet er de komende jaren gebeuren in wijk Woolde? Deze vraag
stond centraal tijdens de goedbezochte wijkavond van 23 april 2008.
Wijkbewoners, politie, welzijnsinstellingen, ambtenaren en raadsleden gingen met elkaar in gesprek en wisselden wensen en ideeën
uit.
Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken is een conceptwijkplan voor Woolde 2009-2012 gemaakt, waarin wordt beschreven
wat het beleid van de gemeente en overige organisaties betekent
voor de wijk, voor een periode van vier jaar met een doorkijk naar de
toekomst.
Over dit conceptwijkplan vindt een tweede wijkavond plaats op 9 oktober in de Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 61. Tijdens deze avond
wordt duidelijk gemaakt hoe de opmerkingen uit de wijkavond van 23
april 2008 (in hoofdlijnen) zijn verwerkt in het conceptwijkplan.
Het conceptwijkplan is op internet beschikbaar vanaf 3 oktober 2008.
(www.hengelo.nl > Wijk en buurt > Wijken > Woolde).
U kunt deze documenten ook gratis afhalen bij Speeltuinvereniging
aan de Curaçaostraat 10 of bij Zorgcentrum Het Woolde aan de Geerdinksweg 130.
Er is ook een verslag van de huiskamergesprekken met raadsleden
en van de wijkavond beschikbaar via internet. Deze kunt u vinden op
www.hengelo.nl > Wijk en buurt > Wijken > Woolde.
Ineke Nijhuis; stadsdeelmedewerker Midden

Schouwen

Schouwers gevonden;
nog meer schouwers gezocht
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In het vorige Woolderesnieuws stond een oproep van de gemeente
voor zogenoemde “schouwers”: buurtbewoners die helpen toezien
op het onderhoud van de openbare ruimte.
Volgens Ineke Nijhuis, stadsdeelmedewerker van “ons stadsdeel”
midden, hebben zich vanuit de Woolder Es inmiddels drie schouwers
gemeld.
Eén van hen is de heer Van Zuilekom; hij heeft inmiddels de cursus
gevolgd. Gevraagd naar zijn ervaringen geeft hij aan dat hij het een
goed initiatief vindt van de gemeente. Hij wil er graag aan bijdragen
dat onze mooie wijk goed wordt onderhouden.
De gemeente en de bewoners hebben er beide voordeel bij. De gemeente krijgt meer informatie en kan beter inspelen op dingen die
nodig zijn.
De bewoners raken bij de wijk betrokken en kunnen aangeven waar
naar hun oordeel aandacht aan besteed moet worden. Op grond van
wat hij er tot nog van heeft meegemaakt denkt Van Zuilekom dat de
gemeente er serieus werk van wil maken.
De cursus is goed opgezet. Eerst wordt een uitleg gegeven van ongeveer een uur in het gemeentehuis. Daarna gaat de groep naar
buiten om het schouwen in de praktijk te testen.

Voorbeeld van beheerniveaus van trapvelden
Het kost niet heel veel tijd. De cursus duurt alles met elkaar een halve
dag. Hoeveel tijd je er daarna aan besteed ligt vooral aan jezelf. Het
is de bedoeling dat je in ieder geval 2 à 3 keer per jaar samen met
iemand van de gemeente een ronde maakt.
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Tussendoor mag je net zo vaak of weinig rondgaan als je zelf goeddunkt. Ook mag je zelf weten welk deel van de wijk je wilt beoordelen.
De gemeente verstrekt formulieren waarop je je beoordelingen kunt
aangeven. Als ze op zijn, krijg je nieuwe toegestuurd. Van Zuilekom
geeft aan dat prettiger is om het niet alleen, maar met z’n tweeën te
doen. Je kunt dan ook nog eens overleggen. Je hoeft het trouwens
niet altijd met elkaar eens te zijn, je mag ook allebei je eigen formulier
invullen.
Meer schouwers zijn dan ook zeer gewenst en worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden.
Interesse? U kunt zich aanmelden:
- via het bewonerscomité
- telefonisch via Wijkservice: (074) 245 92 31
- via e-mail: wijkaanpak@hengelo.nl

Zwerfvuil en zakgeld

Het Twickelcollege hoort (nog) bij de Woolder Es. Velen vinden dat
de circa 1000 scholieren zorgen voor levendigheid in de wijk. Maar
in de woorden van een bekende landgenoot: elk voordeel heb z’n
nadeel.
De scholieren laten ook nogal eens wat rommel slingeren, zeker in
de pauzes na een bezoek aan de Sanders.
Nu heeft dit nadeel ook weer een voordeel: het zorgt voor veelvuldige
en levendige discussies tussen buurtgenoten over de jeugd van tegenwoordig, hoe keurig of zij zelf vroeger al dan niet waren en dat de
leraren van tegenwoordig er de wind wat minder onder hebben dan
vroeger. De school is wat dit betreft dan ook een belangrijke samenbindende factor in de buurt. We kunnen er niet zonder.
Maar dit doet er niet aan af dat de rotzooi toch ook af ten toe opgeruimd moet worden. Hiervoor is al weer een aantal jaren geleden een
samenwerking ontstaan tussen Twickelcollege, gemeente en bewonerscomité. De school heeft een zogenoemd zakgeldproject in het
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leven geroepen. Tegen een geringe vergoeding (het zakgeld) ruimen
scholieren de rotzooi op. De gemeente en het bewonerscomité dragen (financieel) bij aan het zakgeld en de school organiseert één en
ander.
Sommige bewoners vinden dat maar niks: “Eerst maken ze de rotzooi en vervolgens krijgen ze er nog voor betaald ook om het weer
op te ruimen”. Dat is zo als je alle leerlingen op één hoop gooit, maar
voor de individuele leerling ligt dat wat genuanceerder.
Net zoals voor Nederland als geheel: als niemand te hard door woonwijken zou rijden of andere regels zou overtreden, zou dat een hoop
belastinggeld schelen. Maar nu dat niet zo is, hebben politie, stadsreining en vele anderen nuttig werk te doen en kunnen daar hun brood
mee verdienen. Zoals gezegd: elk nadeel heb z’n voordeel.
Tot slot een oproep aan de medebewoners van de Woolder Es. Behandel de scholieren die de rommel opruimen met respect. U kunt ze
van alles vragen op een redelijke manier, maar u kunt ze niet verantwoordelijk stellen voor het gedrag van al hun medescholieren.
Als u opmerkingen hebt over het opruimen, kunt u contact opnemen
met de heer Erik van Naarden, docent van het Twickelcollege. Hij
moet ook lesgeven en is daarom niet altijd bereikbaar. Ook de conciërges André en Jan zijn op de hoogte en kunt over het project benaderen.

Aanblik van de Woolder Es

Als je vanuit het buitengebied de Woolder Es binnenfietst, zijn de
volkstuintjes aan beide kanten van de weg het eerste waar je langs
komt.
De volkstuinen vormen als het ware de poort tot de Woolder Es. Meerdere malen hebben we echter opmerkingen van wijkbewoners gekregen dat deze poort, deze volkstuintjes dus, zo’n rommelige aanblik
geeft. Aan de tuintjes zelf kan niet zo veel worden veranderd.
Het is particulier eigendom en de tuinmannen en vrouwen zijn niet
gebonden aan “beheerniveaus”, zoals de gemeente bij het onderhoud van de openbare ruimte (zie elders dit blad).
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Daarom is Jaap op het idee gekomen om aan de rand van de volkstuinen iets te doen wat het nuttige met het aangename kan combineren.
Het idee is om een picknick plek creëren voor wandelaars en fietsers
waarmee de achterste volkstuintjes aan de linker kant van de weg
wat aan het oog worden onttrokken.
We denken daarbij aan een picknicktafel met banken en verharding
er omheen. Daaromheen moeten halfhoge struiken komen, bijv. laurierkers. Bij de picknicktafel komt geen parkeerplaats voor auto’s, wel
een mogelijkheid om je fiets te stallen.

Deze poort naar Hengelo wordt verfraaid
De boerderij iets verder moet voor grote vrachtwagens toegankelijk
zijn en daar is de weg ter plaatse niet goed op berekend. De gemeente wil daarom met grasstenen de bocht in de weg bij de volkstuintjes
verbeteren zodat deze niet meer kapot wordt gereden.
We hopen met dit plan onze mooie wijk weer iets te verbeteren.
Jaap van der Hulst, Hans van Oosterbosch
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Jeu-de-boules-baan

Wist u dat er op de Woolder Es een jeu-de-boules-baan ligt. Het is echt
zo. Hij bevindt zich tussen de Pasteurstraat en de Semmelweisstraat.
Het is een mooie rustige plek. Jammer dat er nauwelijks gebruik van
wordt gemaakt. Overigens is het materiaal dat op dit moment in de
bak zit ook minder geschikt om te jeu-de-boulen. Het is te grof. Het
bewonerscomité
gaat
een poging ondernemen
om de bovenlaag te laten vervangen door zand
dat wel geschikt is. Dus
liefhebbers van jeu-deboule….

Lommerrijke jeu-de-boules-baan op de Woolder Es
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Volkstuinen beschikbaar

Aan de Nico Maasstraat, tussen het Twickelcollege en de tennisbaan
ligt een volkstuinencomplex. De tuinen worden door de gemeente
verhuurd. Van bewoners die al langer in de wijk wonen, heb ik begrepen dat de tuinen in vroeger jaren zeer gewild waren. Alle tuinen
waren bezet en werden bewerkt en er waren lange wachtlijsten. Maar
de tijden zijn veranderd.
Op dit moment liggen veel tuinen braak. Dat is jammer, om verschillende redenen. In de eerste plaats is een tuin en tuinieren leuk. Ik kan
daar over meepraten. Poten, planten en schoffelen is weliswaar niet
echt aan mij besteed, dat doet mijn partner, maar spitten kan ik als
de beste en waar ik vooral plezier aan heb is het verwerken van de
opbrengsten: dat wil zeggen oogsten, koken en opeten. En meestal
is dat echt lekkerder dan dat wat je in de winkel of op de markt koopt,
al was het maar omdat het zelf geplant en geoogst is.
Het is ook jammer dat al de braak liggende tuinen een wilde boel
worden. Voor de vogels en insecten is dat mooi en het ziet er soms
ook wel mooi uit, maar voor de buurtuinen is het minder fraai: “onkruid” verspreidt zich tierig en het brengt een hoop extra schoffelwerk
met zich. Bovendien: als er te veel braakliggende stukken komen,
ontstaat verval en is er de kans dat de gemeente er ander plannen
voor bedenkt.

Volkstuinen aan de Nico Maasstraat; er zijn tuinen te huur
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Daarom een oproep. Hebt u affiniteit met tuinieren en houdt u van
lekker eten, wandel dan eens door de het volkstuinencomplex en kijk
of er een tuintje voor u bijligt. En als u een tuin te groot vindt voor
uzelf of te veel werk, dan wil ik wel bemiddelen. Als u liever samen
met iemand anders een tuin wilt huren, meldt dit dan aan mij (= de redacteur). Ik zal dan proberen om u in contact te brengen met andere
belangstellenden. En als u er tegen opziet om een er nu nog wat wild
uitziend perceel in cultuur te brengen, dan is er wellicht wat in gezamenlijkheid te regelen (bijvoorbeeld de eenmalige gezamenlijke huur
van gemechaniseerd gereedschap, zoals een frees of een ploeg).
Om het geld hoeft u het niet te laten: de huur van een perceel van
100 m2 kost jaarlijks 18 euro (de huur loopt van april tot april). Informatie over de huur kunt u krijgen bij de heer Henk Sassen van afdeling grondzaken van de gemeente, telefoon 245 93 83.

Boer op de Woolder Es

Streekromans over het leven op de boerderij geven dikwijls een nogal geromantiseerd beeld van het vredige bestaan op het platteland.
De boer is bezig op het hooiland met zeis en hark en in het onvermijdelijke gezelschap van zijn antieke koffiekan. De boerin doet het
kleinvee en de scharrelkippen. En dat is het dan zo ongeveer.
Als u nu de wijk uitwandelt zult u al snel tot de ontdekking komen dat
het geschetste beeld wel verleden tijd is. De boerderij van vroeger
is nu een bedrijf geworden waarin zichtbaar
veel is geïnvesteerd.
Om eens te horen hoe
de moderne boer deze
verandering zelf ervaart, zijn we eens bij
Bert Doeschot aan de
Woolderesweg binnengestapt.
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“Om tegenwoordig een goede boer te kunnen zijn “moet je inderdaad
van vele markten thuis zijn Er zijn zoveel factoren waarmee je rekening moet houden en ik voorzie dat dit in de nabije toekomst nog wel
erger wordt. Ik denk daarbij niet in de laatste plaats aan de regels op
milieugebied die steeds verder worden aan gescherpt. Ik heb veel
vee en verbouw maïs als voer. Het uitrijden van de mest is slechts
een gedeelte van het jaar toegestaan. Opslag is daarom nodig. Vandaar dus ook die grote plastic bak achter de boerderij. Inderdaad
geen fraaie oplossing, maar een ondergrondse bak werd niet toegestaan. Toch weer een behoorlijke investering. Gedeeltelijk wordt dit
goedgemaakt door het feit dat de meststoffen beter worden benut en
geen extra kunstmest nodig is.
Het traditionele beeld van de boer is nu wel achterhaald en we kunnen beter spreken van bedrijfsleider. Je moet tegenwoordig toch zeker een middelbare opleiding hebben, stages lopen bij diverse bedrijven en aanvullende cursussen volgen. Kortom, je moet bij blijven.
Daarnaast moet je het juiste gevoel hebben om de omstandigheden,
zowel op de productenmarkt als het weer zoveel mogelijk in je voordeel te laten werken. Met elkaar is dat een klus waar je flink wat
energie in moet stoppen.

Op deze kaart uit 1935 is te zien dat de boerderij van Doesschot
toen nog ver van Hengelo af lag. De zwarte vlakjes in de kaart
zijn de nu aanwezige woningen en gebouwen, geprojecteerd op
de oude kaart.
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Toen omstreeks 1975 de Woolderes
bouwrijp werd gemaakt, was dat voor
de boeren in deze omgeving een vervelende en onzekere tijd.
Gevolg van deze stadsuitbreiding
was ook dat van de 10 bedrijven, na
herverkaveling, er voor slechts 3 een
mogelijkheid voor een redelijk bestaan overbleef.
Door het betrekkelijk kleine oppervlak
per bedrijf moest hiervan een intensief gebruik gemaakt worden. Hierdoor en doordat er als gevolg van
de milieuwetgeving hoge kosten gemaakt moeten worden, zijn investeringen op het gebied van de rendementsverbetering belangrijk.

Activiteiten in het nieuwe seizoen
Buurthuis en Speeltuinvereniging Weidedorp Woolderes
Buurthuis en Speeltuinvereniging Weidedorp Woolderes organiseert
elke dag activiteiten:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.45-11.15
14.00-15.00
15.00-16.00
19.00-20.00
8.45-11.15
13.15-15.15
19.00-22.00
19.30-22.00
8.45-11.15
14.00-15.00
20.00-22.00
8.45-11.15
13.15-15.15
14.00-16.00
8.45-11.15
19.30-21.00

Peuterspeelzaal
Ouderengym
Ouderengym
Yoga
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Harmonicamix
Keramiek
Peuterspeelzaal
Knutselclub 4 t/m 12 jaar
Tai chi
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Ouderen kaartsoos
Peuterspeelzaal
Jongerenavond onder leiding van
jongerenwerker (leeftijd 8 t/m 13 jaar)
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Alma Becking en Evelyne Merselina zijn dagelijks in de speeltuin en
het buurthuis aanwezig. Zij kunnen u over alles wat betrekking heeft
op de speeltuin en de activiteiten inlichten.
Telefoon: 074 - 291 95 04; e-mail: info@speeltuinweidedorp.nl.
Op de website staat ook informatie over de activiteiten:
www.speeltuinweidedorp.nl
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) organiseert op verschillende plaatsen in Hengelo voor mensen vanaf 55 jaar activiteiten. De activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen met een chronische ziekte die jonger zijn dan 55 jaar.
De cursussen zijn in september begonnen maar het is natuurlijk mogelijk om later deel te gaan nemen. De brochure “55 plus bewegen”
kunt u afhalen bij het Zorgloket/SWOH op de 1ste verdieping van het
gemeentehuis (telefoon 245 91 31). De brochure is ook te vinden op
de website: www.swohengelo.nl.
Op en nabij de Woolder Es vinden de volgende activiteiten
plaats.
Dans Internationaal
Dans Internationaal is een activiteit voor mensen die van muziek, bewegen en folklore houden, met dansen uit vele landen. Gezelligheid,
beweging en ontspanning staan voorop.
Kosten: € 11,10 per maand.
Plaats en tijd:
• Het Woolde,
Geerdinksweg 130 op woensdag van 18.00 - 19.30 uur en;
• Excelsiorhuis,
Geerdinksweg 40 op donderdag van 09.30 -11.00 uur
Opgave bij Marja Minderman, telefoon (074) 291 89 88
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Bewegen op muziek
Houdt u van dansen, maar gaat alles iets minder snel? Kom dan naar
de dansgroep voor minder mobiele ouderen. U kunt in deze groep
aan zitdansen meedoen op melodieën uit vele landen.
Kosten: € 8,- per maand.
Plaats en tijd:
• Wooncentrum Hiebendaal,
Geerdinksweg 130 op woensdag van 10.00 - 11.30 uur
Opgave bij Henriëtte Sommer, telefoon (074) 266 78 78
Levensverhalen
‘Na een bijeenkomst Levensverhalen ga ik altijd stralend naar huis’,
sprak een deelnemer vorig jaar. Door te luisteren naar verhalen van
anderen leer je elkaar begrijpen en beter kennen.
Levensverhalen vertellen’ bleek vorig seizoen een groot succes in de
Hasseler Es. Tussen de twaalf deelnemers, zes van allochtone en
zes van autochtone afkomst, groeide een sterke band. Ze blikten in
acht wekelijkse bijeenkomsten terug op hun eigen leven en luisterden naar de verhalen van anderen.
Nog steeds worden er wekelijks ervaringen over actuele onderwerpen uitgewisseld en worden gezamenlijk activiteiten ondernomen,
zoals koken en fietsen.
Het project werd ook landelijk opgemerkt. Het leverde SCALA eerder
dit jaar een nominatie op voor een Appeltje van Oranje, de nationale
prijs voor het beste interculturele project. SCALA gaat het project uitbreiden o.a. naar Hengelo Centrum later dit najaar.
In acht wekelijkse bijeenkomsten komen vooraf afgesproken thema’s
aan bod, zoals geboorte, opvoeding, school- en werkervaring, feesten en tradities. Deelname aan de projecten is gratis.
Geïnteresseerden (mannen en vrouwen, autochtoon en allochtoon)
kunnen zich op werkdagen tijdens kantooruren aanmelden bij SCALA
welzijnswerk:
074- 255 30 00 of per mail: verbinding@scalawelzijn.nl
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Vaste gegevens
Leden van het Bewonerscomité
Naam
Wim Rooijers sr.
Jaap van der
Hulst
Jan Krol
Herman Aalderink
Bert Koopman
Hans van
Oosterbosch
Bas van Wakeren

Functie
Voorzitter
Secretaris

Adres
Palfijnstraat 11
A. v.d. Meerstraat 19

Telefoon
256 64 91
242 01 27

Penningmeester
Redacteur
Website
Seahorse
Gezondheidspark
Buitengebied
Groen
Buitengebied
Seahorse
Gezondheidspark

N. Maasstraat 52
N. Maasstraat 12
Landsteinerstraat 13
A. Schweitzerstr 12

243 28 10
242 91 38
0614447447
242 77 19

R. Kochstraat 33

243 30 70

Donaties
Eventuele donaties zien wij graag tegemoet op onze bankrekening ABN
5919.45.762 t.n.v. Bewonerscomité Woolderes. Voor de ontvangen donaties
zeggen we de schenkers hartelijk dank.
Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. Tot en
met december vergaderen wij, wijzigingen voorbehouden, op de woensdagen
8 oktober, 5 november en 3 december, steeds vanaf 19.00 uur in het Buurt- en
speeltuingebouw aan de Curaçaostraat 10. Als u zich aanmeldt bij de secretaris
ontvangt u de bevestiging van de datum en de agenda. De agenda hangt ook in het
mededelingenkastje bij Sanders.
Politie
Telefoon 0900-8844. Dit nummer kunt u bellen als u vreemde of
verdachte zaken ziet. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrumzuid. U kunt doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat.
Onze wijkagent is de heer Tonnie Lubach. Alleen bij alarm belt u 112.
Klachten en meldingen
Wijkbeheer gemeente: 245: 94 59
Ongediertebestrijding: 851 02 31
Hondenwacht: 245 94 59
Stadstoezicht: 245 94 59
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