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Van de redactie 
 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dat geldt ook voor dit 
blad. Het Woolderesnieuws is jarenlang verzorgd door uitgeverij 
Haro. De kosten werden gedekt door advertentieverkoop. Dit kon 
al een tijd niet meer uit en er moest geld bij. Daarom is Haro 
gestopt met het uitgeven van het blad. Wij hebben inmiddels een 
andere drukker gevonden. Het bladWoolderesnieuws gaat nu 
gedrukt worden door de SWB aan de Wegtersweg. Dit betekent 
dat wij als bewonerscomité voor het blad moeten gaan betalen. 
Het betekent echter ook dat wij nu vrij zijn om advertenties te 
plaatsen. Tot op heden moest ik verzoeken daartoe steeds 
afwijzen. 
 
Daarom, ondernemende bewoners van de Woolder Es: als u uw 
buurtgenoten in een advertentie in dit (huis-aan-huis verspreide) 
blad wilt laten weten wat u maakt, verkoopt, adviseert, of 
anderszins onderneemt, kan dat. Het kost niet veel en bovendien 
ondersteunt u het verschijnen van dit blad. Neem voor informatie 
contact met mij, bijvoorkeur per mail (h-aalderink@home.nl) 

mailto:h-aalderink@home.nl
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Verder de steeds terugkerende oproep voor nieuwe leden voor 
het bewonerscomité. Het is belangrijk dat bewoners meedenken 
over zaken die van belang zijn voor de buurt waarin we wonen. 
Het hoeft niet veel tijd te kosten. Kom geheel vrijblijvend eens 
een vergadering bijwonen. De data staan op de laatste pagina.  
 
Als u wilt reageren, suggesties hebt voor artikelen of, beter nog, 
zelf een artikel wilt schrijven, laat het dan weten. Het liefst per 
email (h-aalderink@home.nl) , maar anders mag natuurlijk ook.  
 
Op de website (www.woolder-es.nl) vindt u actuele informatie 
over onze buurt, verwijzingen naar krantenartikelen, e.d. Eerdere 
nummers van dit blad zijn hier ook terug te vinden. En op de 
website kunt u ook opmerkingen of reacties plaatsen. 
 
Herman Aalderink. 
 

 
Op 4 januari werd het nieuwe jaar ingeluid door midwinterhoorblazers 
op een koude, maar sfeervollle nieuwjaarsbijeenkomst van het 
bewonerscomité bij de vijver. 
Op zondag 30 mei is de vijver opnieuw het decor van een concert: het 
vijfde vijverconcert. Zie de aankondiging elders in dit blad. Komt allen!.  

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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UITNODIGING  
JAARVERGADERING van het Bewonerscomité Woolder Es 

Dinsdag 13 april 19.30 uur 
Locatie :”Morgenster ”, Freudstraat 18 

 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Tot aan 19.30 uur wordt een 
film vertoond over de wijk, gemaakt in 2008.  
AGENDA: 
1- Opening door de voorzitter. 
2- Vaststelling van de agenda  
3- Mededelingen  
4- Verslag van de vergadering d.d. 20 april 2009 (het verslag 

wordt voor de vergadering uitgereikt; het is ook te vinden op 
de website : www.woolder-es.nl. 

5- Jaarverslag van de secretaris (het verslag wordt voor de 
vergadering uitgereikt; het is ook te vinden op de website : 
www.woolder-es.nl) 

6- Financieel verslag en begroting (stukken worden voor de 
vergadering uitgereikt) 

7- Verslag kascontrolecommissie (mevrouw Bruggink en de 
heer Ter Beek ). 

8- Benoeming van een nieuwe kascommissie. 
9- Bestuursverkiezing: aftredend zijn: 

 Jan Krol (penningmeester; herkiesbaar) 
 Hans van Oosterbosch (voorzitter; herkiesbaar) 
 Bert Koopman (website; herkiesbaar) 

10 Rondvraag. 
11-Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering. 
 
In de pauze: film over de wijk uit 1988. 
 
Na de pauze: De heren Kienhuis en Dassen van de Vereniging 

Vrienden van Twickel geven een uitleg over de 
toekomstvisie van het Landgoed Twickel en de betekenis 
daarvan voor de bewoners van de Woolder Es. 
(zie ook de folder die bij dit blad is gevoegd) 
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Busroute 
Buslijn 12, de bus door de Woolder Es, heeft problemen om 
volgens de dienstregeling te rijden. De route maakt grote lussen 
door 30 km/uur gebieden. Straks gaat de lijn door het 
Gezondheidspark en komt via de nieuwe rotonde de 
Deldenerstraat op. Om het tracé van de lijn te verbeteren, heeft 
de gemeente het plan om de bus die vanaf de nieuwe rotonde 
komt via de Pasteurstraat de Woolder Es in te laten rijden. 
Hiervoor moet de aansluiting van de Pasteurstraat op de 
Deldenerstraat worden aangepast en worden voorzien van een 
“bussluis”. De gemeente 
heeft hierover eind vorig jaar 
een informatie-avond 
georganiseerd. De 
meningen zijn verdeeld. 
Buurtbewoner Piet Vendel 
heeft in een brief aan de 
gemeente een suggestie 
gedaan voor een alternatief. 
Hieronder een ingekorte 
weergave van de brief. 
 

Geacht College van B en W  

Waarom legt u de route niet aan in omgekeerde richting? Het lijkt 
beter/veiliger en er wordt snelheidswinst gehaald. Vanaf het 
Stationsplein gaan de bussen via de Marskant, de Deldenerstraat 
en de Bankastraat naar de Antillenstraat. Hier zal een bushalte 
verplaatst moeten worden naar de overkant. Dan linksaf de 
Weideweg op en na de spoortunnel rechtsaf de Woolderes in. 
Vanaf hier zijn er twee mogelijkheden. 
A) De bestaande ronde door de Woolder Es blijft gehandhaafd.  
In de Woolder Es hoeven dan geen bushaltes te worden 
verplaatst. Na de ronde door de Woolder Es rechtsaf de 
Geerdinksweg op (hier kunnen de verkeerslichten worden 
gestuurd worden door de chauffeur). Eventueel kan als alternatief 

 
Een medewerker van de gemeente 
licht de plannen toe 
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het verkeerslicht worden omzeild door op de plek van het 
fietspad langs de Geerdinksweg een stukje busbaan met 
fietsstrook aan te leggen; handig bij files, maar nodig lijkt mij dat 
niet. Voor bewoners van het Woolde kan de oversteektijd bij het 
voetgangersverkeerslicht iets worden verlengd. Dan rechtsaf de 
Deldenerstraat op tot aan de nieuwe rotonde waar de route naar 
het Gezondheidspark wordt genomen en zoals hij ook door uw 
afdeling is gepland, maar dan in tegengestelde richting. Door 
vanaf de Geerdinksweg de Deldenerstraat te nemen, kan de 
bushalte daar worden gebruikt door mensen uit het Woolde en de 
Woolder Es die ver van de andere bushaltes wonen. Door deze 
route te nemen, wordt een zeer gevaarlijke verkeerssituatie 
voorkomen bij de afslag Deldenerstraat-Pasteurstraat. Er is geen 
extra busbaan nodig en de gevaarlijke situatie die het oversteken 
van de busbaan met zich mee brengt, wordt vermeden. Deze 
verandering van de route zal de leiding van het Twickelcollege en 
de leerlingen van deze school dan ook zeer goed uitkomen. Ook 
de andere bewoners van de Woolder Es zullen niet rouwig zijn 
als er geen busbaan komt.  
 
B). Mocht variant A te veel tijd kosten, dan is een alternatief de 
route zoals gepresenteerd door uw afdeling, maar dan opnieuw 
in tegengestelde richting.  
De bus gaat dan, komend vanaf het Twickelcollege, via de 
Pasteurstraat rechtsaf de Deldenerstraat op (een afslag die 
beveiligd kan worden door daar een knipperlichtinstallatie, zoals 
bij de busbaan door de Slangenbeek). Dit is veiliger dan in de 
oorspronkelijke plannen, omdat er geen busbaan nodig is op de 
Deldenerstraat. Tijdens de ochtendspits staan voornamelijk files 
richting Hengelo. Tijdens de avondspits staan de files vóór het 
verkeerslicht op het kruispunt Geerdinksweg-Deldenerstraat. De 
bus zal daarom geen hinder van files ondervinden. Vanwege de 
volgens mij grote tijdswinst kan er vlakbij de afslag naar de 
Deldenerstraat een extra bushalte geplaatst worden ten behoeve 
van mensen die daar in de buurt wonen. Financieel gezien lijkt 
het niet moeten aanleggen van een busbaan aantrekkelijk. In de 
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hoop dat u de nodige aandacht besteedt aan dit schrijven en in 
de verwachting dat u mij een reactie zult schrijven, teken ik met 
vriendelijke groet  
Piet Vendel 

Naar aanleiding 
van deze brief is 
een eerste 
reactie 
gevraagd bij de 
gemeente. Een 
medewerker 
van de afdeling 
verkeer meldde 
dat de brief is 
ontvangen. Er 
zal een formele 
reactie volgen. 
De eerste indruk is dat het een interessante gedachte is die nog 
niet eerder is aangevoerd. Er zal serieus naar worden gekeken. 
Maar op voorhand zullen de kosten een belangrijke rol spelen. 
Als in een andere richting wordt gereden, zal een flink aantal 
bushaltes naar de andere kant van de weg moeten worden 
verplaatst. Verschillende bushalte-perrons zijn opgehoogd om 
een gemakkelijker instap mogelijk te maken. Het verplaatsen van 
een verhoogd perron en bijbehorende abri is duur. Al met al lijkt 
dit verplaatsen daarom aanzienlijk duurder dan de geplande 
busbaan op de Deldenerstraat. Dit kan namelijk op het 
bestaande wegvak. 

Overigens zal het nog wel even duren voordat knopen worden 
doorgehakt. De busroute tussen Deldenerstraat en Pasteurstraat 
gaat gedeeltelijk over een groenstrook. Volgens het 
bestemmingsplan mag in een groenstrook geen busroute. Om de 
busroute mogelijk te maken, moet dus eerst het 
bestemmingsplan worden aangepast. 

 
Deldenerstraat, toen een busbaan nog niet 
nodig was (bron: historischmuseumhengelo.nl) 
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Oplossing kerstpuzzel 

Misschien was hij te moeilijk, misschien was het te nat, glad of te 
koud om rond te wandelen. Of misschien houdt u niet van 
puzzels. Hoe dan ook, ik heb geen enkele oplossing van de 
kerstpuzzel binnengekregen. Voor de volledigheid hieronder de 
oplossing. Voor de foto’s verwijs ik naar het decembernummer. 
Per foto eerst de naam van de straat waar de “foto naar kijkt” en 
als tweede de naam van de kruisende straat. De getallen onder 
in de tabel verwijzen naar de letters in de vakjes: het eerste cijfer 
is het rijnummer, het tweede cijfer het kolomnummer (bijv. 14 is 
de letter het vakje in rij 1/kolom 4. Als u dit invult volgt de 
oplossing:: “geluk in het nieuwe jaar gewenst”. 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Foto 1 
1  S t e e n m e i j 

2 D e l h e z s t r  

Foto 2 
3 A l b e r t s c h 

4 J u n g  s t   r a   a 

Foto 3 
5 R u m k e h o f  s 

6 P a s t e u r s   t 

Foto 4 
7 C u r i e  s  t r   a 

8 S e m m e l w e i 

   44 13 23 42 54 74 15 24 34 

   64 15 18 82 42 87 88 41 31 

   62 73 44 55 87 17 43 81 36 

 
 

 

Waar zou deze foto 
zijn genomen ? 
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Vijverconcert 
voor de vijfde keer, nu met Concordia 
zondag 30 mei, van 14.30 – 16.00 uur 

 
Op zondagmiddag 30 mei van 14.30 tot 16.00 uur organiseert 
het bewonerscomité Woolder Es voor de vijfde keer een 
openluchtconcert.  
 
Op de prachtige locatie rond de vijver aan de Woolderesweg 
spelen twee gezelschappen van de Hengelose Muziekvereniging 
Concordia (www.concordiahengelo.nl). 
 
In het Concordia-leerlingenorkest Young2C spelen kinderen, 
jongeren en volwassenen die les hebben aan de Muziekschool. 
Sinds september 2009 is dit orkest met een nieuwe 
samenstelling gestart.  
 
De leden van Concordia’s slagwerkensemble SlamCC bespelen 
allerlei soorten gestemd en ongestemd slagwerk zoals marimba, 
vibrafoon, pauken, trommels en percussie-instrumenten. 
 
(Young2C en SlamCC zijn nog op zoek naar enthousiaste leden 
voor diverse instrumenten.) 
 
Tijdens het geven van kleine concerten en optredens laten beide 
groepen horen hoe leuk het is om samen muziek te maken. Zij 
staan onder professionele leiding van dirigent, musicus, 
componist en muziekschooldocent Folkert Buis.  
Beide groepen zullen tijdens het vijverconcert afwisselend een 
aantal muziekstukken uitvoeren en daarbij ook het publiek 
vragen om mee te doen. 
 
Alle bewoners van de Woolder Es en andere belangstellenden 
zijn die middag van harte welkom. U kunt een plekje zoeken 
rond de vijver. Neem uw stoel, koffiekan, thee, sap of wijnfles 
mee ( en, zonodig, uw paraplu).  

http://www.concordiahengelo.nl/
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Paddenstoelen in de Woolder Es,   
een initiatief van een bevlogen buurtbewoner 
 
In de vorige twee nummers van dit blad zijn de paddenstoelen 
van de Woolder Es al kort gememoreerd. Ook dagblad Tubantia 
heeft er aandacht aan besteed.  
 
De redactie is op bezoek geweest bij de initiatiefnemer, Benno 
van Aken. Benno is een gedreven bewoner van de Woolder Es. 
Hij vertelt hoe hij op het idee van de paddenstoelen is gekomen. 
Hij las de over de buurtbonnen die de gemeente beschikbaar had 
gesteld. De buurtbonnen zijn ingesteld om initiatieven van 
bewoners te ondersteunen die bijdragen aan de leefbaarheid van 
de buurt waarin ze wonen.  
Benno is al lange tijd actief. Hij wist van de aanwezigheid van 

een bomenroute 
door de Woolder 
Es. Zelf heeft hij er 
actief aan 
bijgedragen dat er 
verschillende 
kunstwerken zijn 
geplaatst in de 
buurt. Na wat 
denken, ontstond 
het idee om iets te 
doen wat verband 
houdt met de 
bomenroute en 
met een route 
langs de 
kunstwerken. En 
het zou mooi zijn 
als daar ook een 
Twents tintje aan 

 
 
Eén van de kunstwerken waar de padden-
stoelenroute langs leidt. Dat momenteel een  
deel van het kunstwerk ontbreekt, is geen 
gevolg van vandalisme, maar van roest. Dit 
voorjaar wordt het kunstwerk hersteld. 
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gegeven zou kunnen worden. Van het één kwam het ander en zo 
ontstond het idee van paddenstoelen met Twentse spreuken die 
een route door de Woolder Es aanwijzen. En deze route leidt 
deels langs de bomen van de bomenroute en langs de 
kunstwerken in de buurt. Met dit idee werd een buurtbon 
aangevraagd en door de gemeente toegekend.  
 
Vervolgens gebeld naar de ANWB, zij hebben immers jarenlange 
ervaring met paddenstoelen die routes aanwijzen. Het bleek 
echter dat de ANWB geen paddenstoelen verkocht. Voor Benno 
is zo’n boodschap geen reden om te stoppen. Na verder zoeken 
en bellen, vond hij een bedrijf in Friesland dat wel paddenstoelen 
kon maken en ze ook verkocht. Een drukker erbij gezocht die de 
spreuken op de paddenstoelen kon drukken. Toen was het zaak 
een goede route te bepalen. Daarvoor zocht hij contact met 
Trivium. Bewoners van Trivium komen regelmatig naar de 
Woolder Es om daar een wandeling te maken. Samen met 
Trivium is een goede route bepaald.  
Benno benaderde vervolgens de gemeente om er voor de zorgen 
dat stoepen op de route werden voorzien van op- en afritten 
zodat ook rolstoelgebruikers de route kunnen volgen. Ook 
bedacht hij dat de bewoners van Trivium niet meer de jongsten 
zijn en misschien af en 
toe willen zitten. 
Daarom ook gekeken 
naar plaatsen waar 
een bank geplaatst 
zou kunnen worden. In 
totaal werden zes 
nieuwe banken en 10 
paddenstoelen 
geplaatst.  
 
Dat plaatsen ging echter niet zonder slag of stoot. Er waren 
buurtbewoners die wat moeite hadden met de plaats van de 
paddenstoelen en/of banken. Zij maakten bezwaar bij de 
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gemeente (de paddenstoelen en banken staan op gemeente-
grond). En vanaf toen ontstonden er problemen. De 
communicatie tussen Benno en buurtbewoners verliep niet goed. 
Naar aanleiding van de bezwaren verplaatste de gemeente een 
bank en verwijderde een paddenstoel, zonder dat Benno daar 
van wist. Al met al ontstond er een impasse: doordat één 
paddenstoel ontbreekt, ontbreekt momenteel een schakel in de 
route. Het is echter wel de bedoeling om de komende tijd de 
ontbrekende paddenstoel terug te plaatsen op een voor alle 
partijen aanvaardbare plaats.  
 

Ruilkring Hengelo 
Graag zouden wij onze Vereniging Ruilkring Hengelo een grotere 
bekendheid willen geven in uw wijk. In onze vereniging draait het 
om het ruilen van diensten en het onderling verhandelen van 
spullen (of het uitlenen ervan). In tegenstelling tot de traditionele 
manier gebeurt dit niet op zakelijke basis. Bij elk handelscontact 
is namelijk het uitgangspunt dat elke dienst gelijkwaardig is ( 
iedere dienst is dus evenveel waard). Daarbij vinden wij het ook 
belangrijk dat ieder lid zijn talenten binnen de ruilkring kan 
ontplooien en daarvoor ook gewaardeerd wordt.  
 
Als je lid wordt, krijg je een ruilgids, waarin je een uitgebreid 
vraag- en aanbod aantreft. De één wil bijvoorbeeld zijn tuin laten 
onderhouden, de ander zoekt iemand die vervoer kan aanbieden, 
kan helpen met klusjes in huis, of met problemen met de 
computer. Er is altijd wel iemand te vinden in de ruilkring die wil 
helpen. Natuurlijk moet je zelf ook iets aan te bieden hebben, wil 
de ruilkring werken. 
 
De te ruilen diensten worden betaald met zogenaamde 
“noabers”, (punten), waarvoor een cheque wordt uitgeschreven.  
Voor 1 uur dienstverlening krijg je 20 “noabers”van de ander. Die 
verdiende punten kun je later weer uitgeven bij een ander lid. 
Ieder lid heeft dus een chequeboekje, waarmee hij of zij de 
diensten betaalt of betaalt krijgt (vanzelfsprekend wordt alles 
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bijgehouden in een centraal systeem en er zijn grenzen aan 
“rood” staan.) 
 
Voel je hier iets voor, neem dan 
contact op met Harmen Govaert  
tel. 2662535; h.govaert@home.nl, 
of Kitty ter Braak, tel. 2911362; 
k.m.terbraak@kpnplanet.nl. 
Wil je meer weten, dan kun je ook 
op onze website kijken: 
www.ruilkringhengelo.nl  
 
Harmen Govaert 
(voorzitter) 

 
Nordic Walking; wie doet er mee? 
 
Wie zou het leuk vinden om één keer per week of één keer per 
twee weken met een groepje vrouwen te gaan Nordic Walken? 
We kunnen met elkaar beslissen waar we naar toe gaan en op 
welk tijdstip ons het beste uitkomt. Ik denk aan 7 of 8 km lopen 
hier in de omgeving van Hengelo of Twente. Met een redelijke tot 
goede conditie zijn we 2 ä 2,5 uur bezig. Onderweg een pauze 
om wat te drinken of wat te eten 
en dan weer verder met de 
wandeling. Wie denkt dat is wat 
voor mij!!.Bel of mail me dan, ik 
zou het leuk vinden. 
Hartelijke groeten 
Janneke Hendriks-Koenderink 
Geerdinksweg 130, tel. 2595669 
Email: jannekehendriks@hetnet.nl 

 

 

mailto:h.govaert@home.nl
mailto:k.m.terbraak@kpnplanet.nl
http://www.ruilkringhengelo.nl/


 

13 

Activiteiten in Woonzorgcentrum Carint Het Woolde  
Hieronder een overzicht van vaste en éénmalige activiteiten 
Bewoners van de Woolder Es zijn welkom aan de activiteiten 
deel te nemen (de genoemde kosten gelden ook voor hen).  

  Ochtend Middag Avond 

M
a

a
n

d
a

g
 Schilderclub  

wekelijks  
10.00 – 12.00;  
Tuinkamer; €3,50 incl. 
materiaal, koffie/ thee 

Zwemclub 
even weken 
10.00 – 12.00 u.  
zwembad Borne; verzamelen 
ingang Woolde;  €6,- per keer  
(vervoer, entree, koffie/ thee) 

Biljartclub  
wekelijks 
13.30 - 16.00 u.  
Wilhelminazaal 
 

Kuieravond 
wekelijks 
19.00 – 21.00 u. 
Wilhelminazaal 
 
Elke 1e en 3e 
maandag van 
de maand: 
Bingo 
Bingokaart kost 
€1,25 

D
in

s
d

a
g

 Mode-verkoop Hoffmans 
6 april, 10.00 – 14.00 
Passage, begane grond 

Ondermode-verkoop Wilens 
20 april, 10.00 -12.00 u 
Passage, begane grond 

Mode-verkoop Sarah 
18 mei, 10.00 – 12.00 u 
Passage, begane grond 

Interesse? 
Neem dan contact 
op met Welzijn & 

Activering. 
Telefoonnummer 
en e-mailadres 

vindt u onderaan 
deze bladzijde. 

Koersbal  
(oneven weken)  
19.00–21.00 u.  
Wilhelminazaal 

W
o

e
n

s
d

a
g

 Kookclub 
wekelijks 
10.00 – 13.00 u. 
LV 1e verdieping 
€5.95 per keer 

Snabbelmiddag 
wekelijks 
14.30 – 16.00 u. 
Wilhelminazaal 

Wandelclub 
3e woensd.v/d maand 
Opgave: reisbureau 
Kosten vanaf €2,50 

Kuieravond 
wekelijks 
19.00 – 21.00. 
Wilhelminazaal 

Koffie/ thee:€0,65; fris €1,00 (graag betalen met chipknip) 
Welzijn & Activering: 074 - 3673058; Intern reisbureautje: 074 - 3673050 
Email: activiteiten.woo@carint.nl 

mailto:activiteiten.woo@carint.nl
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 Ochtend Middag Avond 

 W
o

e
n

s
d

a
g

 (
v

e
rv

o
lg

) 

 

Rommelmark 
14 april, 14.00 – 15.30 
Passage, begane grond en kelder  

Hengeler Spöllers en Daansers 
28 april, 14.30 – 16.30 
Wilhelminazaal,  
€ 4.00, incl koffie, hapje, sapje 

2de hands meubelverkoop 
12 mei, 14.00 – 15.30 
kelder 

 

D
o

n
d

e
rd

a
g

 Bewegen 
wekelijks 
10.00 -11.15 u.  
Tuinkamer  
€2,50 per keer 

Warenmarktje 
(even weken) 
10.00 – 11.30 u. 
Passage; kramen bakker 
Gerard en Arjan Fruit  

Film 
wekelijks 
14.30 – 16.00 u. 
Wilhelminazaal 

 

V
ri

jd
a
g
 Kookclub 

wekelijks 
10.00 – 13.00 u. 
LV 1e verdieping 
€5,95 per keer 

Hobbyclub 
Wekelijks 
14.00 – 17.00 u. 
Werkplaats van de technische 
dienst €1,50 (incl. koffie) 

  

Z
a
te

rd
a
g
  Maandjournaal 

Elke laatste zaterdag van de 
maand om 15.00 u. 
Wilhelminazaal 
 

 

Z
o

n
d

a
g

   Inloopmiddag 
wekelijks 
14.30 – 16.30 u. 
Wilhelminazaal 
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Zwerfvuil en goede voorbeelden 
Er wordt nog al eens gemopperd over het zwerfvuil in de buurt. 
En dat is soms  ook terecht. Het zal u bekend zijn dat een groep 
scholieren van het Twickelcollege de opdracht heeft om het 
zwerfvuil op te ruimen. Het Bewoners Comite betaalt jaarlijks een 
bijdrage in de kosten. Deze actie heeft resultaat, hoewel het niet 
altijd naar ieders wens is. Maar we moeten constateren dat de 
bewoners van de 
Woolder Es ook 
vaak niet zo’n 
goed voorbeeld 
geven. 
Bijvoorbeeld het 
aanbieden van het 
gescheiden plastic, 
zoals we dat de 
laatste weken 
hebben gezien , is 
rondweg treurig. 
Hieruit blijkt een 
hoge mate van 
onverschilligheid met betrekking tot de reinheid en het aanzicht 
van de buurt. We hebben wel de mond vol van de leefbaarheid. 
Wat men daar dan ook onder verstaat, dit zal het dan zeker niet 
zijn. 
Voor de goedwillenden het volgende. Ik kan me voorstellen, dat 
soms de juiste datum van aanbieden niet voor iedereen helemaal 
duidelijk is. In principe is het de tweede en de vierde vrijdag van 
de maand. Houdt rekening met de mogelijkheid dat de eerste 
vrijdag bijvoorbeeld op 1 februari valt; deze telt dan wel mee. 
Om het u nog gemakkelijker te maken: Twente milieu heeft een 
website  www.twentemilieu.nl met daarop de link “afvalkalender” 
(onder consument). Als u hier uw postcode en huisnummer en 
het gewenste afval intikt, krijgt u de ophaaldata te zien. Voor de 

 

http://www.twentemilieu.nl/
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volledigheid zijn hieronder de ophaaldata voor papier en plastic 
ook weergegeven. 
 
Als iedereen dat een beetje in de gaten houdt, voorkom je dat 
een verkeerd voorbeeld door iemand die zich in de datum heeft 
vergist er toe leidt dat deze 
vergissing massaal wordt 
gevolgd. En mocht dat toch 
eens voorkomen, dat is aan het 
eind van de dag wel duidelijk 
dat er een vergissing in het 
spel was. Haal het plastic of 
papier dan aan het eind van de 
dag weer binnen !  
 
Jaap van der Hulst. 
 

Inzameldata oud papier en plastic 
In en om de Woolder Es zijn drie “papierwijken” van belang. 

 de “grote driehoek” tussen het spoor/buitengebied, westkant 
van de Geerdinksweg en noordkant van de Deldenerstraat: 
Hier zamelt de Woolderschool in op de 4de donderdag van de 
maand: 22/4, 27/5, 24/6 en 22/7 
Plastic: vrijdag: 9/4, 23/4, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6 en 9/7. 

 de “kleine driehoek” tussen het spoor, oostkant van de 
Geerdinksweg en noordkant van de Deldenerstraat. Hier 
zamelt de Hengelose Christelijke Harmonie in op de 4de 
woensdag van de maand: 28/4, 26/5, 23/6 en 28/7. 
Plastic: vrijdag: 9/4, 23/4, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6 en 9/7. 
het zuidelijke deel van de Deldenerstraat tegenover de 
Woolder Es: Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste 
maandag van de maand: 25/1, 22/2 en 29/3 
Plastic: vrijdag: 9/4, 23/4, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6 en 9/7. 
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Vaste gegevens 
Leden van het Bewonerscomité 
 
Naam Functie Adres Telefoon 

    
Jaap van der 
Hulst 

Secretaris A. v.d. Meerstraat 19 242 01 27 

Jan Krol Penningmeester N. Maasstraat 52 243 28 10 
Herman Aalderink Redacteur N. Maasstraat 12 242 91 38 
Bert Koopman Website Landsteinerstraat 13 851 10 88 
Hans van 
Oosterbosch 

Voorzitter  
buitengebied 
Seahorse 

A. Schweitzerstr 21 242 77 19 

Mieke Horst speelvoorzieningen Rümkehof 20 06-42105160 
 
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. De 
komende maanden vergaderen wij, wijzigingen voorbehouden, op de  
eerste woensdag van de maand, 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 Centrum-zuid. U kunt 
doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat.  
Onze wijkagent is Gerard Horst. 
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 


