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Van de redactie 
De eerste dagen van oktober waren mooier dan die van eind 
september. Om die reden past het dan ook wel dat het 
septembernummer van dit blad pas in oktober verschijnt.  
 
Nog wat nagekomen berichten. 
 
Op 15 november start een nieuwe ronde voor aanmeldingen voor 
buurtbonnen. Met de buurtbonnen stimuleert de gemeente 
initiatieven van bewoners. Om voor ondersteuning in aanmerking 
te komen moet een initiatief aan voorwaarden voldoen: Een goed 
initiatief: 1) wordt voor en met bewoners uitgevoerd; 2) draagt 
eraan bij dat bewoners prettig(er) samenleven; 3) maakt dat de 
buurt erop vooruit gaat; 4) is haalbaar en uitvoerbaar voor een 
gestelde datum en 5) dient geen privébelang.  
Hebt u een goed initiatief, houdt dan de gemeente-advertentie in 
Typisch Hengelo in de gaten, kijk op de website www.hengelo.nl 
of bel met de gemeente: 074 - 245 98 76. En als u een aanvraag 
indient, laat het dan het bewoners comité ook even weten.  
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Het college van B&W heeft de nieuwe prioriteitenlijst voor 
woningbouwlocaties vastgesteld. Het Seahorseterrein staat daar 
niet op. Het is dan ook niet te verwachten dat er op het 
Seahorseterrein de komende jaren wat gaat gebeuren. Wat wel 
op de lijst staat, zijn 24 beschermd-wonen woningen op het 
perceel naast Carint, op de hoek van de Woolderesweg en de 
Geerdinksweg.  
 
Zoals ook de vorige nummers vermeld, geven wij met ingang van 
dit jaar het Woolderesnieuws zelf uit. We zijn daarom nu vrij om 
zelf advertenties te plaatsen. De advertentieruimte is nog niet vol. 
Daarom opnieuw: 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 op, bijvoorkeur per mail 
(h-aalderink@home.nl) 
 
En ook opnieuw: meldt u aan 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. 

  

mailto:h-aalderink@home.nl
mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Kom naar de AED informatie-avond op 18 november 
Op 18 november 2010 geeft de heer Kamphuis van de 
Ambulancedienst Oost informatie over de werking van een AED 
en over de cursus die wordt georganiseerd voor personen willen 
leren hoe je met het apparaat moet werken. De informatie-avond 
vindt plaats in het kerkgebouw de Morgenster aan de Freudstraat 
om 19.30 uur.  
 
De cursus zal worden 
gehouden in januari (de 
precieze datum is nog niet 
bekend). Het bewonerscomité 
betaalt de cursuskosten (€ 
37,50) als u bereid bent om na 
de cursus deel uit gaan maken 
van het vrijwilligersnetwerk. Op 
de informatieavond wordt, 
geheel vrijblijvend, nadere 
informatie verstrekt.  
 
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat 
het hart van een slachtoffer van een hartstilstand door middel van 
elektroschokken weer op gang kan brengen. De bediening van 
een AED is eenvoudig en kan na een korte cursus ook worden 
gebruikt door niet-professionele, vrijwillige hulpverleners. 
 
Als iemand wordt getroffen door een hartstilstand, moet zo snel 
mogelijk worden ingegrepen. Als het te lang duurt, treedt 
onherstelbare schade op in de hersenen. Dokters of ambulances 
komen meestal niet op niet op tijd. Met een netwerk van 
vrijwilligers en een AED in de buurt is er wel een goede kans op 
een tijdige reanimatie. Hiervoor moet er in een straal van hooguit 
een kilometer rond een AED een groep van opgeleide vrijwilligers 
aanwezig zijn die weten wat ze moeten doen.  
 

 
Bij Sanders aan de muur hangt 
een AED.  
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Als iemand door een hartstilstand wordt getroffen, wordt 112 
gebeld. Vanuit de Ambulancedienst gaan er dan SMS-berichten 
naar de vrijwilligers in de omgeving (dat gebeurt geautomatiseerd 
en op basis van postcodes). De vrijwilligers worden door het 
systeem willekeurig in twee groepen verdeeld. Één groep van 
vrijwilligers krijgt een SMS bericht om rechtstreeks naar het 
slachtoffer te gaan. De andere groep krijgt een bericht om de 
AED op te halen en dan naar het slachtoffer te gaan. De 
vrijwilligers hebben geen „dienst‟. Een vrijwilliger die aanwezig is 
en op dat moment weg kan, gaat er zo snel mogelijk naar toe. Als 
een vrijwilliger om wat voor reden dan ook niet weg kan of wil, 
dan gaat hij/zij niet. Daarom is het van belang dat er een zo groot 
mogelijk netwerk aan vrijwilligers is. Er is dan altijd wel iemand 
beschikbaar. Als bij een alarm meer vrijwilligers beschikbaar zijn 
dan nodig is, dan kan een vrijwilliger gewoon weer naar huis 
gaan. Het is immers nooit ver weg.  
 
Het bewonerscomité meent dat een goed werkend systeem van 
met vrijwilligers die met een AED kunnen omgaan van belang is 
voor onze buurt. Daarom is wil het bewonerscomité voor 
bewoners van de Woolder Es die aan de cursus willen 
deelnemen de kosten van de eerste cursus vergoeden. U moet 
dan wel bereid zijn om deel te nemen aan het 
vrijwilligersnetwerk. 
 
De informatie-avond verplicht u tot niets; het is alleen om u te 
informeren.  
 
Ook de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging EHBO Hengelo verzorgt ook 
een AED-cursus en heeft al mensen 
opgeleid in de Woolder Es. Zij werken 
deels ook samen met de Ambulancedienst 
Oost. Voor informatie: 
 www.ehbo-hengelo.nl 
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Goederentreinen langs de Woolder Es 
De kranten hebben de 
laatste weken vol gestaan 
met berichten over de 
verwachte groei van het 
aantal goederentreinen over 
het spoor als gevolg van het 
Programma Hoogfrequent 
Spoor (PHS). Omdat de 
Woolder Es aan het spoor 
ligt ook in dit blad wat 
informatie over het PHS en 
de mogelijke gevolgen 
daarvan.  
 
Het Kabinet Balkenende IV 
had in het regeerakkoord de 
doelstelling opgenomen om 
het personenvervoer over 
het spoor te laten groeien 
door meer treinen te laten 
rijden over drukke trajecten (dit is het PHS). Deze drukke 
trajecten waarover veel personen worden vervoerd liggen tussen 
de grote steden in de Randstad en tussen de Randstad en 
Eindhoven en Arnhem. Op deze trajecten moet elke 10 minuten 
een trein gaan rijden, zodat je nooit lang hoeft te wachten. Dit 
wordt het spoorboekloos rijden genoemd. Naar Almelo, Hengelo 
en Enschede worden niet zoveel passagiers vervoerd dat 
spoorboekloos rijden hier lonend is.  
 
Door het spoorboekloos rijden is er geen ruimte meer voor 
goederentreinen. De meeste goederentreinen die langs de 
Woolder Es rijden, komen van de Rotterdamse haven en gaan 
naar het Noordoosten van Duitsland en naar Polen en Tsjechië. 
Nu nog rijden deze treinen via Gouda, Weesp, Amersfoort en 
Deventer. Als het spoorboekloos rijden wordt ingevoerd, is er op 

 
Goederentreinen waren 
voorpagina-nieuws 
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deze route geen plaats meer en moet volgens de PHS-plannen 
via de Betuweroute worden gereden tot aan Elst en daar van de 
Betuweroute af richting Arnhem en Deventer en vervolgens weer 
over de oude route naar Oldenzaal.  
Daar komt nog bij dat wordt verwacht dat het goederenvervoer 
(vooral het containervervoer) 
sterk gaat groeien de 
komende jaren, vooral ook 
door de aanleg van de 
tweede Maasvlakte. Nu 
komen er gemiddeld 13 
treinen per etmaal langs de 
Woolder Es. In 2020 zouden 
dat er ruim 6 keer zo veel 
moeten worden: ongeveer 80 
per etmaal.  
 
Waarom kan dat niet via de Betuweroute zult u zich afvragen. Die 
is er toch voor aangelegd voor veel geld. Een probleem is de 
Duitse aansluiting op de Betuweroute. In Duitsland gaat de 
goederenlijn over in een gewoon dubbelspoor voor 
personentreinen en goederentreinen dwars door dorpen en 
steden. Dit spoor kan bij lange na de goederenstroom niet aan 
die over de Betuweroute kan. In 2017 komt in Duitsland een 
derde spoor klaar. Maar dan nog kunnen maar ongeveer 160 
treinen per etmaal worden verwerkt. Dat is nog steeds veel 
minder dan de totale stroom die naar verwachting naar Duitsland 
gaat. Daarom moeten er volgens de minister grote 
goederenstroom via de grensovergangen Oldenzaal en Venlo 
blijven gaan. 
 
Door deze plannen is in Oost Nederland veel onrust ontstaan. De 
vrees is dat de goederentreinen voor veel overlast zullen gaan 
zorgen (geluid en trillingen). Veel meer nog dan nu al het geval 
is. En het is maar de vraag of er dan nog wel ruimte is voor extra 

 
In 2020 komen er, als het aan PHS 
ligt, 80 van deze langs per etmaal 
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personentreinen door Twente. En in Borne zijn ze bang dat de 
spoorbomen langer dicht zullen zitten dan dat ze open staan.  
 
Wat ook steekt in Oost Nederland is de scheve verdeling in 
lusten en lasten. Voor PHS is 3 miljard euro beschikbaar. 
Hiervoor krijgen de Randstad, Arnhem en Eindhoven de lusten: 
een beter openbaar vervoer over het spoor. Voor Oost Nederland 
betekent deze investering alleen lasten: meer goederentreinen 
en meer overlast. Het enige waar in Overijssel geld aan wordt 
besteed, is aan een spoorboog in Deventer (door Colmschate) 
om de goederentreinen beter en sneller richting Oldenzaal te 
kunnen laten rijden.  
 
Oost Nederland heeft zich sterk georganiseerd. Tussen 
gemeenten en provincies is er overleg geweest. Er zijn 
gezamenlijke brieven gestuurd naar de minister en naar de 
Tweede Kamer. Ook de burgers hebben zich geroerd. De RONA 
(Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking, een belangengroep 
van bewoners langs het spoor) heeft de politiek op allerlei 
niveaus benaderd. Op 4 oktober was er een drukbezochte 
informatie/protest bijeenkomst in het Rabotheater.  
 
Donderdag 7 oktober was er een overleg tussen Tweede Kamer 
en minister Eurlings (zijn laatste overleg als minister). Tijdens dat 
overleg bleek dat de protesten niet voor niets zijn geweest. Alle 
partijen noemden de negatieve gevolgen voor Oost Nederland en 
drongen er bij de minster op aan om de plannen voor Oost 
Nederland bij te stellen. De boog door Deventer is van de baan. 
De minister heeft toegezegd dat er eerst nader onderzoek moet 
komen: een zogenoemde Milieu-effectrapportage (MER). In deze 
MER moeten de effecten van de verschillende alternatieven beter 
worden onderzocht. Deze alternatieven zijn: de route via 
Deventer, de route via Zutphen-Hengelo, een betere benutting 
van de Betuweroute en een nieuwe noordoostelijke aftakking van 
de Betuweroute. Begin 2012 moet het onderzoek klaar zijn. 
Daarna moet een definitieve keuze worden gemaakt.  
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In het nieuwe regeerakkoord staat: Het programma Hoogfrequent 
Spoor dat is gericht op spoorboekloos reizen, wordt uitgevoerd, 
rekening houdend met de woon- en leefomgeving. Afwachten wat 
de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz, 
er van gaat zeggen. Nog dit jaar gaan er door het ministerie 
trillingsonderzoeken uitgevoerd worden langs de IJssellijn en de 
Twentelijn. Als daar meer over bekend is, kom ik er op terug. 
Meer informatie op de website van de RONA: www.twentelijn.info  
 
 

Burendag 
Op 25 september was 
er de burendag, 
georganiseerd door 
Welbions, de 
gemeente en het 
Bewonerscomité. Het 
thema voor de 
burendag was „een 
goed idee voor de 
buurt‟. Een leuke buurt 
is een sociale en fijne 
buurt is om in te 
wonen!. 
In de Woolder Es was 
aan het thema 

invulling gegeven door samen de eigen 
voortuin aan te pakken. Naast het 
gymlokaal stond een tent en er was 
koffie. De bewoners konden advies 
krijgen van een groenspecialist. 
Het bewonerscomité had van het 
Oranjefonds een subsidie 
aangevraagd. Met dit geld werden 
plantjes beschikbaar gesteld om de 
voortuinen te verfraaien. De opkomst 

 
Plantjes ter verfraaiing van de voortuin 
waren beschikbaar door een subsidie van 
het Oranjefonds aan het Bewonerscomité 

 
De groendeskundige 
geeft uitleg 

http://www.twentelijn.info/
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viel een beetje tegen. Maar daardoor was het wel zo dat de 
bewoners die er wel waren ruimschoots advies konden krijgen en 
er voldoende keuze in plantjes was.  

 
40 Doelgerichte Dagen 

De Morgensterkerk is een 
samenwerkingsgemeente van 
de Nederlands 
Gereformeerde Kerk en 
Christelijke Gereformeerde 
Kerk aan de Freudstraat 18. 
Het 40 Doelgerichte Dagen-
project is voor iedereen die 
wil nadenken over de vraag 
„Waarom leef ik eigenlijk hier 
op aarde?‟ De Morgenster-
kerk nodigt u uit om 40 dagen 

lang mee te doen. Kijk voor meer informatie op de website: 
www.cgk-ngk-hengelo.nl. 
 
Op 25 september werd het project geopend 
met een spelletjesmiddag voor volwassenen 
en kinderen uit de hele buurt.  
Op 21 november wordt het project 
afgesloten. Tijdens de zondagochtend-
diensten op 7 en 14 november komen er 
misschien tenten op het kerkplein te staan, 
het kan zijn dat bewoners wat meer merken 
van de diensten dan anders. 
We hopen op een goede samenwerking met 
u als Woolder Es-bewoner en ontmoeten u 
graag bij het project! 
 
 

 
Op 25 september bij de opening 
van het project 

 

http://www.cgk-ngk-hengelo.nl/
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Schuif aan op 4 november bij de Dag van de 
Dialoog (op het Twickelcollege of elders in 
Hengelo!) 
 

 
 
Op donderdag 4 november vindt in Hengelo opnieuw de Dag van 
de Dialoog plaats. Een dag waarop Hengeloërs aan tafel gaan 
om met elkaar in gesprek te raken. Het levert altijd bijzondere en 
onverwachte ontmoetingen en verhalen op. Vorig jaar deden ruim 
250 mensen mee. Dit jaar zijn maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en particulieren de gastheer/-vrouw. Zij ontvangen aan 
hun tafel(s) zes tot acht Hengeloërs die graag mee willen doen. 
Een getrainde gespreksleider zorgt ervoor dat tussen hen ook 
echt een dialoog tot stand komt. Dit onder het genot van een 
drankje en een hapje. Het thema dit jaar is: „Wat houdt jou 
bezig?‟  
 
In de Woolder Es is het Twickelcollege naar alle 
waarschijnlijkheid gastheer. Ook leerlingen zullen aan de 
gesprekken deelnemen. Voor een goed gesprek zijn voldoende 
tafelgenoten nodig.  
 
De organisatie roept dan ook bewoners van de Woolder Es op 
om zich hiervoor op te geven en op 4 november aan tafel te 
gaan. Aan tafel bij het Twickelcollege of ergens anders 
(bijvoorbeeld de Klokstee). Voor de locaties, voor verdere 
informatie en om uzelf aan te melden:  www.hengeloindialoog.nl   

http://www.hengeloindialoog.nl/
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Buurtteam Woolderesweg 153-219 
Hallo, wij zijn een pas startend 
Buurtteam Woolderesweg 153-219. Het 
geheel is in ons opgekomen door een 
keukenbrand bij een Turks gezin. De 
gedachte om elkaar eens te spreken op 
een andere manier bleef mij bij. Ik heb 
een aantal mensen gevraagd en deze 
wilden gaarne meehelpen. Het 
Buurtteam werd gevormd. Al snel hielden 
wij een schriftelijk animo-onderzoek en 
dit wees uit dat de belangstelling zeer 
groot was. Dat hadden we niet gedacht 
en we raakten steeds meer enthousiast. 
Het doel van ons buurtfeest was op de allereerste plaats ," niet 
praten over elkaar maar met elkaar". Stappen naar elkaar te 
verkleinen, verdraagzaamheid vergroten, zowel voor jong als 

oud, gezinnen en alleen-
staanden met of zonder 
kinderen, allochtoon en 
autochtoon, baby's en 
pubers. 
Een 1ste buurtbarbeque/feest 
hebben we georganiseerd in 
september en dat was een 
groot succes!! Compleet met 
heerlijk halalvlees, een super 

buffet en een geweldige Disco-drive inn show met karaoke.  De 
tent was ietwat te klein, regen kwam met bakken uit de lucht, 
maar wat hebben we gelachen en genoten. Ja !! dit Buurtteam 
heeft er zin in, en we zijn nu volop creatief aan het nadenken wat 
we voor de kindjes gaan doen rondom 5 december. 
 
Buurtteam Woolderesweg 153-219:  Daphne, Fatma, 
Nazire,Nergis en Annelies. 
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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 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

 Gelria schoenenverkoop 
5 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Passage, begane grond 
 
Mode-verkoop Hoffmans 
26 oktober, 10.00 – 14.00 
Passage, begane grond 

Ondermode-verkoop Wilens 
2 november, 10.00 -12.00 u 
Passage, begane grond 

Mode-verkoop Sarah 
23 november, 10.00 – 12.00 u 
Passage, begane grond 

 
Interesse? 

Neem dan contact 
op met Welzijn & 

Activering. 
Telefoonnummer 
en e-mailadres 

vindt u onderaan 
deze tabel. 

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 
 

Kuieravond 
wekelijks 
19.00 – 21.00. 
Wilhelminazaal 
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 Ochtend Middag Avond 

 W
o

e
n

s
d

a
g

 (
v

e
rv

o
lg

)  Rommelmark 
13 okt + 8 dec  
14.00 - 15.30 u. 
Passage, begane grond 
en kelder 
 
Optreden koor: 
Smartstars 
27 oktober, 14.30 - 16.30   
Wilhelminazaal,  
€ 4.00, incl. koffie, hapje, 
sapje 
 
2de hands 
meubelverkoop 
10 november,  
14.00 - 15.30 u. 
kelder 
 
Optreden Mandoline 
orkest 
24 november 
Wilhelminazaal, 
14.30 - 16.30 u. 
€ 4.00, incl koffie, hapje, 
sapje 

 

 
 
 
 
Byzantijns 
mannenkoor 
19 oktober, 
19.00 - 21.00 u. 
Wilhelminazaal,  
€ 2,50, incl 
koffie 

 

D
o

n
d

e
rd

a
g

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

 

Koffie/ thee:€0,65; fris €1,00 (graag betalen met chipknip) 
Welzijn & Activering: 074 - 3673058; Intern reisbureautje: 074 - 3673050 
Email: activiteiten.woo@carint.nl 
 
Vrijwilligers gezocht 
 
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar om het dagelijkse 
leven in Het Woolde draaiende te houden! 
 
We zoeken bijvoorbeeld vrijwilligers voor: 

 individuele bezoekjes 

 ondersteuning van activiteiten 

 koffie schenken op de afdelingen 

 ondersteuning in het restaurant 
 
Is dit misschien iets voor u? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator 
Miriam Geerdink.  
Telefoon: 06-34357749 
Email: m.geerdink@carint.nl 
 

mailto:activiteiten.woo@carint.nl
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Hoog water 

 
 
Op 26 augustus regende het hard en lang. De tunnels in Hengelo 

stroomden over. De vijver net niet. 

 
 

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo  
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH) is een 
organisatie voor mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen en 
voor organisaties vrijwilligers zoeken. Bijj het SVH kan men 
terecht voor: 

 Informatie en advies over vrijwilligerswerk 

 Bemiddeling: met hulp van een digitale vacaturebank en door 
persoonlijk contact bemiddelen wij tussen vrijwilliger en 
organisatie. Vrijwilligers helpen we bij het vinden van 
vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen hun vacatures 
kosteloos bij ons aanmelden. 
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 Deskundigheidsbevordering: wij verzorgen cursussen voor de 
Hengelose vrijwilligers. 

 Maatschappelijke stage: ook voor alle vragen over 
maatschappelijke stage kan men bij ons aankloppen. 

 
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo is onderdeel van 
SCALA. Het is geopend van maandag t/m donderdag van  
09.00 – 14.00 uur. Buiten deze tijden om kan een afspraak 
worden gemaakt.  

 
 

 
 
 
 
 

 
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: 28/10, 25/11 en 23/12. 
Plastic: vrijdag: 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 en 24/12 

 de “kleine driehoek” tussen het spoor, oostkant van de 
Geerdinksweg en de Deldenerstraat. Hier zamelt de 
Hengelose Christelijke Harmonie in op de 4de woensdag van 
de maand: 27/10, 24/11 en 22/12. 
Plastic: vrijdag: 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 en 24/12. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 25/10, 29/11 en 27/12. 
Plastic: vrijdag: 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 en 24/12.

 
Drienerstraat 43 
T. 074-2594841 
E. info@vrijwilligerswerkhengelo.nl  
I. www.vrijwilligerswerkhengelo.nl 

mailto:info@vrijwilligerswerkhengelo.nl
http://www.vrijwilligerswerkhengelo.nl/


 

 

Vaste gegevens 
Leden van het Bewonerscomité 
 
Naam Functie Adres Telefoon 

Hans van 
Oosterbosch 

Voorzitter  
 

A. Schweitzerstr 21 242 77 19 

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 
Mieke Post 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 
  



 

 

 
 

 
Op donderdag 4 november vindt in Hengelo opnieuw de Dag van de Dialoog 
plaats. Een dag waarop Hengeloërs aan tafel gaan om met elkaar in gesprek 
te raken. Het levert altijd bijzondere en onverwachte ontmoetingen en 
verhalen op. 
 
Schuif aan op het Twickelcollege of een andere locatie in Hengelo. Voor 
informatie en aanmeldingen: www.hengeloindialoog.nl 

 

http://www.hengeloindialoog.nl/

