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Bij de voorplaat 
Lampjes in de “kerstbomen” bij de vijver. Bewoners van de  
Woolder Es deden de suggestie om de bomen bij de vijver tijdens de 
kerstdagen te voorzien van lampjes. Het bewonerscomité heeft 
geprobeerd dit regelen bij de gemeente. Aanschaf van lampjes, het 
ophangen (met een hoogwerker) en het maken van een stroom-
aansluiting kost volgens de gemeente echter ca. € 7000,=  
Dat was wat te duur. Daarom maar zo..  
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Van de redactie 
Bijna weer een nieuw jaar: op pagina 2 een uitnodiging voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst van het bewonerscomité.  
 
Een suggestie voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar: 
wordt lid van het bewonerscomité (zie pagina 3). Verspreid door 
het blad vindt u verschillende aankondigingen. Alle drie de 
scholen in onze wijk krijgen aandacht. En aandacht voor 
gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. 
 
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 en eerdere 
nummers van dit blad. En u kunt er reacties plaatsen. 
 
Tot slot: prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
Herman Aalderink 

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Nieuwjaarbijeenkomst (met midwinterhoorns) 
Het bewonerscomité nodigt alle bewoners van de Woolder Es 
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op  
maandag 2 januari 2012 om 19.00 uur bij de vijver. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt traditioneel opgeluisterd door de 
 

 
Aangeblazen boven de vijver, al dan niet bevroren, klinken de 
midwinterhoorns weemoedig door de Woolder Es. En dat hoor 
het meest indringend als je er bij bent. Bovendien kun je dan de 
aanwezige buurtgenoten een gelukkig Nieuwjaar toewensen. 
Voor iedereen, volwassenen en kinderen, is er een nieuwsjaar-
(fris)drankje of borreltje. Komt allen !! 
 
 

Op 18 december 2011 is er de Twentse Midwinterhoorn-
wandeling door het prachtige landschap van Oele. Er is de 
keuze uit drie routes, een 5 km en een 10 km wandeling en een 
mindervaliden tocht van 3 km over verharde wegen. Start tussen 
10:30 en 14:00 uur bij het kanaal onder de brug van de A35. 

Aankondiging 
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Wordt lid van het 
bewonerscomité 
Op zoek naar een goed voornemen voor 
2012 ?  Wordt lid van het bewoners-
comité Woolder Es.  
Wij hebben u nodig !! 
 
Het bewonerscomité bestaat nu uit zes 
personen: Hans van Oosterbosch, Jaap 
van der Hulst, Jan Krol, Bert Koopman, 
Mieke Post en Herman Aalderink. Een aantal is al heel lang lid en 
wil het stokje graag een keer overgeven.  
 

Het bewonerscomité is geen gekozen orgaan. Het spreekt niet 
namens bewoners, maar wil een intermediair zijn tussen 
bewoners, de gemeente en andere instanties. De gemeente 
geeft het bewonerscomité een stem, bijvoorbeeld bij 
ontwikkelingen die in de buurt plaatsvinden. En vanaf het 
komende jaar ook bij de verdeling van de buurtbonnen (zie ook 
het volgende artikel). De functie van het bewonerscomité kan 
alleen goed worden ingevuld als meer bewoners deel nemen. 
Nieuwe mensen en nieuwe ideeën zijn nodig. Anders wordt het 
een te geïsoleerd clubje. Als er onvoldoende nieuwe mensen 
bijkomen, dan is de kans groot dat we er mee moeten ophouden!  
 
Ben je / bent u geïnteresseerd, kom dan eens kijken. We 
vergaderen in principe de eerste woensdag van de maand op 
19.00 uur in het buurthuis Weidedorp – Woolderes aan de 
Curaçaostraat 10. Vrees niet dat u meteen aan veel werk vastzit. 
Het gaat om de betrokkenheid. Of u naast het bijwonen van de 
vergadering extra zaken wilt oppakken, ligt aan u zelf.  
 
De eerstvolgende vergadering is op 1 februari 2012. Informeer 
voor de zekerheid vooraf even bij de secretaris: 242 01 27 of 
stuur een mail naar de redactie.  
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Financiering Bewonerscomité 
Zoals u ongetwijfeld weet, moet de gemeente bezuinigen. Dat 
heeft ook gevolgen voor de financiering van de bewoners-
organisaties. Tot op heden kregen de bewonersorganisaties, 
afhankelijk van het aantal bewoners van de wijk en van de 
ingediende begroting, één bedrag. Dit gaat veranderen. Na 
overleg met bewonersorganisaties ligt er het voorstel. Eind 
december neemt het college een besluit dat wordt voorgelegd 
aan de Raad. Het voorstel gaat uit van drie soorten subsidies: 
1) Een basissubsidie om de bewonersorganisatie in stand te 
houden (vergader/admistratiekosten, kosten krantje, website, 
etc.). Budget voor de hele gemeente in 2012: € 52.500. Dit 
bedrag wordt verdeeld over de bewonersorganisaties: € 800 per 
organisatie + een bedrag per bewoner (hoogte nog niet bekend).  
2) Een activiteitensubsidie op aanvraag van bewoners-
organisaties voor wijkbrede activiteiten die bijdragen aan de 
leefbaarheid en de samenhang in de wijk. Budget in 2012: 
 € 92.500. Verdeling op basis van het aantal bewoners per wijk. 
Het geld mag alleen voor de aangevraagde activiteiten worden 
ingezet. Geld wat overblijft, moet worden teruggestort. 
3) Activiteitensubsidie voor ongeorganiseerde bewoners of 
bewonersgroepen voor activiteiten die bijdragen aan de 
leefbaarheid en samenhang in de wijk, buurt of straat (de 
buurtbonnen). Budget in 2012: € 92.500. Aanvragen kan het hele 
jaar door. Bewonersorganisaties krijgen een belangrijke stem in 
de verdeling. 
 

Opvallende gebeurtenissen in 2011 
In het vorige nummer riep ik u op mij opvallende gebeurtenissen 
uit 2011 toe te sturen.  
Netty Bakker reageerde met de volgende gebeurtenissen: 

 Sanders werd EMTE en er staat inmiddels een pinautomaat 

 Twickel kocht een boerderij aan de rand van de Woolder Es 
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 Boer Doeschot kocht de stukjes land met de volkstuintjes. 
Hierdoor verdwijnen de meeste volkstuintjes en is de 
picknickbank nu al verdwenen. 

 Er is onenigheid over de verlegging van de busroute.  

 Het hele jaar door zijn de tegels van de "Tulpentunnel" 
gerepareerd. 

 Het Twickelcollege vormde een parkeerterrein op eigen grond 
en verplaatste de fietsenstalling.  

 Wij kregen leuke nieuwe buren, na anderhalf jaar leegstand 
van het buurhuis.  

 Ca. 24 wijkbewoners hebben een reanimatie-AED cursus 
gevolgd. De verkregen kennis is,voor zover bekend en 
gelukkig, nog niet toegepast. 
Denkt u aan de 
herhalingscursus ? 

 Het regende veel en de vijver 
stond een aantal malen erg 
hoog. 

 En: op 22 mei was het droog 
zodat het vijverconcert door kon 
gaan . Komend jaar volgt een 
nieuwe editie ! 

 

Een Discofeest in 2011 
Ook was er in 2011, op zaterdag 2 juli, een discofeest voor jon-
geren (tot ca. 15 jaar), in een tent naast de gymzaal aan de 
Woolderesweg. Dat was een mooi initiatief. Daarom heb ik  
Eric Jan, de initiatiefnemer opgezocht. In juli zat hij in groep 8 
van de Woolderschool. Nu is hij leerling van het Twickelcollege. 
Samen met klas- en buurtgenoten Furkan, Josien en Anna (en 
met ondersteuning van zijn moeder) organiseerde hij het feest.  
Waarom organiseerden jullie het feest ? 
Gewoon. Er is van alles voor ouderen: bijvoorbeeld straatfeesten 
en of jeu-de-boule. Maar voor jongeren is er niet veel. Daarom 
leek het me wel leuk een feest te organiseren.   
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Was het een leuk feest ? 
Ja. We hadden een DJ gehuurd. We 
mochten een tent gebruiken van het 
wijkcomité Thiemsland. Er zijn ongeveer 
30 tot 40 jongeren geweest ‟s avonds. 
Ga je komend jaar weer een feest 
organiseren ? 
Ja, waarschijnlijk wel. Als het tenminste 
gaat lukken. Vorig jaar kregen we 
subsidie van “Wijkalliantie” en van de gemeente. Wijkalliantie 
bestaat niet meer.  
Hebben jullie veel subsidie nodig ? 
Niet zo heel veel. Voor ongeveer € 200,= kunnen we een mooi 
feest organiseren (huur DJ, hapjes en drankjes en aankleding 
tent). De jongeren uit de buurt kunnen er dan gratis naar toe.  
 
Dat moet lukken. Dat is minder dan 50 cent per woning in de 
Woolder Es. In het volgende Woolderesnieuws vermeld ik waar u 
uw donaties voor het feest van komend jaar kunt afgeven. 
 
 

 

 

Advertentie 
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U vraagt zich misschien af wat dit is, hier op de foto, aan de Curiestraat 
tegenover de EMTÉ. Het lijkt een parkeerplaatsje, maar te smal om 
een auto op te parkeren. Bovendien mag je er niet parkeren, want het 
vak is voorzien van een doorgetrokken gele streep. Geen 
parkeerplaats dus. Wat het dan wel? Het is een inham voor de vracht-
wagens van EMTE. Zonder die inham, kunnen ze de bocht naar de inrit 
net niet halen. Daarom werd de berm kapot gereden. Om dit te voor-
komen heeft er een paar dagen een grote zwerfkei gelegen (net als 
aan de overkant van de weg). Deze zwerfkei was wel effectief om de 
beschadiging van de berm te voorkomen, maar de vrachtwagen kon er 
ook niet meer in. Dat was dus ook niet de bedoeling. Daarom is de 
oplossing met de inham bedacht. Een elegante oplossing. 

 
 
 

In 2012 starten verschillende cursussen van SeniorWeb Hengelo 
in de Bibliotheek Hengelo; steeds van 13.30 tot 15.30 uur.  
Bijv.: Windows voor senioren (8 dinsdagen, start week 3); Veilig 
internetten (4 donderdagen, start wk 7), iPad (4 woensdagen, start 
wk 11), Internet en e-mail voor 55+ (5 dinsdagen, start wk 12). 

Voor alle cursussen, informatie of aanmelden: Hans Legtenberg, 
A. v/d Meerstr 5; tel 2434211 òf http://hengelo.seniorweb.nl 

Aankondiging  

http://www.seniorweb.nl/
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Uit de school geklapt 
De gezelligste, maar ook drukste maand van het jaar is 
december. Sinterkerst wordt in drieënhalve week gepropt. Voor 
de kinderen een hoogtepunt, voor de leerkracht een uitdaging om 
met kunst en vliegwerk aandacht te besteden aan de 
feestelijkheden, zonder daarbij het uiteindelijke doel uit het oog te 
verliezen: de geplande lesstof aanbieden. We proberen het 
vooraf zo rustig mogelijk te houden. Helaas speelt de televisie 
ons parten. De club van Sinterklaas start al eind oktober met 
haar uitzendingen. Probeer dan maar eens vol te houden dat het 
nog héééél lang duurt voordat Sinterklaas naar Nederland komt. 
Dit jaar kwam Sint aan op de vroegst mogelijke datum: de dag na 
Sint Maarten, dus 12 november. We kozen ervoor om mee te 
doen met het programma van het Sinterklaasjournaal. Iedere 
school kreeg via de post een cadeautje van de Sint: een 
prachtige vlag. De vlag kwam ruim op tijd aan: op 10 november 
lag hij , in een duidelijk herkenbare sinterklaas-envelop, op mijn 
bureau. Alle kleuters in rep en roer! 
 
Wij waren het thema `herfst ´nog aan het afronden. Soms geef ik 
een kleine vertelvoorstelling als afronding van zo´n thema. Dit 
jaar had ik een mooi herfstverhaal bedacht. Alle kleuters zaten in 
de speelzaal, die we hadden omgetoverd tot theater. Ik begon 
met mijn verhaal, over een kleine spin die zijn web maar saai van 
kleur vond en in het bos op 
zoek ging naar andere 
kleuren. Alle kinderen zaten 
geconcentreerd te 
luisteren, op eentje na. 
Deze kleine stuiterbal was 
nét op school en vond al 
die regeltjes en activiteiten 
maar lastig. Ik vertelde:  
´De spin liep door het bos 
en wie kwam hij tegen?´ 
`Het paajd fan Sintorkaas!´,  

 
Op 5 december kwamen Sinterklaas 
en Zwarte Piet dan eindelijk echt 
naar de Woolderschool 
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riep het ventje vol overgave. `Nee hoor, een mooie rode appel´. 
Dit was het mannetje niet met mij eens. De spin liep verder. Weet 
je wie hij zag?  `Swatte Piet!´ Weer niet goed, het waren deftige 
viooltjes. Wederom protest vanuit het publiek.  
Nogmaals dribbelde de spin door het bos. En wie hoorde hij daar 
snurken?  `Sintorkaas!´ Weer mis, het was een grote dikke 
pompoen. Dit was de druppel! Het ventje ging teleurgesteld zitten 
en sprak uit de grond van zijn hart: ´Wat een rotverhaal, juf!´ 
 
Margot Vermeulen 
Leerkracht Woolderschool 

 
 

 

Kerstvieringen in de Morgenster 
 

Wij nodigen iedereen uit de buurt uit om 
eerste Kerstdag, 25 december naar de 

Morgenster te komen. 
 

De gezinsdienst begint om 10 uur. 
Het kerstfeest voor de kinderen begint om 
4 uur „s middags. De kinderen voeren de 

kerstmusical “Vrede” op. 
Beide vieringen zijn voor jong en oud, er is 

oppas voor de allerkleinsten. 
 

Fijne Kerstdagen en 
een voorspoedig 2012 

 
De leden van de Morgenster 

 
Ons adres: 

De Morgenster; Freudstraat 18 
7555 MH Hengelo; 074-2911171 

 

Aankondiging 
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Jeu-de-boulebaan 
Soms lopen dingen bijzonder. Lezers van dit blad kunnen zich 
wellicht nog herinneren dat we eerder aandacht hebben besteed 
aan een lommerrijke jeu-de-boulebaan tussen de Semmelweis-
straat en de Pasteurstraat. De baan werd nooit gebruikt. In dit 
blad zijn verschillende oproepen gedaan. Bij voldoende belang-
stelling, zou het bewonerscomité de baan laten opknappen. Maar 
enkelen meldden zich; te weinig om actie te ondernemen. 
 
Naar verluid zijn enkele buurtbewoner een paar weken geleden 
op eigen initiatief bezig geweest om de jeu de boulebaan op te 
knappen. En laat nu meteen daarna de gemeente komen om de 
baan op te ruimen. De gemeente deed dat omdat het bewoners-
comité had gezegd dat er geen belangstelling voor de baan is.  
 
Maar gelukkig is er voor de jeu-de-boule-liefhebbers een goed 
alternatief in de buurt. Op de binnenplaats van woonzorgcentrum 
Het Woolde aan de Geerdinksweg bevindt zich een prachtige 
jeu-de-boulebaan, opengesteld voor iedereen. Alle bewoners van 
de Woolder Es zijn van harte welkom om (gratis) van deze baan 
gebruik te maken. Je kunt er komen via de hoofdingang van het 
Woolde.  
 

  
De oude jeu-de-boulebaan die is 
opgeruimd 

De nieuwe jeu-de-boulebaan op 
de binnenplaats van het Woolde, 
opengesteld voor iedereen 



 

11 

Het Twickelcollege blijft 
Zoals u in de krant hebt kunnen lezen blijft het Twickelcollege op 
de Woolder Es. Het huidige gebouw voldoet niet meer en daarom 
komt er nieuwbouw. Als buurtbewoners zijn we natuurlijk 
nieuwsgierig hoe het nieuwe gebouw er uit gaat zien. Daarom 
aan de heer Kerkhofs, directeur van Twickelcollege, gevraagd of 
hij meer informatie kan verschaffen.  
 
De heer Kerkhofs vertelt dat hij, zijn collega‟s en de leerlingen blij 
zijn dat het Twickel op de Woolder Es blijft. Althans voor het 
grootste deel. Op de huidige school zitten VMBO, HAVO en 
Atheneum leerlingen. De VMBO-leerlingen gaan naar een nieuw 
schoolgebouw aan de Beneluxlaan, naast de nieuwe woonwijk 
Medaillon. De HAVO/VWO-leerlingen blijven op de Woolder Es.  
 
Er waren heel serieuze plannen om in zijn geheel te verhuizen 
naar Kristenbos, naar een scholenlaantje op de grens met Borne. 
De heer Kerkhofs heeft nog een schaalmodel staan van het 
gebouw dat daar gebouwd had moeten worden. De financiering 
voor het project kwam echter niet rond en uiteindelijk is alles 
afgeblazen. Daarna zijn de plannen bijgesteld.  
 
Op de Woolder Es blijft er zoals gezegd een school voor HAVO-
VWO. Het duurt nog wel even voor dat er een nieuw gebouw 
staat. Dat wordt niet eerder dan 2016.Eers moet de nieuwe 
VMBO-school aan de Beneluxlaan klaar zijn. Dat is volgens 
planning in 2014. De VMBO-leerlingen verhuizen dan naar dat 
nieuwe gebouw. Pas daarna wordt begonnen met de nieuwbouw 
van het Twickelcollege op de Woolder Es. Er is dan ook nog niet 
met een architect gepraat en de heer Kerkhofs kan nog geen 
maquette of plaatje laten zien. Het moet een school worden voor 
ca. 1100 leerlingen.  
 
Het nieuwe schoolgebouw krijgt waarschijnlijk meer bouwlagen 
dan het huidige gebouw. Hoeveel lagen is nog niet bekend. De 
reden voor meer bouwlagen zijn de kosten. De huidige laagbouw 
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omvat een vrij groot 
oppervlak. Om de kosten 
te drukken, zal een deel 
van de vrijkomende 
bouwgrond waarschijnlijk 
voor andere doelen 
gebruikt gaan, bijvoor-
beeld woningbouw. Het is 
ook nog niet duidelijk waar 
het nieuwe gebouw 
precies komt te staan. 
Uiteraard moeten de 
lessen doorgaan en het is 
niet de bedoeling om de 
hele school tijdelijk elders 
onder te brengen. Daarom 
moet de nieuwe school 
geheel of gedeeltelijk 
naast het huidige gebouw 
worden neergezet. Pas 
als dat klaar is, kan het 
oude gebouw worden afgebroken.  
 
Misschien blijft de sporthal wel staan. De sporthal is van steen en 
van een goede kwaliteit. Naast de sporthal is recentelijk een 
theater gebouwd. Het zou kunnen zijn dat de sporthal en het 
theater gehandhaafd blijven en dat het nieuwe gebouw daar 
tegenaan komt. Kortom, niets is nog duidelijk en alles is nog 
mogelijk. De heer Kerkhofs verzekert dat bewoners van de 
Woolder Es t.z.t. zeker vroegtijdig van de plannen op de hoogte 
worden gesteld.  
 
Maar de komende jaren moet het Twickelcollege dus nog voort 
met het huidige gebouw. Het is wat behelpen. Het gebouw zit er 
een beetje door. Het is begin jaren ‟70 gebouwd als een semi-
permanent gebouw en het was zeker niet de bedoeling dat het 

 
De bestaande laagbouw van het 
Twickelcollege omvat een groot 
oppervlak. De nieuwbouw krijgt 
waarschijnlijk meer bouwlagen en 
daardoor minder oppervlakte  



 

13 

zolang mee zou gaan. Het dak is lek, het is gehorig en de 
stookkosten zijn enorm. Maar men is ook aan het gebouw 
gehecht. Het geeft de school sfeer en karakter. Er zal zeker met 
enige weemoed van het gebouw afscheid worden genomen.  
 
Eerst wordt de vleugel langs de Woolderesweg die al een tijdje 
leegstond weer, tijdelijk, in gebruik genomen. De Kardinaal 
Alfrinkschool trekt er voor enige tijd in. Die school gaat binnenkort 
nieuw bouwen en moet daarom tijdelijk verhuizen.  
 

De Kardinaal Alfrinkschool gaat verhuizen ! 
Het is zover. We gaan het pand aan de Semmelweisstraat 
verlaten. Op woensdag 21 december komen de verhuiswagens 
voorrijden en wordt de hele inventaris  naar de Woolderesweg 
130 gebracht. Daar, in het vrijstaande gebouw vóór het 
Twickelcollege, zullen we de komende maanden het onderwijs 
aan onze leerlingen voortzetten terwijl de nieuwe school 
gebouwd wordt op de plek waar nu nog het oude gebouw staat. 
Ons tijdelijk onderkomen wordt op dit moment opgeknapt en 
schoongemaakt. Ook de buitenschoolse opvang „Dinges‟ van 
Catalpa verhuist met ons 
mee. Wilt u een kijkje komen 
nemen dan bent u vanaf 
maandag 9 januari van harte 
welkom. Maakt u hiervoor 
wel eerst een afspraak met 
José Schlepers, 
locatieleider. Natuurlijk bent 
u ook van harte welkom op 
de open dag op vrijdag 16 
maart 2012. We zullen u op 
de hoogte houden van de 
ontwikkelingen rond de 
nieuwbouw. 
 
Team Kardinaal Alfrinkschool 

 
De vleugel bij het Twickelcollege 
waarin de Kardinaal Alfrinkschool 
en buitenschoolse opvang Dinges 
voorlopig gehuisvest zijn. 
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Op je 93ste in een luchtballon 
Het was de grote wens van 
mevrouw Van Leeuwen om, 
ondanks haar hoge leeftijd een 
ballonvaart te maken. Op 
zaterdag 29 oktober ging deze 
wens in vervulling en ging ze 
samen met haar kleinzoon en zijn 
vriendin de lucht in. Mevrouw Van 
Leeuwen vond het prachtig. Ze 
genoot van alle herfstkleuren en 
merkte op dat Nederland nog 
helemaal niet zo vol is als ze wel 

zeggen. Ze kreeg een certificaat en onderging de rituelen zoals 
champagne op het hoofd.  
 
Het vervullen van deze wens werd georganiseerd vanuit de 
wensenactie van woonzorgcentrum Het Woolde, het huis waar 
mevrouw van Leeuwen woont. Met deze wensenactie probeert 
Het Woolde wensen van bewoners in vervulling te laten gaan. 
 
 
 

Op 24 december is er een speciale Kinderkerstnachtdienst in 
de Ontmoetingskerk, Drilscholtenstraat 30. De dienst begint om 
19.30 uur. De kinderen zijn het middelpunt, er kan worden 
geluisterd naar het kerstverhaal, er worden bekende kerst-
liederen gezongen en er gebeurt nog veel meer. Na de dienst is 
er chocolademelk en kinderen tot 12 jaar mogen een verrassing 
meenemen. Natuurlijk zijn ouders, opa‟s en oma‟s en andere 
familie, vriendjes en vriendinnetjes ook van harte uitgenodigd! 

 

 

Aankondiging 
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Wooldereslopen 2012 
Op de zondagen 8 januari, 
29 januari, 19 februari en 11 maart 
zijn er weer de Wooldereslopen. 
Start vanaf 11.00 uur aan de 
Woolderesweg, bij het einde van de 
bebouwde kom. Je kunt kiezen uit 
4 afstanden: 1,4 km, 5,1 km, 10 km 
of 15 km. Voorinschrijven kan nog 
tot het eind van dit jaar via de 
website www.mpmhengelo.nl.  
Na-inschrijven kan tussen 9.00 en 
10.30 uur in de Woolderschool op 
de dagen van de lopen. Het inschrijven kan dan ook geen excuus 
zijn om niet mee te doen. Als u niet mee(hard)loopt, is aan te 
raden om naar de start te wandelen om daar de lopers aan te 
moedigen. Het is er altijd heel gezellig. En wie weet raakt u 
geïnspireerd…. 

 
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: 22/12, 26/1, 23/2 en 22/3. 
Plastic: vrijdag: 23/12, 6/1, 20/1, .3/2, 17/2, 2/3, 16/3 en 30/3. 

 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: 28/12, 25/1 en 22/2 en 21/3. 
Plastic vrijdag: 23/12, 6/1, 20/1, .3/2, 17/2, 2/3, 16/3 en 30/3. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 19/12 (= afwijkende dag), 30/1, 27/2 en 26/3. 
Plastic: vrijdag: 23/12, 6/1, 20/1, .3/2, 17/2, 2/3, 16/3 en 30/3. 

 
Lopers op weg naar de finish van 
de derde van de vier 
Wooldereslopen in 2011 

http://www.mpmhengelo.nl/
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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 woensdag 1 
februari en woensdag 7 maar, steeds vanaf 19.00 uur in het Buurt- en 
speeltuingebouw aan de Curaçaostraat 10. In augustus wordt niet vergaderd. 
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



 

 

 

 
OLIEBOLLEN 

BESTELLEN T/M VRIJDAG 30 DECEMBER 
(vul de bestelbon in op de andere kant; binnenkant gele 

omslag) 

 
Oliebollen per stuk: 

10 stuks voor: 
 

Oliebollen gevuld per stuk: 
10 stuks voor 

 
Appelbeignets per stuk: 

5 stuks voor: 
 

 
0,55 
5,00 
 
0,60 
5,50 
 
1,25 
5,00 

 
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen 

en een goed 2012 
 

Kerstsalades: bestellen t/m 21 december! 
 

 



 

 

BESTELBON 
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Uitknippen en inleveren t/m vrijdag 30 december. 
 
Betalen bij bestelling 
 
Afhalen zaterdag 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur 
 

  
stuks oliebollen 

 
€ 

 

  
stuks oliebollen gevuld 

 
€ 

 

  
stuks appelbeignets 

 
€ 

 

  
 
Totaalbedrag 

 
 
€ 

 

 
 
Naam 

 

 
 
Adres 

 

 
 
Telefoon 

 

 


