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Van de redactie 
Dit nummer van het Woolderesnieuws verschijnt erg laat dit keer. 
Dat ligt aan mij. Zowel thuis als op het werk was er allerlei drukte 
waardoor het krantje bleef liggen. Maar zoals u weet: elk nadeel 
heb/heeft z’n voordeel. Omdat ik zo laat ben, heb ik wel 
mededelingen kunnen meenemen over de Westtangent en de 
Twickeler Grensweg (zie verderop).  
 
In het vorige blad stond een oproep voor een vrijwilliger om de 
coördinatie van de bezorging over te nemen van Jan Krol. Dat 
leverde verschillende reacties op. Hartelijk dank daarvoor. In het 
volgende nummer worden de nieuwe coördinatoren voorgesteld. 
 
In het vorige blad werd verslag gedaan van de jaarvergadering. 
Een van de conclusie was dat de betrokkenheid van de 
bewoners onvoldoende is om op de oude voet door te gaan. 
Gelukkig was Jeroen Kok bereid om het penningmeesterschap 
van Jan Krol over te nemen. Mieke Post, die al een tijde lid van 
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bewonerscomité is, neemt geleidelijk het secretaris-schap over 
van Jaap van der Hulst.  
Om als bewonerscomité een spreekbuis namens de buurt te 
kunnen zijn, moet er meer betrokkenheid van bewoners komen. 
Dus nogmaals: kom meepraten! Op dinsdag 13 november kan 
dat over de inrichting van het buitengebied (zie pagina 11). 
 
Als u wilt reageren op één van de artikelen, heel graag. Reacties 
en ander stukken 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 
 
Herman Aalderink 
 
 

Paddenstoelenroute in kaart gebracht 
U kent de padden-
stoelen op de Woolder 
Es. U weet misschien 
ook dat deze padden-
stoelen een route 
vormen. 
Frans, moestuinhouder 
op Erve Woldhuis heeft 
de route gelopen en 
opnieuw in kaart 
gebracht. Hij heeft foto’s 
genomen, de spreuken 
verzameld en een 
plattegrond gemaakt. 
Frans, dank daarvoor. In 
het decembernummer van het Woolderesnieuws zal hier volop 
aandacht aan worden besteed.   

 
De paddenstoelenroute is tot stand 
gekomen op initiatief van Benno van 
Aken. 

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Nieuws van EMTÉ 
Bent u al gewend aan de 
nieuwe naam van de 
supermarkt?  
Ik roep nog wel eens “ben 
even naar Sanders”. Maar 
die naam verdween uit de 
Woolder Es op 6 juli vorig 
jaar; toen verscheen 
EMTÉ met een mooie 
nieuwe winkel. En nu is er 
weer wat nieuws. Per 
september is de super-
markt maandag t/m 
zaterdag van 8.00 tot 
20.00 uur open. Zes 
avonden kunnen we er dus 
terecht voor de (vergeten) 
boodschappen. 
 
Met enthousiasme legt de 
nieuwe bedrijfsleider, 
Demis Wassink ,uit dat hij 
vanaf zijn komst in maart 2011 zag dat er veel tweeverdieners in 
de Woolder Es wonen. Hij weet dat die graag na zes uur 
boodschappen doen en dat ze dat graag in hun eigen wijk doen. 
Vandaar dit besluit. Demis heeft het in de Woolder Es goed naar 
zijn zin. De mensen zijn vriendelijk. Hij hecht aan een goed 
contact met de buren en heeft ook een goede samenwerking met 
de wijkagent afgesproken.  
 
De eerste ervaringen met de verlengde openingstijden zijn 
positief. Verheugde klanten melden dat ze nu de wijk niet meer 
uit hoeven. Ook de bakker en de slager werken langer door. Dus 
hun producten zijn ook ‘s avonds te koop. 

 
Sinds september is de EMTE zes 
dagen in de week van tot 8 uur 
‘s avonds geopend. 
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Voor het personeel is het ook een verandering, maar ze hebben 
de dagen goed verdeeld. En als het ‘s avonds niet heel druk is, 
kun je gemakkelijker bijvullen.  
 
Hoe gaat het verder bij EMTÉ Woolderes?  
De verwachtte uitbreiding van de winkel of verhuizing naar het 
Seahorseterrein zijn op de lange baan geschoven.  
 
In de producten is er nu meer keuze dan vroeger. Bedrijfsleider 
Demis hoort het graag als mensen toch een (vertrouwd) artikel 
missen. Als het in grotere filialen wel aanwezig is kan het besteld 
worden of wordt u verwezen. Begin september zijn 80 nieuwe 
winkelwagens afgeleverd. Dat is fijn, want de oude waren hard 
aan vervanging toe.  
 
Demis sponsort met plezier de kinderspeelmiddag met ranja en 
snoep en biedt aan dat we ook bij andere wijkevenementen met 
hem kunnen overleggen. En wist u dat er tegen een borg een 
schotelBBQ te leen is bij aankoop van het BBQvlees? En bij 
aankopen voor een feest(je) kunt u van te voren afspraken 
maken  over teruggave van ongeopende verpakkingen. 
 
Tot ziens bij EMTÉ ! 
 
Netty Bakker 

 

Winnende computerservice aan de Woolderesweg 
Waarom adverteert een computerbedrijf in de telefoongids? 
Omdat, als de computer het niet meer doet, mensen in de 
telefoongids gaan zoeken naar een bedrijf dat hem kan 
repareren. Daarom. Franc Tiehuis van Orion Systemen aan de 
Woolderesweg heeft er in ieder geval verschillende klanten aan 
over gehouden.  
 
Franc is met zijn computerbedrijf begonnen in 2006, aan de 
Javastraat. Sinds december 2009 woont hij aan de Woolderes-
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weg. Het is begonnen als computerhulp aan vrienden en 
bekenden. Maar inmiddels werkt hij als fulltime zzp’er en is hij het 
hobbystadium al lang ontgroeid. Sterker nog, hij heeft recent 
twee prijzen gewonnen: de van het ICT Waarborg publiek award 
2012 voor het beste PC-service bedrijf van Overijsssel. En een 
tweede prijs als 
“Servicebedrijf van 
het jaar 2012”. Reden 
voor een bezoek. 
 
Franc verleent met 
zijn bedrijf Orion-
systemen computer-
hulp aan huis. Ook 
repareert hij com-
puters. Als het lukt 
aan huis, anders in 
zijn werkplaats aan 
huis. Ook levert hij 
computersystemen 
op maat. Afhankelijk 
van wat iemand wil of 
nodig heeft stelt hij 
zelf een computer 
samen met alleen de 
onderdelen die je 
nodig hebt. En omdat 
hij de ze zelf samenstelt, kan hij onderdelen van goede kwaliteit 
kiezen. Op deze manier kan hij zich van de grote, goedkope 
merken onderscheiden. Als je problemen hebt, komt hij bij je 
thuis. Je bent je computer met alle gegevens nooit lang kwijt. Als 
het al nodig is de computer mee te nemen, kunnen de belangrijke 
gegevens eerst veilig worden gesteld.  
En een voordeel is natuurlijk dat hij dichtbij zit. 
 
Herman Aalderink 

 
Franc Tiehuis, Orion-systems, laat de 
certicaten zien van de twee prijzen die hij 
heeft gewonnen voor goede 
computerservice. 
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De Geerdinksweg gaat op de schop 
De Westtangent gaat op de schop en daar krijgen we op de 
Woolder Es tijdelijk last van. Dat zit zo.  
De Westtangent is in het 
jargon van de gemeente de 
verbinding tussen Bornse-
straat en Breemarsweg. Het 
betreft dus de wegen 
Weideweg, Geerdinksweg en 
Oelerweg. Het is een 
belangrijke ontsluitingsroute 
voor de aanliggende wijken. 
Bovendien vormt het de 
kortste verbinding tussen de 
bedrijventerrein Westermaat 
en Twentekanaal. Daarom 
maken ook vrij veel 
vrachtwagens gebruik van de 
route. Onder de wegen ligt 
een riool. En dat riool is 
verouderd en heeft te weinig 
capaciteit. Het moet daarom 
vervangen worden. Er 
komen dikkere buizen in: 
buizen met een diameter van 
1,50 meter van de 
Breemarsweg tot aan de 
Weideweg. Het laatste stuk 
onder de Weideweg krijgt 
buizen met een diameter van 
1,80 meter. Ter hoogte van 
de Wegtersweg wordt 
aangesloten op de nieuwe 
riolering die een aantal jaren geleden is gelegd.  
Omdat het wegdek er voor het vervangen van de riolering 
uitmoet, wordt gelijk de weg aangepakt en vernieuwd. Het is de 

 
Het deel van de “Westtangent” 
dat het eerst op de schop gaat; 
vanaf de Wegtersweg (onder in 
de foto) tot aan de kruising met 
de Deldenerstraat (bovenin; de 
witte vlek is het Seahorseterrein) 
(foto: Google Earth) 
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bedoeling dat de wegen dezelfde uitstraling krijgen als de 50 km 
wegen die recentelijk zijn vernieuwd, zoals de Oldenzaalsestraat 
en de Troelstrastraat. Vanwege de veiligheid krijgen de wegen 
vrijliggende fietspaden. Tussen het fietspad en de rijbaan komen 
parkeervakken. Ook enkele kruisingen worden aangepakt. De 
bocht op het kruispunt Oelerweg, Geerdinksweg (bij de Klokstee) 
wordt vloeiender. Het kruispunt met de Aletta Jacobslaan (de 
aansluiting naar het ziekenhuis) wordt voorzien van stoplichten. 
De opstelcapaciteit van de Geerdinksweg voor de stoplichten op 
de kruising met de Deldenerstraat wordt vergroot. De kruising 
met de Woolderesweg zal niet veel veranderen. Wel komt er een 
duidelijker en eerder afslaand fietspad voor het fietsverkeer dat 
rechtsaf de Deldenerstraat opgaat. 
 
Als het klaar is, wordt het beter. Alleen, om het zover te krijgen, 
moet het riool worden vervangen en moet de weg er uit. Dat 
geeft hinder en overlast. Zoals het er nu uitziet, zal het werk in 
drie fasen worden uitgevoerd. Er wordt “stroomopwaarts 
gewerkt”. Eerst het stuk tussen Weideweg en Deldenerstraat. 
Dan het stuk tot aan de Oelerweg en als laatste de Oelerweg tot 
aan de Breemarsweg. De gemeente houdt, waarschijnlijk in 
november, een voorlichtingsavond voor bewoners van de 
Woolder Es. De voorlopige plannen worden dan gepresenteerd. 
U kunt uw mening en ideeën laten horen. Mede op basis daarvan 
wordt een definitief ontwerp gemaakt. Houdt voor de datum van 
de voorlichtingsavond de gemeente-advertentie in het Hengelo’s 
Weekblad in de gaten.  
 
Herman Aalderink 

 

Spring! Peuterspeelzalen locatie de Wip Wap 
Peuterspeelzaal de Wip Wap is onderdeel van Spring! 
Peuterspeelzalen Hengelo. De Wip Wap heeft een ruimte in het 
buurthuis van Weidedorp/Woolderes aan de Curacaostraat. De 
mooie peuterspeelzaal ligt aan de prachtige speeltuin en is 
helemaal ingericht voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen 
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zitten in een vaste groep van max. 14 kinderen en komen twee 
keer per week bij elkaar.Bij peuterspeelzaal de Wip Wap wordt 
gewerkt met de Puk&Ko methode. Puk&Ko is een veelomvattend 
programma: groepsactiviteiten, werken in de kleine groep, 
voorlezen, zingen en ook de taalontwikkeling krijgt volop 
aandacht. We zien dat spel een belangrijk middel is voor de 
ontwikkeling van alle kinderen en dat peuters leren door 
alledaagse activiteiten en thema’s. Ook hebben onze opgeleide 
leidsters oog voor ieder kind. 
 
Momenteel zijn we bezig met het thema knuffels en ook de herfst 
komt aan bod. Op de peuterspeelzaal hebben we een grote rode 
paddenstoel met witte stippen neergezet. Nu logeren daar de 
knuffels maar straks is de paddenstoel weer het huisje van de 
kabouters. Samen met de peuters worden er eikels, kastanjes en 
bladeren gezocht. Met de bladeren laten we de peuters sorteren, 
grote bladeren bij grote bladeren en kleine bij kleine. Met de 
eikels doen we een spelletje met de grote dobbelsteen. Hoeveel 
ogen je hebt gegooid zoveel eikels mag je pakken. Ook worden 
er boekjes, liedjes, spelletjes en knutselactiviteiten gedaan die bij 
de herfst horen. Een liedje bij de herfst hoort is bijvoorbeeld: 
Herfst, herfst wat heb je te koop 
duizend kilo bladeren op een hoop 
zakken vol met wind,  
ja mijn kind 
‘k weet niet of jij dat aardig vindt 
 
Wilt u eens een kijkje nemen bij de 
Wip Wap met uw peuter? U bent 
van harte welkom! Maakt u dan 
even een afspraakje met een van de leidsters: telefoonnummer: 
06- 14132916. Meer informatie is te vinden op de website: 
www.springhengelo.nl. U kunt uw kind ook telefonisch 
aanmelden bij mevrouw Veldscholte op: tel. nr. 074-2020210 
 
Dicky Hollak  

 

http://www.springhengelo.nl/
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U kunt af en toe wat hulp 
gebruiken? 

Soms is er niemand in uw directe 
omgeving die u de helpende 
hand kan bieden, terwijl u dat 
juist even nodig heeft. Familie of vrienden wonen te ver weg en 
de buren kunnen niet helpen. De Hulpdienst Hengelo is er voor 
jong en oud, chronisch zieken, mensen met een beperking, met 
een kleine beurs of mantelzorgers. Wij helpen daar waar 
bestaande hulpinstanties, familie en kennissen niet in staat zijn 
om hulp te bieden: 
 
 Praktische hulp; hulp nodig bij: klussen, begeleid 

vervoer, boodschappen, computer, klein tuinonderhoud, e.d..  
074-2917377 (op werkdagen tussen 9.00 tot 11.00 uur) of mail: 
info@hulpdiensthengelo.nl 
 

 Administratie thuis; hulp nodig om uw administratie op orde 
te krijgen en te houden?  
074-2459131 of administratiethuis@hulpdiensthengelo.nl 
 

 Ondersteuning thuis; ondersteuning nodig in het dagelijks 
leven of een luisterend oor?  
074-2459131 of ondersteuningthuis@hulpdiensthengelo.nl 

 
Hulpdienst Hengelo 

 

Post voor de Alfrinkschool verkeerd bezorgd 
Al meer dan een jaar ontvangt iemand in de wijk zeer regelmatig 
post van onze school. Deze persoon zet met stift en grote letters 
op de post 'verkeerd bezorgd' en doet het dan keurig bij ons in de 
brievenbus. Vóór december aan de Semmelweisstraat en 
tegenwoordig aan de Woolderesweg. Als school willen we graag 
iets ondernemen om deze persoon van deze last te ontdoen, 
maar...er heeft nog nooit opgestaan bij wie of op welk adres deze 

 

mailto:info@hulpdiensthengelo.nl
mailto:administratiethuis@hulpdiensthengelo.nl
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post terecht is gekomen. Daarom kunnen wij deze persoon niet 
bedanken en ook de post niet wijzen op hun fout!  
 

 
Op de foto is te zien hoe wij de post ontvangen. Waarschijnlijk 
wordt dit wel herkend. Wij vragen deze man of vrouw om contact 
met de school op te nemen. Ons nummer is (074) 7504850. 
 
José Schlepers 

 

www.jeugdpleinhengelo.nl 
De Gemeente Hengelo en alle 
aanbieders van Sport, Cultuur en 
Welzijn nodigen kinderen, ouders 
en professionals uit om een kijkje te nemen op 
www.jeugdpleinhengelo.nl. Via de site is een scala aan 
activiteiten te vinden voor de basisschooljeugd in Hengelo. Het 
gaat om bijvoorbeeld kennismakingsactiviteiten op het gebied 
van muziek, sport, techniek, dans, koken, theater, foto en film, 
vissen en-, kunst maken.Deze activiteiten worden verspreid over 
verschillende, onder andere Brede School, locaties -in de stad 
aangeboden. Kom een kijkje nemen! Jeugdplein Hengelo komt 
voort uit de Brede School samenwerking in Hengelo. 
 
Jeugdplein Hengelo  

 

http://www.jeugdpleinhengelo.nl/


 

11 

Twickeler Grensweg en andere ontwikkelingen in 
Woolde 
 
Het landgoed Twickel is een bijzonder landgoed met bijzondere 
kwaliteiten. Dit moet worden behouden en waar het kan worden 
versterkt. Daar zal bijna iedereen het over eens zijn. 
Verschillende bestuurslagen zijn het daar ook over eens 
geworden. De Provincie Overijssel, de Stichting Twickel, de 
Regio Twente, het Waterschap Regge en Dinkel en de 
gemeenten Borne, Hof van Twente en Hengelo hebben “het pact 
van Twickel” ondertekent. Daarbij hoort een ontwikkelvisie voor 
het landgoed Twickel. Ik citeer hieruit: “Wij erkennen de waarde 
van het landgoed Twickel als cultuurhistorisch erfgoed. Naast de 
vanouds aanwezige functies is het landgoed van groot belang 
voor het regionale toerisme en als recreatiegebied voor de 
bevolking van de omringende steden. […] Daarnaast zetten wij 
ons in om in de overgangszone tussen stad en landgoed onder 
de noemer Parkland te werken aan verbetering van de kwaliteit 
van de stadsranden en versterking van de recreatieve betekenis 
om daarmee de waarde van Twickel als groene hart van Twente 
te versterken.  
 
Woolde is zo’n stadsrandzone. Om aan de visie vorm te geven 
zijn er voor Woolde de volgende plannen. Ik citeer opnieuw: 
1. “Initiatief nemen voor een wandelroute/netwerk voor de 

stadsrand Woolde. [..] 
2. Inventarisatie huidige mogelijkheden en een eerste schets 

van mogelijke uitbreidingen van het wandelnetwerk. Voor het 
gebied Woolde zijn de huidige wandelmogelijkheden in kaart 
gebracht. Aan de hand daarvan is bekeken waar 
mogelijkheden voor uitbreiding van dit wandelnetwerk 
wenselijk is. Deze zijn indicatief op kaart aangegeven. Aan de 
hand van deze kaart zullen gesprekken plaats moeten vinden 
met eigenaren/gebruikers om de mogelijkheden van realisatie 

Een eerste globale kostenraming is gemaakt aan de hand van 
dit indicatieve netwerk. 
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3. In het vervolgproces zal aan de hand van deze eerste globale 
schets, nader overlegd worden met de stakeholders. Het gaat 
hier om grondgebruikers, eigenaren, omwonenden en 
gemeente. 

4. Aan de hand van dit gesprek moet in kaart gebracht worden 
wat de voor en nadelen zijn en zullen de mogelijke 
alternatieven in beeld gebracht worden. 

 
De Twickeler Grensweg 
Eén van de plannen is de 
Twickeler Grensweg. Dit wordt 
een zeventien kilometer lange 
fiets- en wandelroute. De route 
moet gaan lopen van de 
buurtschap Azelo naar de 
watermolen van Oele. De route 
is gebaseerd op de nieuwe, 
populaire Umfassungsweg, die 
ook door landgoed Twickel loopt. 
De toekomstige Twickeler 
Grensweg weg markeert de 
oostelijke begrenzing van het 
landgoed en slingert 
verschillende keren onder de 
A1/A35 door. Bestaande fiets- 
en voetgangerstunneltjes zullen 
worden opgeknapt, er worden 
lanen aangelegd, nieuwe 
boomgroepen aangeplant en 
natuurlijke waterlopen in oude 
glorie hersteld. Een belangrijk 
deel van deze route gaat door 
Woolde.  
 
Naast de Twickeler grensweg 
wordt ook nagedacht over andere wandelroutes.  

 
Globale route van de toekomstige 
Twickeler Grensweg 
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Uitwerking plannen buitengebied in overleg met bewoners 
Het is de bedoeling de hiervoor genoemde plannen uit te werken 
in overleg met betrokken partijen (stakeholders in het jargon). 
Eén van die betrokken partijen zijn wij, de bewoners van de 
Woolder Es. Wij wonen in onze mooie wijk grenzend aan Woolde 
en sommige gelukkigen onder ons (waaronder ik) hebben hun 
huis en tuin aan rand en kijken uit over de weilanden.  
 

 
Op dit moment, voor zover ik weet, het enige onverharde voetpad in 
Woolde. Het gebied verdient meer paden (of niet ?) 
 
Bijna iedereen, ten minste dat denk ik, zal het een prima idee 
vinden als er meer mogelijkheden komen om te wandelen door 
het buitengebied van Woolde. Nu kan dat, op het pad achter de 
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voormalige volkstuinen na, alleen via het asfalt. Zo’n mooi gebied 
grenzend aan de stad verdient beter. 
 
Maar…...de gelukkigen aan de rand, hebben bedenkingen over 
paden direct grenzend aan de achtertuin. En de boeren in het 
Woolde hebben bedenkingen over paden die percelen 
doorsnijden, loslopende honden e.d.  
 
De gemeente wil graag in gesprek met alle partijen om te bezien 
wat de mogelijkheden, onmogelijkheden en voor- en nadelen zijn. 
De projectleider heeft contact opgenomen met het bewoners-
comité. Maar het bewonerscomité wil en kan niet namens alle 
bewoners spreken. Daarom een oproep. Wilt u meepraten over 
de plannen voor het buitengebied van Woolde?. Kom dan 
naar de vergadering van het bewonerscomité op dinsdag 13 
november om 19.30 uur in het Buurt en speeltuingebouw van de 
Curaçaostraat 10. Met de dan aanwezigen, kunnen we dan 
bespreken, hoe we het gesprek met de gemeente willen 
aangaan. Kunt u 13 november niet, maar wilt u wel meepraten, 
stuur dan een even een mail. 
 
Herman Aalderink. 

 

Uitzichtheuvel achter de waterzuivering 
Het waterbergingsgebied tussen de rioolwaterzuivering Hengelo 
en het spoor wordt verbeterd. Het beton in de beek wordt 
verwijderd en maakt plaats voor natuurlijke oevers. Van de 
vrijkomende grond wordt een uitkijkheuvel gebouwd. Bovendien 
legt het waterschap een vissluis aan, zodat de vissen de stuw 
kunnen passeren. Ook de oevers ter hoogte van het voormalige 
Expo-terrein worden aangepast. Het werk wordt gecombineerd 
met het werk voor de aanleg van de onderbouw van de F35, de 
fietssnelweg van Enschede naar Nijverdal, dat in opdracht van de 
gemeente Hengelo wordt uitgevoerd. Wandelaars en 
hondenbezitters maken regelmatig gebruik van het gebied. Door 
de werkzaamheden kan het voorkomen, dat het gebied af en toe 
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niet begaanbaar of afgesloten is. Het waterschap probeert de 
overlast zo veel mogelijk te beperken 
 

  
Het pad langs het spoor is tijdelijk 
afgesloten; voor hoelang is 
onduidelijk 

Bij de pijl wordt de uitkijkheuvel 
aangelegd 

 
Bron: www.wrd.nl (website Waterschap Regge en Dinkel) 

 

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 22/11 en 27/12. 
Plastic: vrijdag: 9/11, 23/11, 7/12 en 21/12. 

 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: 28/11 en .2/1 (afwijkende datum!!) 
Plastic: vrijdag: 9/11, 23/11, 7/12 en 21/12. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 26/11 (ophaaldag december nu nog onbekend). 
Plastic: vrijdag: 9/11, 23/11, 7/12 en 21/12. 

http://www.wrd.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 

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

Jeroen Kok Penningmeester  290 92 09 
Herman Aalderink Redacteur N. Maasstraat 12 242 91 38 
Bert Koopman Website Landsteinerstraat 13 851 10 88 
Mieke Post Secretaris 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. Op 
dinsdag 13 november en dinsdag 4 december zijn er vergaderingen in het 
Buurt en speeltuingebouw van 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 de EMTÉ. 
 
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 



 

 

 

 
Cursus internet en e-mail voor 55+ 

 
U leert in deze cursus: contact onderhouden 

via e-mail (ontvangen en versturen), internetten, informatie zoeken 
met Google, interessante en nuttige websites bezoeken en 
spelletjes spelen en dat zonder een voorafgaande cursus Windows. 
 
Voorkennis of ervaring met de computer is niet nodig. Motiverend 
voor mensen die onzeker zijn of zij computeren wel leuk zullen 
vinden. En voor mensen die twijfelen of ze het nog kunnen leren. 
 
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten; kosten:€ 42,50 per persoon. 
Dinsdagmiddag 20, 27 nov, 4, 11 en 18 dec. (13.30 tot 15.30 uur). 

Aanmelden kan via  
Bibliotheek Hengelo: Beursstraat 34; 7551 HV Hengelo;  
074 2452578; klantenservice@bibliotheekhengelo.nl of 

De cursusleider: Harry Hulstijn; Brecklenkamp 55; 7556 NW 
Hengelo; 074-2426969; g.j.hulstijn@home.nl 

 
 

 

http://seniorweb.nl/cms/mailtklantenservice@bibliotheekhengelo.nl
http://hengelo.seniorweb.nl/cms/mailtg.j.hulstijn@home.nl


 

 

 
 

Collectanten welkom! 
 

Wie wil een uurtje of twee helpen geld in te zamelen voor 

blinden en slechtzienden? Het is hard nodig! Het geld gaat naar 

onderzoek, ondersteuning en hulpmiddelen. 

 

Collecteweek van 10 t/m 15 december 

Om het nodige geld in te zamelen, organiseert Bartiméus 

Sonneheerdt jaarlijks een huis-aan-huis collecte in december.  

Dit jaar is de collecteweek van 10 t/m 15 december 2012. 

 

Meld u aan als collectant! 

Wilt u blinde en slechtziende mensen graag een steuntje in de 

rug geven? Wilt u zich daar voor inzetten? Meldt u dan als 

collectant bij: Hetty Verdouw 074-291 1737 (collecte organisator 

Hengelo) 

Samen met u kunnen wij de collecte tot een succes maken! 

 


