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Inhoud: 

Agenda: 

 

Oud papier agenda: 

Inzameling van oud papier: elke laatste maandag van de maand. 

Zelf brengen kan ook: dezelfde avond bij de Hazemeyer Hengelo 

(Hazemeyer terrein) aan de Tuindorpstraat. 

 

Colofon: 

Infoboekje van Wijkcomité Het Woolde, oplage 900 stuks. 

Verspreiding huis aan huis in Het Woolde (Bloemenbuurt c.a.). 

Digitaal (via e-mail), aanmelden via info@hetwoolde.nl 

Verschijnt 2x per jaar (in mei de flyer voor de speeldag). 

Agenda 2 

Oud papier agenda 2 

Colofon 2 

Kerst in de Tulpstraat 3 

Straatspeeldag 2015 4 

Kerstfeest 19 December 2015 

Palmpasen 20 maart 2016 

Rommelmarkt 23 april 2016 

Straatspeeldag 8 juni 2016 
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Kerst in de Tulpstraat 
 

Weer fantastisch genieten van schattige kerstfiguurtjes?  

En alles wat daarbij hoort?  

 

Deze vragen zijn snel beantwoord, want  

iedereen is 19 December om 18:30 uur  

weer van harte welkom in de Tulpstraat.  

 

Eerst onze voorstelling, met kerstmu-
ziek van Elvis Presley, vervolgens iets 
te drinken met wat lekkers. Daarna is 
er natuurlijk voor de kinderen een licht-
je en gaan we met de Kerstman een 
rondje door de buurt.  

 

De Kerstman trakteert op deze avond. 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Opgavestrook Kerstfeest 19 December 2015 

Naam:_____________________________________________ 

Adres:_____________________________________________ 

Aantal kinderen:___________ Aantal volwassenen:__________ 

Telefoon:___________________________________________ 

Graag strookje inleveren vóór 17 December op Tulpstraat 31 
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Straatspeeldag 2015 

Nationale Buitenspeeldag Het Woolde, een blik terug een blik 
vooruit... 

Op woensdag 10 juni dit jaar heb-
ben we weer met vele kinderen 
de nationale Buitenspeeldag ge-
vierd bij de Boerhaavelaan. In 
verband met de gedeeltelijke af-
sluiting van de Geerdinksweg moest de  
 
Boerhaavelaan openblijven en hebben we onze activiteiten ver-
plaatst naar het terrein waar voorheen Het Anker stond.  Net als 
andere jaren zijn er veel kinderen komen spelen. Dit jaar hadden 
we weer een record met ruim 650 kinderen!  Er werd volop ge-
speeld en meerdere teams deden mee met het traditionele voet-
baltoernooi. 

Er waren dit jaar wat andere acti-
viteiten en het was weer één 
groot feest. De weergoden waren 
ons goed gezind en alle vrijwil-
ligers deden vrolijk hun werk. Me-
de door de inzet van deze 50 vrij-
willigers én vele financiële   bij-
dragen van sponsoren was deze 
heerlijke Buitenspeeldag in onze 
wijk Het Woolde mogelijk.  
 

Met naam wil ik Ron Terink  noemen die de hele technische onder-
steuning met op- en afbouw al sinds jaren regelt. Zonder Ron zijn 
kennis en steun had ik deze niet kunnen organiseren. 
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En nu staat de Buitenspeeldag op woensdag 8 juni 2016 weer 
voor de deur. Na drie jaar de organisator te zijn geweest draag ik 
graag het stokje over aan andere wijkbewoners. Er is inmiddels 
een team gevormd dat voor 2016 het geld willen gaan binnenha-
len. En er is ook iemand gevonden om de vrijwilligers te gaan co-
ördineren. Dat is heel goed nieuws!  

Toch zijn er nog altijd mensen nodig om het programma van de 
dag samen te stellen en te realiseren. Dus heb je ideeën over hoe 
de Buitenspeeldag er in 2016 uit moet gaan zien?  

Meld je aan bij het wijkcomité Het Woolde:  info@hetwoolde.nl . 

Rest mij iedereen, waar ik in de afgelopen 3 jaar als organisator 
contact mee heb gehad, heel hartelijk te bedanken voor de super 
fijne samenwerking en tot ziens op de Buitenspeeldag Het Woolde 
op 8 juni 2016! Dan ben ik ook weer van de partij als vrijwilliger! 
    

Deliaan Vollgraff 
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Bij onze salon bent u altijd  
van harte welkom.  
 
Salon Edmond in Hengelo is uw professionele kapper voor het he-
le gezin. Bezoek onze salon, waar u al vanaf € 10,- geknipt kunt 
worden. Salon Edmond is tevens specialist in het opsteken van uw 
haar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres: Krabbenbosweg 25 - Tel.: 074‐3492589  

Kunstvliegers 

Verkoop van Oosterse Vliegers van hoogwaardige  

kwaliteit. De vliegers zijn handgemaakt en  

handbeschilderd. Elke vlieger is uniek.  

Neem een kijkje op onze site  

 

www.kunstvliegers.nl.  

 

 

Ook als workshop voor kinderfeestjes te boeken, of als  

relatiegeschenk voor bedrijven. Graag op tijd reserveren. 

Vanaf 26 januari 2016 zijn de vliegers leverbaar. 
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Voor snel en verantwoord bruinen  

en Slender You. 

Cadeautip voor de feestdagen! 

Een aantrekkelijk cadeau-idee voor uw partner,  

vriend of vriendin. Een cadeaubon! 

Verkrijgbaar in variabele waarden. 

 

 

 

 

Wij zijn 7 dagen per week geopend van 9:00 tot 21:00 uur 

Voor informa e en advies jden zie onze website  

www.zonnepaleishengelo.nl  

Geerdinksweg 8 

Tel: 074-2429381 

E: info@zonnepaleishengelo.nl I: www.zonnepaleishengelo.nl 
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Heerlijk eten in ‘t Tuindorp 

Aan de Tuindorpstraat kunt u iedere dag een lekker 3-gangen 
menu eten. Voor 9,75 p.p. inclusief koffie of thee.’ 

 

‘t Tuindorp is een authentiek  

restaurant en Bed & Breakfast aan  

de rand van de Hengelose wijk Het 

Tuindorp. Reserveren voor  

3 uur die middag. 

Restaurant 't Tuindorp 
Tuindorpstraat 132 
7555 CS Hengelo 
Tel: (074) 2912020 

www.tuindorpmenu.nl 
tuindorp@dekapstok.nl 

 

Op 26 januari 19:30 uur geeft Harma Bodde een informatieve 
lezing over de uitvaart. Een beladen onderwerp, waar bijna 
nooit gelegenheid voor is om vragen over te stellen. In een 
open en ontspannen sfeer is daar deze avond gelegenheid voor 
in het Kabouterhuisje aan het Anjelierenbad 9-11.   

U bent van harte welkom.                              

Tel. 074-2051007 

www.harmaboddeuitvaartzorg.nl 

   



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 

 

Logopedie 25 jaar 
 
Feest! De prak jk bestaat 25 jaar en ook staat de nieuwe web‐
site online!!  Neem gauw een kijkje op:  
 

WWW.HWOLTERS.NL 
 
Logopedieprak jk H.P. Wolters bestaat al sinds 
1990. Mocht u vragen hebben of een afspraak willen 
maken, dan kunt u telefonisch contact opnemen: 
074‐2505011  
 

De prak jk is op de volgende  jden geopend: 
Maandag: 08.30 uur tot 20.00 uur 
Dinsdag tot en met vrijdag: 08.30 uur tot 17.00 uur 
Zaterdag: 09.00 uur tot 12.00 uur 
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High Tea in het Kabouterhuis 

 
 

Voor een High Tea in het                      
Kabouterhuisje,  
 
Inlichtingen bij Francien Richmond,          
074-2434116. 
 
 
 

Parbedie 
 

Parbedie biedt meerdere mogelijkheden: 

Een kinderdagverblijf Erve Tuindorp. Dit is een                                                                

kleinschalig par culier kinderdagverblijf.  

Een erkend en geregistreerd gastouderbureau,                      

professioneel maar persoonlijk, efficiënt en hartelijk. 

De thuiscrèche is een kleinschalige kinderopvang, 

die zich profileert tussen een huiselijke gastouder 

en het kinderdagverblijf.  

Voor meer informatie bel: 
074 – 349 18 34 of kijk op 
www.parbedie.nl 
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