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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, aanmelden via info@hetwoolde.nl Verschijnt 2x per jaar. 

Agenda 2 

Oud papier agenda 2 

Colofon 2 

Palmpasen 3 

Straatspeeldag 2016 4 

Kerstfeest 2015 11 

Palmpasen 20 maart 2016  

Jaarvergadering 7 april 2016 

Rommelmarkt 23 april 2016 

Straatspeeldag 8 juni 2016 

Kerstfeest 2016 17 december 2016 
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Kerstfeest 2015 
 

Het was weer een gezellige kerstvoorstelling in de Tulpstraat. Een 

fantastische dans door de sneeuwpoppen en kerstmannetjes on-

der leiding van Andrea. En allemaal mooi geklede kerstfiguurtjes. 

Er liepen heel veel mensen mee, met het rondje door de wijk. Dit 

natuurlijk tot groot enthousiasme van de kerstman.  

Wie weet……..volgende keer nog meer mensen uit de wijk. 

De kerst voorstelling is dit jaar op 17 December. Wil je hieraan 

meedoen, dan graag in September een briefje met je naam en 

leeftijd, plus telefoonnummer in de bus bij Bram en Francien Rich-

mond Tulpstraat 31. 

Kun je zingen of een muziek instrument bespelen, dan zouden we 

dat ook heel geweldig vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens in de Tulpstraat in December! 
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Rommelmarkt  
 

Ook in 2016 organiseert wijkcomité Het Woolde weer de jaarlijkse 
rommelmarkt. Deze zal plaatsvinden op 23 april 2016.  

Van 9:00 uur tot 13:00 uur in de Resedastraat te Hengelo. Kosten 
zijn € 4,= per plek. Ieder krijgt een ruime plek, zonder materiaal. 
Stands mogen worden ingericht vanaf 8:00 uur ‘s morgens, voor 
8:45 uur moet alles uitgestald zijn. Na afloop is ieder verplicht zijn 
of haar overgebleven spullen op te ruimen en mee te nemen. 

LET OP: 

In verband met de jaarlijkse rommelmarkt is op 23 april de Rese-
dastraat vanaf de Rozenstraat tot de Boerhaavelaan respectieve-
lijk de Zonnebloemstraat afgesloten. Bij deze ook het verzoek van-
af 7:00 uur op het hierboven aangegeven deel van de Reseda-

straat geen auto’s te parkeren. 

Om je aan te melden voor de rommelmarkt s.v.p. onderstaande 
strook volledig invullen en samen met € 4,= per plek in een geslo-
ten envelop in te leveren voor 12 april bij: 

Familie Richmond, Tulpstraat 31. Voor inlichtingen kunt u hen bel-
len op 074-2434116 

 

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

Opgavestrook Rommelmarkt 23 april: 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………….. 

Aantal plaatsen: …………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………….. 
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Palmpasen 

Palmpasen is dit jaar op zondag 20 maart. Onder muzikale bege-

leiding vertrekt de optocht om 12:00 uur aan de achterzijde van het 

ziekenhuis aan de Boerhaavelaan. 

Voor de 70’ste keer georganiseerd door de Hengeler Spöllers en 

Daansers gaan we samen met de paashazen door de Bloemen-

buurt. Alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn van harte 

welkom. 

Aan het eind van de optocht zijn er nog enkele dansen in de hal 

van het ziekenhuis. Het zou fantastisch zijn om allemaal blijde 

kindjes te zien met mooie palmpaasstokken. Tevens maken we 

daar de winnaar van de kleurwedstrijd bekend. 

Tijdens de optocht delen de paashazen heerlijke chocolade       

eitjes uit. 

—————————————————————————————-- 

Artiestenburo Surprise 

Zoekt u een ballonnenclown, schminkclown, steltenloper, lu-
dieke promotieactie of een passend aanbod op seizoensthe-
ma’s zoals valentijnsdag, pasen, carnaval, moeder-/vader-
dag, sinterklaas of kerst? 

Wij bieden de verzorging op uw feest, bedrijfsopening, brade-
rie, winkelcentrum, festival, verjaardag en bruiloft met een 
verscheidenheid aan mogelijkheden. 

Voor meer info en/of een offerte, 
neem contact met ons op! 

Mail naar info@surprise-

events.nl of bel 06-14175441 

mailto:info@surprise-events.nl
mailto:info@surprise-events.nl
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Nationale  

buitenspeeldag 2016 

De nationale buitenspeeldag zal plaatsvinden op woensdagmiddag 

8 juni 2016 van 13:00 uur tot 16:30 (deze tijd ivm de avond 4-

daagse is alles een half uur eerder).  

 

Iedereen is welkom. Kosten € 1,= voor een fantastische middag 

“buiten” spelen. 

 

Bram en Francien Richmond helpen echt dit jaar de laatste keer 

organiseren. Er zijn al verschillende enthousiastelingen opgestaan. 

Maar willen jullie deze dag laten bestaan, dan zullen er echt meer 

hulptroepen moeten aanrukken. Het zou toch reuze jammer zijn dit 

evenement verloren te laten gaan. 

 

Iedereen kent vast het spreekwoord: “Vele handen maken licht 

werk”. Na de meivakantie zullen flyers worden uitgedeeld aan de 

leerlingen van omringende scholen.  
 

—————————————————————————————-- 

Vuurwerk 
 

Voor heel veel mensen hartstikke leuk maar er bestaan ook men-

sen die het minder leuk vinden. Er zijn verschillende klachten bij 

ons binnengekomen. Zoals: Geluidshinder van de enorme knallen. 

Putten opgeblazen. Prullenbakken opgeblazen.  

 

Dit waren enorme kostenplaatsjes voor de gemeente om te repare-

ren. En er is behoorlijk veel afval blijven liggen. Het lijkt ons toch 

echt dat iedereen het fatsoen moet hebben zijn eigen rommel /

desnoods van een ander op te ruimen. We zijn toch immers alle-

maal blij met een nette wijk. Dank u! 
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———————————————————————————————————- 

Bandoengstraat 50 



12 

 

Beautysalon SASA 
 
Hallo, mijn naam is Sabrina Velberg. Ik ben 35 jaar en ik ben 
sinds kort een beauty/massagesalon begonnen bij mij aan 
huis aan de Johannaweg 8b in Hengelo. Ik heb jaren in de 
horeca gewerkt, maar wou toch een keer iets anders. Ik heb 
toen besloten om weer naar school te gaan en een opleiding 
te gaan volgen voor schoonheidsspecialiste. Deze opleiding 
heb ik succesvol afgerond en intern ben ik verder opgeleid tot 
professioneel masseuse. 
 
Ik woon samen met mijn vriend aan de Johannaweg 8b. On-
ze schuur heeft een flinke opknapbeurt gehad, waardoor ik 
nu een prachtige oosters ingerichte beauty/massagesalon 
heb. Mijn vader is Indisch en mijn moeder is Nederlands en ik 
heb inspiratie opgedaan in Bali. Daarom gekozen voor een 
oosterse look in mijn salon. De salon is op de begane grond 
en heeft ook een eigen ingang. 
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Locatie Alfrink 

Vrijdag 11 maart 

Open dag 
van 17:00 uur tot 20:00 uur 

Semmelweisstraat 46 

Woolder Es 

Er is van alles te doen: stokvangen, spelletjes, touwtje trekken, zelf 

muziek maken, knutselen, boekenmarkt, optredens, schminken, bal-

lonnen, foto-puzzeltocht, leuke prijzen, springkussen, DJ, slush, 

enveloppenspel, popcorn, broodjes en soep 

En gratis koffie, thee en ranja. 

—————————————————————————————-- 
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Woolderschool Open huis 
 

Op de Woolderschool werken we in de week van 11 april met 
alle groepen aan het thema muziek. Als afsluiting van deze 
leuke muzikale week opent de Woolderschool op vrijdag 15 
april haar deuren van 17.00 u tot 19.00 u.  
 
U kunt dan als ouder of andere belang-
stellende een kijkje komen nemen in 
onze school  en de resultaten van deze 
week bekijken en of beluisteren.  
 
U komt toch ook?  

 
———————————————————————————————————- 

Je bent van harte welkom op onze site voor een kijkje: 

www.kunstvliegers.nl.  

De mooie vliegerdagen komen eraan, u krijgt als  

wijkbewoner € 5,= euro korting op een vlieger.  

Gebruik de code: Woolde2016,  

bij minimale besteding van 25 euro, geldig tot 01-02-2017 

Kom de vlieger na bestelling bij ons ophalen, of kies er 

eentje direct uit de voorraad. Elke vlieger is 

uniek, u bent van harte welkom! 
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De Willemschool opent zaterdag 19 maart haar 

deuren voor de jaarlijkse open dag 

Van 10.30 tot 12.30 uur kunt u een kijkje nemen binnen de muren 

van één van de oudste scholen van Hengelo 

gelegen aan de Marskant 85. 

De school: 

De Willemschool is een sfeervolle basisschool in het centrum van 

de stad. Kenmerkend voor de school is de kleinschaligheid. 

Hierdoor kent bijna iedereen elkaar. Dit geeft de kinderen een ge-

borgen gevoel. Gezelligheid, rust, aandacht, respect voor elkaar, 

zorgen ervoor dat kinderen zich in een veilige omgeving optimaal 

kunnen ontwikkelen. Organisatie, regels en afspraken zijn door de 

hele school op elkaar afgestemd. Door het bijhouden van een 

goed leerlingvolgsysteem (ook op sociaal-emotioneel gebied) biedt 

de school haar leerlingen de zorg, die zij nodig hebben. Het onder-

wijs is in alle groepen opgebouwd vanuit de principes van het 

adaptief onderwijs. Dit houdt in dat bij het lesgeven rekening wordt 

gehouden met verschillen bij kinderen. Het team van de Willem-

school doet dit met inzet, enthousiasme en betrokkenheid. 

Open dag: 

De open dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met 

het basisonderwijs. Niet alleen voor ouders die op zoek zijn naar 

een school is er veel te zien en te ontdekken, maar ook voor oud-

ers en familie van de huidige leerlingen is er genoeg te doen.  

De leerlingen laten in alle lokalen graag zien wat zij de afgelopen 

weken gemaakt en gedaan hebben.  

Neem ook een kijkje bij de BSO, Willem de Muiter, die ook in onze pand ge-

vestigd is. Voor informatie: Sandra v/d Zweerde, 06-37330180,                     

sandra@vandezweerde.nl 
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Kleurplaat 
 

Vind je het leuk om te kleuren? Kleur dan de plaat op de vorige 
bladzijde zo mooi mogelijk in. Vul je gegevens hieronder in en le-
ver je kleurplaat voor 15 maart 2016 in aan de Tulpstraat 23.  
 
 
Naam:…………………………………………………………………….. 
 
Leeftijd:…………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………. 

—————————————————————— 

Voor snel en verantwoord  

bruinen en Slender You. 

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

Voor informatie en adviestijden zie onze website  

www.zonnepaleishengelo.nl  

Geerdinksweg 8 

Tel: 074-2429381 

E: info@zonnepaleishengelo.nl I: www.zonnepaleishengelo.nl 

Cadeautip voor verjaardagen! 

Een aantrekkelijk cadeau-idee voor uw partner,  

vriend of vriendin. Een cadeaubon! 

Verkrijgbaar in variabele waarden. 
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Jaarvergadering 
 

De jaarvergadering van Wijkcomité Het Woolde is op donderdag 7 

april om 20:00 uur. Deze zal plaatsvinden in het kabouterhuisje 

aan het Anjelierenpad 9-11. 

Zoals altijd kijken we terug op de activiteiten van het afgelopen 

jaar en blikken we vooruit naar het nieuwe seizoen.  

Iedereen is van harte welkom en de 

koffie staat klaar! 

 

Voor een high tea in Het Kabouter-

huisje, inlichtingen tel.074-2434116.

———————————————————————————————————-

http://www.zonnepaleishengelo.nl/
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