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Nederland wil van het aardgas af.
De Nijverheid is geselecteerd als locatie voor Aardgasvrije
Wijken, een pilot om ca. 500 woningen aardgasvrij
te maken. Hoe de aanpak van het aardgasvrij maken
van de Nijverheid er exact uit gaat zien is nog niet
bekend. BON neemt deel aan dit overleg om onze
buurt en haar bewoners te vertegenwoordigen en te
bewaken dat de wijk inderdaad, zoals de gemeente
zelf in een persbericht zegt een flinke upgrade krijgt en
verduurzaamd wordt. Verder in dit blad meer over de
voortgang van deze pilot.
Nieuwe verlichting in de Nijverheid, we hebben met de
gemeente na 2 jaar onderhandelen een overeenkomst
gesloten. Dit betekent dat we zwart gecoate palen
krijgen met Anne armatuur waar diverse mogelijkheden
opzitten o.a. verlichtingssterkte instelbaar aan vier zijdes
en cameratoezicht indien gewenst. Dit was het hoogst
haalbare dat we konden bereiken en wij als BON vinden
dit een goede keus.
Nieuwbouw Elisabethstraat: de voorbereiding is afgerond,
en verwachting is dat medio 2019 met de bouw zal
worden begonnen.
Het 100-jarige wijkfeest in 2018 was een succes. Daarom
hebben we besloten om ook dit jaar weer een
wijkfeest te houden. Verder in dit blad meer over dit
voorgenomen evenement.
Onze bloembakken hebben we tot nu toe elk jaar voorzien
van eenjarige planten, begonia’s. Dit jaar hebben we
besloten om alle bloembakken te voorzien van vaste
planten, zodat ook in de winter de bloembakken er
goed uitzien.

Foto voorkant:
Bouwmeester
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Waar kunt u terecht?
Spreekuur
Bewonersoverleg de Nijverheid,
De Bouwmeester, Marthastraat 20 - 074 - 2 470 598
De Wijkagent, Welbions, Noaberwijk en BON
Elke dinsdag van 16.00 - 17.30 uur
Afhaal zakken tbv hondenpoep
Tijdens de zomervakantie is de Bouwmeester gesloten
Meldingen openbare ruimte tel. 14074
Voor het onderhoud van:
*
trottoirs en straten
*
groenvoorzieningen
*
speelvoorzieningen
*
straatlantaarns
*
riolering
*
melden overlast o.a hondenpoep
Melding kan ook via www.hengelo.nl of via de gratis
applicatie BuitenBeter voor de smartphone.
Wijkcentrum VertierKwartier tel 2 593 194
Welbions tel. 2 468 300
Paul Krugerstraat 44 7551 GX Hengelo
* Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 8.00 - 12.00 uur
Wij adviseren u tijdens onderstaande tijdstippen te bellen.
* Medische aanpassingen aan de woning:
08:00 tot 08:45 uur
* Beheer of onderhoud aan de woning:
08:15 tot 09:00 uur en 13:15 tot 14:00 uur
Eventuele schade of verzoek om onderhoud bellen met
Welbions. Tel. 2 468 300
Mailen: klantenservice@welbions.nl
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Noaberwijk - tel. 06 - 36364600
Bereikbaar: Maandag t/m donderdag van 10:00 - 12:00 uur
in de Bouwmeester.
E-mail: info@noaberwijk-nijverheid.nl
De volgende reparaties moeten rechtstreeks worden
doorgegeven (24 uur per dag).
*
Geas Energiewacht (cv-ketel)
0900 – 0550
*
RRS (riool/gootsteenverstopping):
0800 - 0991313
*
Ten Brummelhuis (glasschade)
074 – 2 771 8 51
*
Vitens (storingsnummer)
0800 - 0359
		
Afhalen grofvuil tel. 0900 – 8 520 111
Voor ophalen van grofvuil kan een afspraak worden
gemaakt met de sector Twente milieu.
Politie Hengelo tel. 0900 - 8844
Vragen naar Frank Hardick (wijkagent)
Huisartsenpost
Voor spoedeisende huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts, in
het weekend en tijdens de feestdagen.
Van 17:00 tot 08:00 uur de volgende ochtend.
tel. 088 - 555 11 55
Aletta Jacobslaan 47 7555 PJ Hengelo
Dienst Apotheek voor avond en weekend
tel. 2 596 016
Geopend: ma. t/m vr. van 17.00 – 8.00 uur.
Weekend en feestdagen: 24 uur.
Aletta Jacobslaan 45a 7555 PJ Hengelo
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De Nijverheid aardgasvrij en BON
Hoe staat het bestuur van BON nu tegenover de
plannen van de gemeente om de wijk aardgasvrij te
maken?
Kort samengevat kunnen we zeggen dat we hier
open, maar kritisch tegenover staan.
We willen de bewoners van de Nijverheid objectief
informeren en zullen de gemeente informeren over
wat hier in de wijk leeft. Wij vertegenwoordigen
alle bewoners in de Nijverheid dus huurders en
woningeigenaren.
BON is door de gemeente in juli 2018 voor het eerst
geïnformeerd over de pilot om te onderzoeken hoe
onze wijk als eerste in Hengelo en zelfs als eerste in
de provincie aardgasvrij kan worden gemaakt. Deze
pilot draait in totaal in 30 Nederlandse gemeenten.
Sinds oktober 2018 zijn we met een drietal
bestuursleden aangeschoven bij de vergaderingen
van dit onderzoek.
Tot nu toe verlopen de overleggen goed en we
hebben ook wel het idee dat er naar ons wordt
geluisterd.
We hebben intussen wel ontdekt dat het een
complexe materie is, waar veel factoren bij komen
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kijken. Binnen BON hebben we daarom een aparte
warmtecommissie ingesteld. Hierin hebben een
aantal bestuursleden van BON en enkele bewoners
uit de wijk zitting.
De eerste onderzoeksfase is intussen afgerond en de
gemeente heeft ingestemd om de opties warmtenet
en hybride warmtepomp verder te onderzoeken.
Wij zijn nu ook erg benieuwd wat hier aan concrete
berekeningen uit zal komen. Op maandag 20 mei is
weer het eerste overleg gepland in deze vervolgfase.
We zullen u op de hoogte houden.
Wilt u tussendoor al meer weten of heeft u vragen,
kom dan gerust eens langs op het wekelijks
spreekuur van BON, elke dinsdagmiddag van 16.0017.30 uur in de Bouwmeester, Marthastraat 20.
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Bloembakken in de buurt voorzien
van nieuwe beplanting
Ieder jaar voorziet
BON de bloembakken
in de buurt en om
de Klokstee van
zomergoed, dit waren
voorheen geraniums
en later begonia’s. In
het bestuur was al eens
het idee geopperd
om de bloembakken
te voorzien van ‘vaste’
beplanting, maar het
was er nog nooit van
gekomen.
Corrie Leussink van BON
heeft zich er voor in
gezet om een samenstelling te vormen van diverse
vaste planten waar ook bloemen in komen. Eerst is
er een ‘pilotbak’ ingericht bij De Bouwmeester, deze
is akkoord bevonden door het algemeen bestuur. In
april zijn een aantal BON-leden begonnen met het
poten van de vaste beplanting en we mogen zeggen
dat het zeker geslaagd is!
U als buurtbewoner roepen wij dan ook op om de
bakken in de gaten te houden i.v.m. vandalisme. Alle
bloembakken in de buurt hebben intussen een vaste
verzorger, daar zijn we heel blij mee. En het mag ook

www.denijverheid.nl

worden gezegd: alle bloembakken zien er erg goed
uit. Hulde aan deze mensen die deze taak vrijwillig
op zich hebben genomen.
BON houdt ook de plaatsen in de gaten waar
de bloembakken gesitueerd zijn. Staan ze op
een verkeerde, te donkere plek, c.q. onder een
boom dan wordt er wel eens gekeken naar een
vervangende plek. Heeft u op en/of aanmerkingen
i.v.m. bloembakken dan kunt u zich melden op het
spreekuur in De Bouwmeester op de dinsdagmiddag
tussen 16:00 uur en 17:30 uur.
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Nieuwe puzzel
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AANDRIJVING
AARDGAS
AARDLEKSCHAKELAAR
AARDWARMTE
AMPERE
ARBEID
BENZINE
BIOGAS
CELSIUS
CONVECTIE
FAHRENHEIT
GASMETER
GEISER
GELEIDING
GEOTHERMIE

Deze keer een streeppuzzel.
Als alle woorden zijn
weggestreept, vormen de
overgebleven letters een zin.
We wensen iedereen veel
puzzelplezier.
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GROENE
HEFFINGSKORTING
JOULE
KELVIN
KERNCENTRALE
KERNENERGIE
KILOWATTUUR
KOLEN
KRACHTSTROOM
LICHT
NACHTSTROOM
NETBEHEERDER
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OPSLAG
OVERSTAPBOETE
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PIT
RENDEMENT
STOPCONTACT
STOPPEN
TEMPERATUUR
THERMOMETER
THERMOSSTAAT
VERBRANDING
WARMTEPOMP
WATERKRACHT
WATERTURBINE
WINDMOLEN
ZONNEBOILER
ZONNEPANELEN

Oplossing sturen naar:
BON, Marthastraat 20
7555 DX Hengelo
Of in de brievenbus, Marthastraat 20
Uiterste inleverdatum: 31 september 2019
Uw oplossing voorzien van naam, adres en telefoonnummer.
Onder de goede inzendingen wordt een heerlijke taart verloot!

Stichting BewonersOverleg de Nijverheid

Vorige puzzel
De oplossing van de vorige puzzel is:
De Nijverheid bestaat honderd jaar dit wordt
feest vieren
Winnaar vorige puzzel
Uit de vele goede inzendingen werd uit de
goede inzendingen een winnaar uitgeloot.
mevrouw Albers-Boers, Berendinastraat

Even voorstellen
Ik zal me even voorstellen,
Mijn naam is Henk Vosmeijer 67 jaar oud en
getrouwd met Petra.
Wij wonen samen met onze hond Joni in de
Geulstraat. Sinds vorig jaar mei geniet ik van mijn
pensioen.
Daarvoor ben ik 44 jaar in diverse functies
werkzaam geweest bij Eaton waarvan de
laatste jaren als voorzitter van de Europese
Ondernemingsraad en voorzitter van de
Ondernemingsraad Hengelo.
Ik ben als afgevaardigde van de Vikkerhoek
toegevoegd aan het bestuur van BON en de
werkgroep Nijverheid Aardgasvrij.
Daar behartig ik de belangen van de bewoners
van de Vikkerhoek.
Maar bovenal wonen we met z’n allen in de
Wilderinkshoek en zullen we het samen moeten
doen.
Mocht u vragen hebben of met een probleem
zitten kunt u me bellen op telefoonnummer
06-41237575
Vriendelijke Groet,
Henk Vosmeijer

www.denijverheid.nl
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Wist u dat !!!
* U op dinsdagmiddag op het spreekuur nog steeds poepzakjes kunt krijgen. Het spreekuur is van 16.00 tot
17.30 uur in de Bouwmeester, waar ook de wijkagent aanwezig is en Nicole van Wietmarschen en/of Jeroen
de Vries aanwezig zijn namens Welbions.
* Dat wij als BON ook mee mogen praten over het aardgasvrij maken van onze wijk. We zitten in de werkgroep
die bestaat uit: Welbions, Gemeente, en diverse andere partijen die hier een rol in hebben. Wij als BON
hebben wel besloten om in dit gebeuren geen stemrecht te nemen omdat wij vinden dat we niet goed
genoeg van de materie op de hoogte zijn. Zo kunnen we u ook zo goed mogelijk informeren. U kunt voor
informatie over het gasloos maken van de wijk kijken op www.hengeloaardgasvrij.nl.
* Dat onze voorzitter Tonny Noordman de gemeenteraad heeft toegesproken bij de Politieke Markt met al
onze vragen/opmerkingen over het gasloos maken van onze wijk. We hebben het gevoel gekregen dat onze
vragen goed werden gehoord door de raadsleden. Het wordt zeker vervolgd met een periodiek overleg.
* Dat wij als BON met diverse politieke partijen en de nieuwe wijkwethouder Claudio Bruggink en Bas van
Wakeren gesprekken hebben gevoerd. Over onze wijk en met name over de verlichting, dit heeft na twee
jaar soebatten toch een positief resultaat bereikt. Dit betekent dat we zwart gecoate palen krijgen met
Anne armatuur waar diverse mogelijkheden opzitten o.a verlichtingssterkte instelbaar aan vier zijdes
en cameratoezicht waar gewenst. Meer informatie kunt u zien op: https://sustainder.com/nl/producten/
sustainder-ann. Dit was het hoogst haalbare dat we konden bereiken en wij als BON vinden dit een goede
keus.
* Dat er een klankbordgroep gevormd is om de ontwikkelingen van de Mariastraat vorm te geven en mee te
praten met Welbions over hoe nu verder te gaan. Hier is al bekend gemaakt dat er in ieder geval nog niet
gesloopt gaat worden voor 2022.
* Dat er dit jaar weer een wijkfeest georganiseerd wordt bij de speeltuin de Nijverheid (Paulinastraat/
Theresiastraat), en wel op 7 september. De naam voor dit feest is Jaarfeest Nijverheid. We hopen u allen daar
weer te ontmoeten om er mooi feest van te maken. Dit kan de binding in de buurt alleen maar ten goede
komen, Noabers met Noabers! Hopelijk wordt dit een jaarlijks terugkerend feest!
* Dat u klachten over bestrating en afval, hondenpoep en andere misstanden in de wijk kunt doorgeven via
de BuitenBeter app. Deze kan iedereen gewoon downloaden. Het is een app van de gemeente, dus veilig.
Gewoon bellen met telefoonnummer 14074 kan ook. Voor verlichting van achterpaden moet Welbions
gebeld worden.
* Dat er vergevorderde plannen zijn om te gaan bouwen aan de Elisabethstraat. Het is nu nog wachten op
de benodigde vergunningen. Als de goedkeuring rond is kan er begonnen worden met bouwen. Het gaat
Elisahof heten.

* Dat de indeling van het veldje aan de Geerdinksweg (bij het spoor) na overleg toch in grote
lijnen blijft zoals het is. Het uitlaatgedeelte wordt vergroot en geheel omheind. De houtwal wordt
verwijderd. Er komt nieuwe beplanting aan de wegkant en tegen de garages.
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Nieuwe straatverlichting in de wijk

De lantaarnpalen zijn afgeschreven en er komt
nieuwe straatverlichting in de Nijverheid. Langs de
Krabbenbosweg komen nieuwe hoge lantaarnpalen
te staan en in alle overige straten komen lage
lantaarnpalen te staan. Na de zomervakantie zal er
een start met de werkzaamheden worden gemaakt
in de Venderinksweg.
De uiteindelijke uitvoering is een grijs/antraciet
gecoate mast met daarop een kap ‘Anne’ met
ledverlichting die aan vier zijden afzonderlijk is in te
stellen. Verder kunnen deze kappen als dat nodig is
in de toekomst met allerlei technische snufjes verder
worden uitgerust.
Dat de nieuwe straatverlichting er nu komt mag
wel een mijlpaal heten, want de eerste contacten
hierover van de gemeente met BON dateren al van
april 2016. Er zou een proefopstelling komen en

de inwoners van onze wijk
konden dan kiezen welke
verlichting hun voorkeur
had. In december zijn in de
Mariastraat vier verschillende
kappen op de masten
geplaatst. In 2018 zijn we
weer in gesprek gegaan
met de gemeente over de
voortgang van de plannen.
BON was van mening dat
een moderne aluminium
mast niet past in een 100 jaar
oude wijk. Helaas viel daar
uit kostenoverweging met
de gemeente verder niet
over te praten. Hier moesten
we het mee doen.
Daarna verder pratend
over het stemmen van de inwoners op één van de
vier mogelijke kappen, bleek dat de stem van de
bewoners niet doorslaggevend zou zijn. Het zou
dus zo maar kunnen, dat als de meeste stemmen
naar lamp A zouden gaan, dat de gemeente dan
voor lamp D zou kunnen kiezen. Dit leek ons geen
goed idee en de gemeente heeft toen ook maar
snel besloten de hele procedure te heroverwegen.
Daarna is het lang stil gebleven vanuit de gemeente.
BON heeft in deze periode echter niet stil gezeten.
Onder aanvoering van Corrie Leussink heeft BON
elke gelegenheid aangegrepen om bij de betrokken
raadsleden en ambtenaren van de gemeente de
wensen van BON op de agenda te houden. Dat
heeft uiteindelijk geleid tot het voorstel dat we
dit voorjaar ontvingen van de gemeente. Het is
weliswaar niet de mast die we het liefst zouden zien
(zoals in de Berflo Es), die is volgens de gemeente
nog steeds veel te duur. Na intern beraad de
gemeente laten weten dat we met dit
voorstel wel kunnen instemmen, we zijn van
mening dat we het hoogst haalbare eruit
hebben gehaald.
Voor meer info zie:
https://www.sparkdesign.nl/nl/nieuws/
anne-straatverlichting

www.denijverheid.nl
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Bedrijvigheid in de Nijverheid
Naam				

Straat Naam					

Straat

Vrije Voeten pedicure salon	Adastraat Bella Italia	Krabbenbosweg
Action			Agathaplein Pedicure “Suzan voor fijne voeten” Krabbenbosweg
De bakvis	Agathaplein Schoonheidssalon” mooi bij Petra” Krabbenbosweg
Fysiotherapie Wooldersteen	Agathaplein Solution-Fit		Krabbenbosweg
Plus supermarkt		Agathaplein Shoarma Memoli		Krabbenbosweg
Fysio therapie Zuid		Breemarsweg Unica Building Services	Krabbenbosweg
Necla’s hairfashion	Breemarsweg Voordeel Adviseur	Krabbenbosweg
Aaftink voegbedrijf	Geerdinksweg Pedicure Bloemendaal	Marijkestraat
Afhaal Chinees Lotus	Geerdinksweg Hondentrimsalon Renca	Marthastraat
Galerie de Kunst van Kunst	Geerdinksweg Adm. en bel. advies kantoor Schulte

Oelerweg

Geerdink fietsen		Geerdinksweg Apotheek Tuindorp / Alphega	Oelerweg
Jansen’s tombola		Geerdinksweg Boekhandel Anti - Keer	Oelerweg
La Rosa bloemen/kado	Geerdinksweg Bistro de Pepperpot		Oelerweg
Mastenbroek Inkomensadvies	Geerdinksweg Linderhof installatietechniek	Oelerweg
Osteopathie	Geerdinksweg Pizzeria Lo Stivale	Oelerweg
Administratiekantoor Postma	Krabbenbosweg Netto Tank	Oelerweg
Artras computer repair	Krabbenbosweg Kapsalon Edmond	Onland
Kapsalon Braham Coiffure’s	Krabbenbosweg Time2Move	Paulinastraat
Gigengack botsauto’s	Krabbenbosweg Kapsalon Leus
Hondensalon Renaa	Krabbenbosweg Cafetaria de Kastelein

Venderinksweg
Wilderinksstraat

InCtrl. Arbeidsbemiddeling	Krabbenbosweg Verloskundigen Praktijk Dora Wilderinksstraat
Kokkie de Tukker	Krabbenbosweg Barbershop 2 Tigh T.		
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Wilderinksplein
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Hondenlosloopterrein Geerdinksweg bijna gereed
Na een moeizame start is het dan nu bijna zover.
Eerdere plannen waarbij het hondenveld
omgewisseld zou worden met het voetbalveld werd
in eerste instantie door middel van een enquête
door omwonenden en de BON weggestemd.
Inmiddels is het dan toch gelukt om het plan te
verwezenlijken. Het hondenveld blijft aan de kant
van de Geerdinksweg.
Het hondenveld is geheel omheind en heeft een
sluis in de omheining zodat je met je hond het
losloopterrein kunt betreden en verlaten zonder dat
je het risico loopt dat er honden ontsnappen.
Het terrein inclusief voetbalveld zal nog van nieuwe
beplanting en bomen worden voorzien. Ook is
er een picknicktafel verplaatst en komt er een
speeltoestel voor de honden.

www.denijverheid.nl

Wel komen er regels voor het uitlaten van de
honden. De hondenpoep dient door de eigenaar van
de hond te worden opgeruimd en in de daarvoor
bestemde afvalbak te worden gedeponeerd.
Wij mogen er trots op zijn dat we in onze wijk
zo’n mooie plek hebben waar de honden kunnen
loslopen.
Laten we er samen voor zorgen dat we ons aan de
gestelde regels houden en het na elk bezoek weer
netjes achterlaten.
In verband met het nieuwe gras is de opening van
het veld Geerdinksweg op 13 juli.
14.00 uur- 16.00 uur.
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Opschoondag in de Nijverheid
Dat kinderen soms heel creatief
kunnen zijn, dat wist u natuurlijk wel.
Zo kon het dan ook gebeuren dat
enkele kinderen hadden ontdekt
dat je met de grijpers ook hele
vieze dingen uit de straatputjes kon
vissen. Alle groepen kwamen weer
bij elkaar in de speeltuin aan de
Paulinastraat. Hier werd de oogst
van de dag bij elkaar gezet, bij elkaar
vijf volle vuilniszakken en nog wat
grof zwerfvuil. Natuurlijk was er na
de complimenten voor de kinderen
ook drinken voor hen en heeft BON
ze allemaal op een ijsje getrakteerd.
En weet u waar de papiertjes en de
stokjes allemaal terechtkwamen?......
Nou misschien niet wat u dacht, want
Op 2 april hebben BON en beide basisscholen in de
die gingen allemaal keurig in de vuilniszakken. Voor
wijk een opschoondag in de wijk gehouden.
de begeleiders was er koffie met koek, waarvan ook
Hier zijn natuurlijk wel de nodige voorbereidingen
heerlijk werd genoten in het zonnetje, want het was
aan vooraf gegaan.
een heerlijke dag
Zo moesten de twee aanhangers met alle benodigde De vuilniszakken zijn volgens afspraak keurig door
materialen worden gereserveerd bij Twente Milieu
Gildebor opgehaald en afgevoerd. Al met al een heel
en er moesten afspraken met zowel basisschool
geslaagde ochtend en alle partijen zijn het erover
Dalton Zuid als met de Don Boscoschool worden
eens dat we het volgend jaar heel goed nog een
gemaakt.
keer kunnen organiseren.
Bijzonder was dat dit ook de eerste keer was
dat de beide scholen hebben
samengewerkt. Naast een viertal
bestuursleden van BON hebben
beide schooldirecteuren, twee
docenten en een aantal ouders
deze ‘buitenlesdag’ in goede banen
geleid.
In totaal deden hier 100 kinderen
van de groepen 4 en 5 aan mee. Zij
werden ingedeeld in groepen van 10
kinderen met 2 begeleiders. Gehuld
in veiligheidshesjes en gewapend
met vuilniszakken en grijpers heeft
elke groep een deel van de wijk
opgeruimd. Dat ging veelal met het
nodige enthousiasme en soms met
frisse tegenzin.
12
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De Nijverheid Aardgasvrij:
op bezoek bij warmtenet in Hengelo-Zuid
‘Welk alternatief voor aardgas is de beste
keuze voor de Nijverheid?’ Deze vraag
wordt de komende maanden beantwoord.
De gemeente en Welbions werken hiervoor
nauw samen met BON. Het lijkt erop
dat een warmtenet financieel het meest
aantrekkelijk en technisch het meest
haalbaar is. Daarom gaan gemeente
Hengelo en Welbions hier nu uitgebreid
vervolgonderzoek naar doen.
De buurt moet in elk geval goed
betrokken worden bij deze keuze. Eind
maart was er daarom een excursie van 12
buurtbewoners (bestuur BON en leden
werkgroep warmte en energie) naar het
warmtenet.
Een aantal woningen in Veldwijk Noord en Berflo Es
maakt al gebruikmaakt van een warmtenet. Door
een excursie langs de verschillende onderdelen
van het bestaande warmtenet te maken, konden
de bewoners van de Nijverheid goed zien wat
er allemaal bij komt kijken. Tijdens het bezoek
werd de Decentrale Energie Centrale (DEC) voor
Veldwijk Noord en Berflo Es bekeken. Hier wordt
de laag temperatuur restwarmte van Nouryon met
warmtepompen naar een hogere temperatuur
gebracht. Zo wordt de warmte geschikt voor
de woningen die aangesloten zijn op het

www.denijverheid.nl

stadsverwarmingsnet. Ook de warmtewisselaars
bij Nouryon werden bezocht. Op deze plek wordt
het warmtenet gevoed met restwarmte van
Nouryon. Aan het einde kon het gezelschap nog een
warmteafleverset bekijken waarmee woningen op
het warmtenet aangesloten worden.
De komende tijd gaan gemeente en Welbions verder
met het onderzoek naar een alternatief voor aardgas
in de Nijverheid. BON blijft hierbij betrokken. Via de
nieuwsbrief Nijverheid Aardgasvrij houden we u op
de hoogte!
U kunt ook kijken op www.hengeloaardgasvrij.nl
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Welbions
viert feest!
Heb jij een goed idee
om je buurt een ‘boost’
te geven laat het ons
weten.
Misschien win jij dan een
geldbedrag waarmee
je jouw droom voor
je buurt, uiteraard
samen met je buren,
waar kan maken. Check
voor alle spelregels en
voorwaarden
welbions.nl/
geefjebuurteenboost.
Wees er snel bij, je hebt
tot 28 juni de tijd om je
voorstel in te dienen.

Ondernemer in de Nijverheid
Pedicure-Praktijk Marjolein Bloemendaal
Vanaf zomer 2018 is mijn Pedicure-praktijk Marjolein Bloemendaal
weer geopend. Met veel plezier en met een nieuwe inrichting van de
praktijk ga ik er weer met volop tegenaan. Het is weer heerlijk om mijn
beroep als pedicure uit te oefenen. Ik heb de praktijk bij mij aan huis
wat erg fijn en handig is. Ook heb de praktijk op de begane vloer, dus
handig voor iedereen maar zeker voor mensen die slecht ter been zijn.
Alle voorkomende voetproblemen kan ik behandelen, zoals likdoorns, ingegroeide nagels, overtollig eelt
en voor algemeen onderhoud. Want goed verzorgde voeten zijn niet alleen mooier maar geven ook minder
of geen pijn. Uiteraard ben ik volledig gediplomeerd pedicure maar ook met de diabetische of reumatische
voet kunt u bij mij terecht. Ook ben ik lid van de vakvereniging ProVoet.
Ook is de praktijk ‘s avonds geopend, op dinsdag- en op donderdagavond kunt u bij mij terecht want vele
klanten werken overdag.
Openingstijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur en ‘s avonds van 19.00 tot 21.00 uur.
Na meer dan 20 jaar praktijkervaring gaat het van een leien dakje, zegt de lachende pedicure.
Marijkestraat 2 Hengelo - Tel. 06-41649438
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Elisabethstraat:
sociale huurappartementen en koopwoningen
Welbions ontwikkelt nieuwe sociale
huurappartementen in de Nijverheid
(Wilderinkshoek). Aan de Elisabethstraat
worden 40 eengezinswoningen en 22 sociale
huurappartementen gebouwd: de Elisahof.
De appartementen verhuurt Welbions, de
koopwoningen worden door de ontwikkelaar
verkocht. Op dit moment gaat Welbions ervan uit
dat de bouw kan starten in de herfst van 2019.
Elisahof
Het voorlopige ontwerp bevat 22
huurappartementen van ongeveer 75 m2. Op de
begane grond bevinden zich 4 appartementen

en 22 bergingen. Op de eerste, tweede en derde
verdiepingen komen telkens 6 appartementen.
De koopwoningen bestaan uit twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen.
Plannen uitwerken
Welbions realiseert de Elisahof samen met Bemog
Projektontwikkeling en Plegt-Vos Bouwgroep.
Er is een ontwerp gemaakt met veel groen en
ruimte rondom de appartementen. Dit plan
is gepresenteerd aan de direct omwonenden
en is verder uitgewerkt. Tegelijkertijd worden
afspraken vastgelegd met de gemeente en met de
ontwikkelaar.

Donatie aan BON is éénmalig
We hebben gehoord dat er wel eens
verwarring is over de betekenis van de
donateursbrief die iedereen in onze wijk
heeft ontvangen.
Hierin staat dat u jaarlijks kunt doneren.
Dit betekent niet dat u hiermee een
machtiging voor meerdere jaren afgeeft.
Als u de acceptgiro invult dan is dit voor
een enkele betaling.
Dit jaar zullen wij weer opnieuw een
donateursbrief naar u sturen.
Wij zullen dan de tekst in de brief ook
aanpassen zodat hier geen verwarring
meer over zal zijn.
www.denijverheid.nl
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