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Bij de voorplaat

Het Twents Jeugd Harmonieorkest treedt op 
22 juni voor ons op bij de vijver. Het zal zeker 
weer de moeite waard zijn. Dus: KOMEN!!
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Redactie

Een redactie heeft soms een soort geluk. Dat is als je zoveel stof hebt 
voor je blad, dat het niet de vraag is hoe je het gevuld krijgt, maar wat 
ga je niet plaatsen?
In dit nummer wordt dat probleem veroorzaakt door de jaarvergadering. 
Het verslag daarvan vergt (met de foto`s) veel ruimte. Toch vinden we 
het de moeite waard om het deels integraal te plaatsen. 
Het geeft immers de buurtbewoners inzicht in het reilen en zeilen van 
het comité dat ook namens hen optreedt. Bovendien laat het zien dat 
in de vergadering gesproken wordt en kan worden over alle zaken 
die de buurt aangaan. 
En dat betekent hopelijk weer dat bij de volgende vergadering (nog) 
meer bewoners van de Woolder Es aanwezig zijn met hun inbreng 
en opmerkingen.
Er is door het ruimtegebrek o.a. geen plaats voor een bericht over de 
verplaatsing van het kunstwerk. Dat ligt dus al klaar voor volgende 
keer. 

Theo Brands
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VIJVERCONCERT

Vrijdagavond 22 juni 19.45 u.

Er is weer een openluchtconcert rond de vijver in de Woolder Es. 
Het concert vindt plaats op het vijverbordes hoek Woolderesweg 
/ Pasteurstraat. Deze keer verwachten we het Twents Jeugd 
Harmonie Orkest (TJHO) en het Armonia Leerlingen Orkest 
(ALLO). Beide orkesten maken deel uit van Armonia.  

TJHO speelt lichte muziek die goed in het gehoor ligt. Een deel 
van het programma zal worden gewijd aan hun aanstaande reis 
naar Frankrijk. U hoort dus Aux Champs-Elysees, La maison 
près de la fontaine, La Salsa du Demon, Les Cornichons. Verder 
A Michael Jackson Spectacular, Ray Charles, Frank Sinatra 
Hits Medley, Latin Favourites, Mamma Mia, Mozart Greatest 
Hits, The Best of ABBA, Village People on the move.

ALLO speelt o.a.: Antigua Bay, Can you feel the love tonight, 
Samba de Janeiro, Star Tracks, Friend like me, Puccini Fantasy, 
Funky town en Tool b or not tool b.

Dit openluchtconcert wordt u aangeboden door het 
Bewonerscomité Woolder Es. Alle bewoners van de buurt en 
andere belangstellenden zijn welkom. U mag in het gras gaan 
zitten of zelf een stoel meenemen. Snackbar Woolderes zal 
consumpties verkopen. Maar u kunt ook zelf de thermoskan of 
een	fles	wijn	meenemen.	Het	belooft	een	gezellige	zomeravond	
te worden op een sfeervolle locatie. En mocht het onverhoopt 
slecht weer zijn, dan wijken we uit naar het Twickel-college.

Netty Bakker

Tot ziens op 22 juni !

x e
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Gedeelte van de concept-notulen 

van de jaarvergadering d.d. 26 maart 2007

Onderstaand volgt een deel van de formele concept-notulen van de 
jaarvergadering. Het  meest formele stuk (agendapunt 1 t/m 6) is niet 
opgenomen, maar voor belangstellenden wel te zien op onze ver-
nieuwde  web-site: www.woolderes-bewonerscomite.nl Hier volgen 
alleen de stukken die meer inhoudelijk van karakter zijn.

7- Snelheidsbeperking. Voorzitter Rooijers memoreert de geschie-
denis. Bij de inspraak over de inrichting van een 30 kilometer-zone 
werd door bewoners ernstig geprotesteerd tegen drempels in de 
buurt. Het comité werd door de gemeente in de gelegenheid gesteld 
om alternatieven aan te dragen. Kleur werd hierbij het sleutelwoord. 
Visuele beperkingen op de weg en ook bij de oversteekplaatsen, 
daarna	reflectoren	en	laatstelijk	prints	op	de	weg.	Geen	van	alle	kon	
bij de verkeersautoriteiten voldoende genade vinden.  
Eindconclusie in de vergadering:  
Ondanks het feit dat er door de politie nauwelijks controlerend zal 
worden opgetreden, wordt voorlopig geen actie meer ondernomen. 
 
Verkeersveiligheid.
Wijkagent Tonnie Lubach laat weten dat de bij de politie aanwezige ge-
gevens erop wijzen dat het aantal ongevallen in onze buurt de laatste 
jaren gering is. Na de voltooiing van de bebouwing van het Seahorse-
terrein zal dit onderwerp allicht weer op de agenda worden  gezet.
8- Seahorse, buitengebied en J.O.P.
komen na de pauze aan de orde.
9- Rondvraag:
a- Mw Afman: Parkeren op het groen bij het Twickelcollege. 
Wijkagent: Er is een aantal keren waarschuwend opgetreden. Aan-
gekondigd is bij het Twickel College dat vanaf nu verbaliserend ge-
handeld zal worden. 
Mw Wasser: Datzelfde geldt voor het parkeren bij de gymzaal.                          
Wijkagent: Bij weer voorkomen mij waarschuwen (0900-8844).
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b- Mw. v.d.Vaart(?): Afrit voor rolstoelen op de hoek Curiestraat –
Semmelweisstraat is veel te steil. Rudy Theunissen zal controleren  
en  actie ondernemen. 
c- Vijverconcert in Juni? Jan Krol: Ja zeker. 
Hr. Weernink: Waarom doet het Shanti koor van Borne niet mee?  
Jan Krol: Voor de afwisseling. Volgend jaar kan het wellicht weer uit-
genodigd worden.
10-		De	voorzitter	sluit	het	officiële	deel	van	de	vergadering.	(20.30	uur)

 

Forumdiscussie

a- Zwerfvuil
Na opmerkingen over dit onderwerp uit de zaal schetst voorzitter 
Rooijers de gang van zaken en zijn ervaringen met Twickelcollege. 
Die hebben onder andere geleid tot het z.g. zakgeldproject waarbij 
leerlingen van tijd tot tijd een deel van het zwerfvuil opruimen. De 
ervaringen tot nu toe zijn niet om erg enthousiast te worden. Daarbij 
speelt overigens de opstelling van het management van Twickelcol-
lege een belangrijke rol (wij hebben geen verantwoordelijkheid voor 
onze leerlingen als ze buiten de poort zijn). 
Rudy Theunissen  heeft een gematigde mening:  we zijn op de goede 
weg, maar mentaliteitsverandering heeft tijd nodig. Hij kiest voor een 
positieve instelling.

vervolg op pagina �2

Het Dagelijks Bestuur,
v.l.n.r.:
Jaap v.d. Hulst,
Wim Rooijers sr.,
Jan Krol
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Bazaar Woolder Es een succes

Zaterdag �2 mei hielden De Morgenster en het Bewonerscomité 
Woolderes de jaarlijkse bazaar. Ondanks het zeer slechte weer was 

de dag toch een succes. Er is een leuk 
bedrag bijeengebracht voor het jon-
genstehuis in Hongarije.
Een werkgroep van wijkbewoners en 
kerkleden had de bazaar opgezet met 
een zeer afwisselend programma. Er 
was	een	 flinke	 rommelmarkt	met	 een	
ruime keuze en een beurs met twee-

dehands kleding. Kinderen konden hun kleurplaat inleveren en daar-
mee een prijsje verdienen. De kleurplaten waren huis-aan-huis ver-
spreid in de Bloemenbuurt, de Woolder Es en in Weidedorp. Voor de 
kinderen en volwassenen waren er daarnaast allerlei spelletjes en 
wie dat wilde, kon geschminkt worden. Bovendien stonden er twee 
gratis springkussens. In het kerkgebouw draaide regelmatig het rad 
van fortuin waarmee aardige prijzen te verdienen waren.
Ongeveer tien kinderen probeerden bovendien hun eigen spulletjes te 
verkopen. Op het terrein naast de kerk stonden verschillende kramen 
met interessante onderwerpen zoals glas-in-lood, bloemschikken, 
Engelse taarten, fysiotherapie, zwangerschapsvoorlichting, houten 
speelgoed en er was een schoonheidsspecialiste. Gelukkig was er 
gezorgd voor een grote tent met zitjes waar de bezoekers zonder nat 
te worden iets konden eten en drinken voor een schappelijke prijs.
Eén ding kon helaas vanwege het slechte weer niet doorgaan: de 
heteluchtballon. Een ballonvaart-
team zou een demonstratie geven 
en middels een verloting zouden 
liefhebbers kunnen meedingen naar 
een gratis ballonvaart op een later 
tijdstip. Mocht er volgend jaar weer 
een bazaar komen, dan zal de or-
ganisatie zeker proberen om dat on-
derdeel wel door te laten gaan. 
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Bent u wezen kijken, dan hebt u gemerkt hoe gezellig het was. Was 
u er niet, jammer dan, volgend jaar beter. Henk de Boer
Naschrift: Met het schaamrood op de kaken moet de redactie erken-
nen dat de meeste foto´s van de braderie zijn mislukt. Excuus aan de 
organisatoren is hier op zijn plaats: helaas dames en heren, ik had 
het graag beter gedaan. Theo Brands

Tunnelnieuws

Er is geen tunnelnieuws. Op de locatie is wel activiteit, maar die is in 
een foto moeilijk over te brengen. En het eindresultaat: “oplevering door 
procedurele oorzaken vertraagd tot eind 2007” konden wij al melden in 
ons vorige nummer (ruim een maand voordat Tubantia dat meldde!). 
Medio juni is dan in het weekend de grote operatie van de tunnel. De 
volgende keer hopen we daar een of meer foto’s van te hebben.

RIBO: restauratie en opleiding

In	een	vorige	aflevering	van	Woolderesnieuws	hebben	we	geschre-
ven over de zorgboerderij Woldhuis aan de Haarweg. In dat verhaal 
hebben we het vrijwel uitsluitend gehad over het zorgdeel: de bewo-
ners en hun problemen en oplossingen. Heel even is aangestipt dat 
het concept voor Woldhuis rust op twee peilers:
• Stichting ZON die de bewoners begeleidt, en
• Stichting RIBO die in Woldhuis met zijn 
bewoners een ideale mogelijkheid ziet voor 
het eigen functioneren.

Nu dus het verhaal over RIBO.
We spreken over RIBO met Herman Deup-
mann (voorzitter Stichting RIBO, rechts op 
de foto) en Martin Bellers (coördinator, links 
op de foto). In het midden op de foto staat Hans de Jongh, zorgcoör-
dinator op Woldhuis. De Stichting RIBO is gestart in �987.
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Doelstelling is het opleiden van jongeren in de restauratievakken 
metselen en timmeren. In de restauratiewereld is grote behoefte aan 
vakbekwame medewerkers in deze sfeer, omdat dit soort werk speci-
ale kennis en vaardigheden vereist.
Daarom kun je dan ook alleen maar in praktijk geschoold worden. 
RIBO streeft dit na door de activiteiten te gieten in de vorm van een 
restauratieproject, waar theorie en praktijk elkaar kunnen ontmoe-
ten. 
Sinds de oprichting zijn zo al meer dan �00 cultuurhistorische en toe-
ristisch waardevolle objecten onder handen genomen, in Nederland 
en sinds enige tijd ook in Duitsland.

Voorbeelden? 
In onze regio kunnen genoemd worden:
• het kalkovencomplex in Dedemsvaart, 
• de moestuinmuur en Orangerie van Twickel, 
• de windmolen de Hoop in Markelo
• villa Delphia in Glanerbrug
• de Hengelose Waterstaatskerk 
• Hotel ´t Lansink in Hengelo, en ga zo maar door.

Het belangrijkste resultaat wordt echter gevormd door een aanzienlijk 
aantal geschoolde bouwvakwerkers, of beter: restauratiewerkers.
Op grond van de in Overijssel opgedane ervaring zijn inmiddels ook 
in andere provincies soortgelijke projecten opgestart. Terug naar 
Woldhuis.
Voor goed restauratiewerk is de beschikbaarheid van authentieke 
oude materialen een bijna wezenlijke voorwaarde. Nu gebeurt het 
dat oude gebouwen met weinig of geen cultuurhistorische waarde 
helemaal of gedeeltelijk gesloopt of gerenoveerd worden. Daarbij ko-
men dan vaak interessante materialen vrij, waar op dat moment geen 
andere bestemming voor is. 
Om dat probleem te ondervangen heeft RIBO samen met anderen 
besloten een depot in te richten waar die materialen gecatalogiseerd 
worden, en zodanig bewerkt worden (ontspijkerd, schoon gemaakt, 
enz.) dat zij weer goed bruikbaar zijn.
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En met name in dit bewerken en opslaan zullen de bewoners van 
Woldhuis een grote rol spelen en zo aan een zinvolle dagbesteding 
komen. Dit alles gebeurt dan onder regie van RIBO, in samenwer-
king met de staf van de ZON. Voor de opleidingsdoeleinden zijn ter 
plaatse cursusruimten ingericht. 

Het draagvlak voor het project wordt vergroot doordat RIBO samen-
werkt de Samenwerkingsverbanden van de Bouw, de erkende res-
tauratieleerbedrijven in Overijssel en het ROC van Twente.
Daarnaast bestaan er goede contacten met de Stichting Materiaal 
voor Monumenten, de Stichting Monumentenwacht en de Stichting 
tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen.

Kortom: een belangrijk project in onze directe omgeving. En u weet 
het: als je wil komen kijken, dan kan dat, maar wel eerst even een 
afspraak maken (Martin Bellers, 06 -55 79 37 87)
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Jan Palfijn, Vlaams verloskundige (1650-1730)

Jan	 Palfijn	 werd	 geboren	 in	 Kortrijk	 en	
groeide uit tot een gewaardeerd verloskun-
dige. Zijn naam blijft vooral verbonden aan 
de door hem ontworpen verlostang. Deze 
hulp is wel al enige tijd bekend, maar wordt 
door de ontwerpers geheim gehouden. Bij-
voorbeeld de Brit Peter Chamberlen pro-
beert in �670 de door hem ontworpen tang 
te verkopen aan het Franse hof voor �0.000 
daalders. Maar een demonstratie, waarbij 
de tang onder een doek verborgen blijft, 
verloopt desastreus. 
Jan	Palfijn	breekt	met	deze	traditie	en	toont		in	1723	zijn	ontwerp	aan	
de Academie van Wetenschappen in Parijs.
Zijn instrument bestaat uit twee losse lepels bijeen gehouden met een 
koord of ketting, en voorzien van houten handvatten. Het apparaat 
houdt echter nog geen rekening met de bekkenkromming. Uiteraard 
volgen later nog vele verbeteringen, zoals een bevestiging waarbij 
de lepels kruislings verbonden zijn. In de negentiger jaren wordt de 
verlostang in Nederland nog steeds op enige schaal gebruikt.
Palfijn	overlijdt	in	1730	in	Gent,	waar	zijn	praalgraf	(gemaakt	door	K.	
van Poecke, �784) in de St. Jacobskerk te zien is. In de geboorte-
plaats	Kortrijk	staat	een	bronzen	standbeeld	van	Palfijn,	dat	gemaakt	
is door Thomas Vinçotte, en onthuld in �889. In Gent staat het hierbij 
afgedrukte	standbeeld	van	Palfijn.

Dit is de vierde aflevering van de reeks over straatnamen in onze 
buurt. Na de vorige aflevering (over dokter Delhez) meldden we dat 
de informatie van de gemeente wel erg veel te wensen overliet. We 
kregen daarop een verbaasd telefoontje van een gemeenteambtenaar 
die tot voor kort bij de straatnaamgeving was betrokken. Hij deelde 
mee dat de gemeente best wel over de nodige informatie beschikt, 
maar dat wij blijkbaar telkens de verkeerde persoon gesproken had-
den. Hij beloofde beterschap en daar zullen we hem aan houden.
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Woolderes of Woolder Es?

Het was niet helemaal duidelijk. Is het nu Woolderes of is het Woolder 
Es? Informatie van de gemeente Hengelo maakt het snel duidelijk: 
net	als	Berflo	Es,	Hasseler	Es	en	dergelijke	is	het	Woolder	Es	(twee	
woorden, twee hoofdletters). Maar hoe zit dat dan met de Woolde-
resweg, moet dat dan niet Woolder Esweg zijn? Of moeten we voort-
aan Woolderesweg uitspreken als Wooldeerusweg ? En wordt dit tijd-
schrift dan het Woolder Esnieuws?
De redactie zal deze vraag voorleggen aan het bestuur, en we zullen 
u berichten.

Onze Internetsite is vernieuwd !

Bert Koopman heeft het beheer over onze internetsite overgenomen 
van Wim Brink. Deze laatste moest deze functie i.v.m. tijdgebrek wel 
opgeven. Wij zijn hem erkentelijk voor de vele uren die hij aan de 
opbouw en verzorging van de site heeft besteed.
Bert Koopman, met een verleden in de I.T.-sfeer, heeft van de overna-
me gebruik gemaakt om de site te (vergeef me het woord) “re-stylen”.
www.woolderes-bewonerscomite.nl is en blijft de naam van de site 
die u in toenemende mate service en nieuws m.b.t. onze buurt zal 
verschaffen. Er kunnen berichten en foto´s geplaatst worden van alle 
relevante onderwerpen. Er is maar één echte beperking: ze moeten 
direct of indirect betrekking hebben op de Woolder Es. Dat daarnaast 
normen voor fatsoen en dergelijke gelden is eigenlijk geen beperking. 
Die worden wel bewaakt door Bert Koopman als site-beheerder. 
Binnen deze setting is het ook mogelijk om voortaan dit Woolderes-
nieuws te publiceren, en vooral leuker: de foto´s die wat grijzig in dit 
blaadje staan, kunnen op groter formaat èn in kleur op de site gezet 
worden. En, om onszelf maar eens te kietelen, dan zijn we lekker 
multi-mediaal (ja, ja) bezig. Maar echt leuk wordt het pas als u als 
buurtbewoner ook uw berichten over uw straatfeest, uw opmerkingen 
over groenbeheer, uw suggesties voor verbeteringen, enzovoort in-
brengt. Het adres is webmaster@woolderes-bewonerscomite.nl 
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vervolg van pagina 5 

Hondenbezitters willen wel de uitwerpselen kwijt in de groene bak-
ken, maar merken dan dat die dikwijls vol met verpakkingsmateriaal 
zitten. Feitelijk zijn daardoor de bakken soms maar half vol. Zijn gro-
tere openingen mogelijk een oplossing? Of het plaatsen van rode 
afvalbakken naast de groene? 
Kan de bank bij Sanders niet weggehaald worden? Daar is over na-
gedacht maar het blijkt toch niet zo’n goed idee te zijn. Een buurt-
genoot merkt op dat bij Scholengemeenschap Tichelwerk het veel 
schoner is. 
Besloten wordt dat een brede delegatie (R.Theunissen/ wijkagent en Wim 
R) voor overleg naar Twickelcollege gaat. Zij krijgen daarbij het advies 
mee om ook de leerlingenraad aan te spreken (evt. via Eric v. Naarden).

b- 30 KM? 
Er wordt op de Woolderesweg nog veel te snel gereden niet alleen 
door bezoekers van de tennishal,maar ook door bewoners die toch 
beter moeten weten. Wijkagent Lubach wijst vooral ook op dat laat-
ste, en pleit in dit kader voor herstel van normen en waarden. Ook 
worden de vluchtheuvels dikwijls links gepasseerd. 
Lubach: In beide gevallen: nummer noteren en bij mij melden.

Het forum,
V.l.n.r.:
Wim Rooijers sr.,
Rudy Theunissen,
Tonnie Lubach
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c- Geluidsoverlast van het treinverkeer
Buurtbewoners hebben de laatste tijd steeds meer last van nachtelijk 
goederenspoorverkeer.
Theunissen: De gemeente kan hier weinig invloed uitoefenen zo-
lang Prorail zich aan de geluidsnormen houdt. De vraag is of met de 
uitbreiding van het goederenvervoer de geluidsnormen nu of in de 
naaste toekomst wèl worden overschreden.
Mw Afman en anderen  melden sinds de wijziging in het goederen-
vervoer zeker 3x per nacht door treinlawaai gewekt te worden.
Kunnen de geluidsschermen niet verder doorgetrokken worden? Als 
na de verplaatsing van het Twickelcollege daar ook woningbouw ge-
pleegd wordt, zal daar het  probleem nog groter zijn. 
Theunissen: Bij de bouwplannen zal zeker dit probleem ook betrok-
ken worden. Als buurtbewoners overlast hebben van treinverkeer 
kunnen ze dit (liefst onderbouwd met feiten) melden bij de heren Win-
ters en/of Huizinga van de gemeente. Hr Horsthuis (buurtbewoner en 
lid gemeenteraad):  Schakel ook “de politiek” in. Het Bewonerscomité 
zal naar de Raadsleden mailen.

d- 30 km zone
Het gaat om duurzame veiligheid. Daarbij heeft de buurt een voor-
keur voor geen drempels. Op dit moment blijken er echter weinig tot 
geen alternatieven te zijn. Theunissen: de inspraak heeft nu ruimte 
genoeg gehad, en er moet wel iets gebeuren. Hij zal zich beraden 
over wat nu te doen staat. In ieder geval zal op den duur de discus-
sie over de diverse mogelijkheden van snelheidsbeperking toch weer 

gevoerd worden. Genoemd 
wordt mogelijk een chicane 
bij de ingang van de buurt. 

Enkele buurtbewoners
tijdens de vergadering.
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De Woolder Es zal weer verjongen en dus komen er weer meer 
kinderen in de buurt. De veiligheidseisen zullen dan ook weer ho-
ger worden en dit mag niet stuiten op de kosten. Hr Bolster: Hoek 
A..v.d.Meerstr/Schneiderstraat is gevaarlijk voor overstekende kinde-
ren doordat er een slecht uitzicht is.

e- Seahorseterein
Over de nota van uitvoering is sinds kort weer veel onduidelijkheid. 
Het terrein verpaupert en er wordt brandgesticht. De wijkagent heeft 
contact met de eigenaar v.Alfen. Er komt een beveiligingsbedrijf (Re-
don of Cocon) controleren ´s nachts en overdag. (Van Alfen tel 06 
- 46� ��2 �3.) Theunissen: voor de bebouwing wordt op korte ter-
mijn een vernieuwd plan opgesteld. De comité-leden van Wakeren 
en Oosterbosch zullen bij een klankbordgroep betrokken worden.

f- Alternatieve route
Mw Afman: De Weideweg  wordt genoemd als alternatieve route  bij 
grote drukte naar HET PLEIN. Dit zal gevolgen hebben voor het in- en 
uitgaand verkeer voor onze buurt. Rooijers: De verkeerslichten op de 
Woolderesweg zullen worden aangepast, maar of dat voldoende is? 
Ook hierover gaat een mail naar de “politiek”.  

g- Kapverordening
Hr Lehr geeft aan dat de Natuur- en Milieuraad zorgen heeft betref-
fende het voorstel ivm de nieuwe kapverordening. Zijn bedoeling is dat 
de wijkraden zich hierover zullen uitspreken. Voorzitter Rooijers stelt 
dat hier sprake is van individuele bezwaren en geen collectieve.

h- Nieuwe website
Bert Koopman toont hoe de nieuwe website er ongeveer uit zal zien 
en hoe we die kunnen benaderen. Jammer dat we in de vergader-
ruimte	geen	 internetverbinding	 konden	 creëren	om	e.e.a.	 op	groot	
scherm te kunnen laten zien.

Slotconclusie: een levendige en positieve bijeenkomst.
Jaap v.d. Hulst (secr) 
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Lymfoedeem en fysiotherapeutische behandeling

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het 
lichaamsweefsel. Het evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht is 
verstoord. Het ontstaat geleidelijk en kan chronisch worden. Secun-
dair lymfoedeem is het gevolg van een andere aandoening. Bekend 
zijn bijvoorbeeld armlymfoedeem na een borstoperatie en beenlym-
foedeem na een gynaecologische operatie. Behandeling met radio- 
of chemotherapie vergroten de kans op lymfoedeem. Klachten die 
ermee samenhangen zijn: pijn, vermoeidheid, zwelling en beperking 
in bewegingen.

De oedeemfysiotherapeut richt zich vooral op het terugdringen of niet 
doen toenemen van het oedeem. Ook kan de therapeut helpen bij 
een zo goed mogelijk herstel van het functioneren van de ledema-
ten.
Enige behandelmogelijkheden zijn voorlichting geven, manuele lym-
fedrainage en zwachtelen. Ook hulp bij het aanmeten van een elasti-
sche kous en ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen van 
nut zijn om de zwelling te verminderen of de spierpompfunctie in arm 
en been te bevorderen.

De manuele lymfedrainage is een vorm van massage met als doel de 
afvoer van vocht te bevorderen. Het zwachtelen dient om de zwelling 
te verminderen tot er eventueel een elastische kous aangemeten kan 
worden.

De kwaliteitsbewaking is bij wet geregeld. De oedeemfysiotherapeut 
is	lid	van	de	NVFL	en	moet	o.a.	na-	en	bijscholing	volgen	om	officieel	
erkend te blijven. Een behandeling kan alleen door verwijzing van 
een arts. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u aan-
vullend verzekerd zijn. Controleer uw polis.

Meer weten?
Vraag naar Linda Kempers,
Wooldersteen tel. 074 - 29� 64 7�
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Gegevens Bewonerscomité Woolder Es

Leden van het het Bewonerscomité
Wim	Rooyers	sr.,	voorzitter	 Palfijnstraat	11	 tel.	256	64	91
Jaap van der Hulst, secretaris A.v.d. Meerstraat �9 tel. 242 0� 27
Jan Krol, penningmeester N. Maasstraat 52 tel. 243 28 �0
Henk de Boer Landsteinerstraat 7 tel. 242 26 84
Bas v. Wakeren, buitengebied R. Kochstraat 33 tel. 243 30 70
Herman Aalderink, verkeer, groen N. Maasstraat �2 tel. 242 9� 38
Wim Brink, website en Seahorse R. Kochstraat 57 tel. 243 00 79    
    
Uw eventuele donatie zien wij graag tegemoet op onze bankreke-
ning ABN 59�.945.762., t.n.v. Stichting Bewonerscomité Woolder Es. 
Voor de ontvangen donaties zeggen we hartelijk dank.

Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn open-
baar. Als regel wordt vergaderd op de eerste maandag van de maand 
na �9.30 uur. Na aanmelding bij de secretaris ontvangt u tijd, plaats 
en de agenda. 
Raadpleeg voor nadere bijzonderheden ons nieuwsvenster op de ge-
vel bij supermarkt Sanders.  

Buurt- en Speeltuingebouw Curaçaostraat 10, tel. 291 95 04

Politie tel 0900-8844.
Bij het zien van vreemde of verdachte zaken kunt u dit algemene 
nummer bellen. De Woolderes valt onder Hengelo centrumZuid. 
U kunt doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat, 
hoek Marskant of vragen naar onze Wijkagent dhr. Tonnie Lubach. 
Alleen bij alarm belt u 112. 

Klachten en meldingen
Wijkbeheer Gemeente Hengelo tel. 245 94 59;
Ongediertebestrijding tel. 85� 02 3�;
Hondenwacht tel.06 - 206 0�� 05.


