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Bij de voorplaat
Er kwamen weer heel wat bewoners naar het vijverconcert en daarom 
was het des te meer jammer dat het door regen voortijdig moest 
eindigen.
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Redactie

Ondanks de vakantie toch het Woolderesnieuws en zo hoort het. Toch 
hoort daar een aparte opmerking bij. Op het moment dat dit nummer 
verschijnt, is uw redacteur naar alle waarschijnlijkheid in het buiten-
land. En daarom is een belangrijk deel van de inhoud al in augustus 
op papier gezet. Dus: de actualiteit is beperkt aanwezig.

Desondanks een interessant nummer denken wij, waarbij met name 
de gemeente een grote, meestal positieve rol speelt. Het JOP, de 
groenverkoop, de rioolinspectie, het kunstwerk, de hondenwacht, al-
lemaal zaken waarin dat orgaan een belangrijke rol speelt. En dan 
natuurlijk het jaarlijkse (?) openluchtconcert bij de vijver.

Voor de goede orde: tenzij anders vermeld, zijn de hier verkondigde 
meningen voor rekening van de redactie.

Theo Brands
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Het J.O.P. is er !

Lang gewacht,
                      stil gezwegen,
                                  niks verwacht,
                                                    toch gekregen.
Dit oude (sinterklaas-?)versje leek van toepassing te gaan worden 
op het J.O.P., het Jongeren Ontmoetings Punt. Toen de oude, houten 
constructie bij de gymzaal werd verwijderd, stond er een belofte door 
de gemeente dat er binnen afzienbare tijd een nieuw J.O.P. zou ko-
men. Maar dat duurde en duurde. Nee, we hebben niet gezwegen.
Bij nagenoeg elk contact met de verantwoordelijke gemeente-ambte-
naren stond het J.O.P. op de agenda. En het leek er zo langzaam op 
dat we inderdaad niets zouden krijgen en dan… 
opeens in juni worden op een dag materialen afgeleverd naast de 
gymzaal. Metalen staanders en platen. Zou er dan toch iets gaan ge-
beuren? En ja hoor: de volgende dag al kwamen de monteurs en bin-
nen de kortste keren stond het J.O.P. er! Samen met de skateheuvel 
is het daar nu een leuke plaats waar jonge en oudere jongeren zich 
kunnen vermaken. De materialen lijken redelijk vandaal-bestendig en 
de eerste tekenen van gebruik wijzen in de goede richting. 
Fijn, dat er weer wat goeds in de buurt tot stand is gekomen.
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Vijverconcert: geslaagd, maar ….

Vrijdag 22 juni was weer de dag van het openlucht vijverconcert in 
de Woolder Es. Maar, hoe zou het weer zich houden? Tot laat in de 
middag bleef het twijfelachtig, ook al omdat uitwijken naar het Twic-
kelcollege helaas geen haalbare kaart was gebleken. 
Tegen zes uur kon Netty Bakker het sein op “veilig” zetten: in overleg 
met de Armonia-medewerkers werd besloten: we starten! De fontein 
werd stilgelegd om de muziek niet te verstoren.
En even voor half acht was het zo ver. Het publiek was nog niet op 
volle sterkte aanwezig, mede ten gevolge van het toch steeds drei-
gende mindere weer. Het Twents Jeugd Harmonie Orkest opende het 
programma met vaart en langs de vijver kwam zo de stemming er al 
vlot in.
Na de opening door het TJHO werd het stokje overgenomen door het 
Armonia LeerLingen Orkest. Dit ALLO deed gelukkig zijn naam aller-
minst eer aan: uit niets bleek dat het hier om leerlingen ging. Zowel 
swingend als ingetogen vertolkten zij perfect de bedoelingen van de 
diverse componisten. En langs de vijver werd het drukker. Buurtbe-
woners trotseerden het dreigende slechte weer en kwamen al dan 
niet gewapend met eigen zitmateriaal, luisteren naar de klanken van 
de jongeren.

ALLO in actie
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Toen het TJHO tegen acht uur het stokje weer overnam van ALLO 
waren zeker 200 buurtbewoners verzameld op paden, banken, eigen 
stoelen rond de vijver. Ook het gras verschafte daarbij aan menigeen 
een acceptabele zitplaats. 
Terwijl het TJHO liet horen waarom het zo´n gerespecteerd orkest is, 
pakten de wolken zich samen boven de Es. 

Het TJHO leverde een te korte, maar prima prestatie

Om 20.23 helaas, helaas begon het te druppelen en een aantal minu-
ten later moesten de muzikanten uit zorg voor hun instrumenten het 
concert stoppen. Weer circa tien minuten later moest besloten wor-
den dat er niet genoeg perspectief was om te wachten op voortzet-
ting. Ook al, omdat een belangrijk deel van het publiek, begrijpelijk, 
op weg was naar het droge thuis.
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Jammer, heel jammer, doodzonde en ga zo maar door. Niet alleen 
voor de enthousiaste orkestleden, maar ook voor de organisatoren 
aan onze kant waarvan vooral Netty Bakker en Jan Krol genoemd 
moeten worden. Wel is gebleken dat steeds meer buurtbewoners dit 
initiatief waarderen en dus is er alle reden om volgend jaar weer iets 
dergelijks te organiseren.   

Netty Bakker bedankt na afloop dirigent Neurink
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Woolder Es of Woolderes?

In de vorige aflevering van het Woolderesnieuws signaleerden we de 
vraagtekens rond de schrijfwijze van de naam van onze buurt: Wool-
deres, zoals wij dat tot nu toe gewend zijn, of Woolder Es, zoals dat 
volgens de gemeente de officiële schrijfwijze is. Het bestuur van het 
Bewonerscomité Woolderes heeft zich over dit wereldschokkende 
probleem gebogen en heeft een Salomonsoordeel geveld!
Het moge zo zijn dat Woolder Es (dus twee woorden en ieder woord 
met hoofdletter) de officiële schrijfwijze is. In de praktijk geeft de 
andere schrijfwijze geen probleem. Het aanpassen van de officiële 
naam van het comité kost een hoop geld voor notaris en Kamer van 
Koophandel. Dat geld kunnen we beter gebruiken. 
En dus: In de officiële benamingen blijven we het woord Woolde-
res gebruiken, maar in andere teksten passen we ons aan aan het 
formele beleid en schrijven we Woolder Es. Bovendien volgen we 
daarmee ook nog gemeentelijk beleid: immers we kennen nog altijd 
de Woolderesweg en niet Woolder Esweg. 

Nieuwe leden bestuur Bewonerscomité

Het bestuur van het Bewonerscomité is recent uitgebreid met drie 
nieuwe leden. We stellen ze even aan u voor.

Bert Koopman
In �944 geboren in Hengelo. Na een oplei-
ding als radio-radar-monteur kreeg hij later 
opleiding t.b.v. de digitale vuurleiding in de 
nieuwgebouwde fregatten van de marine.  
Na zijn carrière bij de marine (waarbij hij 
veel van huis was), zocht hij in �970 werk 
“op de wal” en vond dat bij het toenmalige 
Sperry Univac, een Amerikaanse compu-
terleverancier. In eerste instantie hield hij 
zich daar als technicus/specialist bezig met 
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mainframesystemen bij grote gebruikers. Later werd hij ingeschakeld 
in de sfeer van PC´s en netwerken. In 2004 ging hij met de VUT en nu 
vermaakt hij zich uitstekend met familie en eigen computers in huis. 
Hij woont Landsteinerstraat �3 en zal zich binnen het comité vooral 
bezig houden met de website.

Hans van Oosterbosch
In �999 verhuisde hij van Diepenheim naar 
de Woolder Es, met name naar de Albert 
Schweizerstraat. Hij werd tot deze buurt aan-
getrokken door de rustige ligging (maar toch 
dicht bij het centrum) en het vele groen. Toen 
hij begin dit jaar wat ruimer in de tijd kwam te 
zitten en in het Woolderesnieuws een oproep 
stond voor “medewerkers” heeft hij zich aan-
gemeld. Hij houdt zich binnen het comité nu 

bezig met de zaken rond het Gezondheidspark (samen met Jan Krol) 
en rond Seahorse (samen met Bas van Wakeren).  Bovendien zet hij 
zich in voor een verbetering van de situatie rond de Albert Schweizer-
straat, waar wateroverlast is ten gevolge van de lage ligging.

Theo Brands
Geboren Zuidlimburger (�937) werkte na zijn 
studie een aantal jaren bij een vakbond en 
kwam daarna terecht in het personeelswerk: 
eerst bij een grote verffabriek en daarna tot 
2000 in Hengelo bij de Stork-organisatie. In 
alle situaties was hij direct of indirect betrok-
ken bij publicaties van allerlei aard. Toen het 
Woolderesnieuws in verband met ziekte van 
Henk de Boer een oproep deed voor een helpende hand bij de re-
dactie van Woolderesnieuws, meldde hij zich als tijdelijke invaller. 
Die tijdelijkheid heeft nu (niet ongebruikelijk) een permanent karakter 
gekregen in de functie van redacteur van dit blad. In zijn vrije tijd 
houdt hij zich ook nog bezig met het bestuur van het Deldense Zout-
museum. Hij woont Nico Maasstraat 39.
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De “Plastiese Grondstructuur” van Jan Baetsen

Het zal de buurtbewoners wel opgeval-
len zijn: het beeld dat stond in het plant-
soen op de hoek van de Woolderesweg 
en de Steenmeijerstraat is op verzoek 
van bewoners verplaatst. Het is verhuisd 
naar de hoek Curiestraat – Semmelweis-
straat. Het heeft daar een mooie plaats 
gekregen: Het bijna mobiele karakter 
van het kunstwerk  komt bij het voorbij-
gaan goed tot zijn recht tegen de groene achtergrond van de begroei-
ing ter plaatse. Naar aanleiding van de verplaatsing spraken we met 
de kunstnaar die het werk gemaakt heeft: de in Hengelo wonende en 
werkende Jan Baetsen.  

Baetsen is in �944 in Roermond gebo-
ren en kreeg zijn kunstopleiding aan 
de Stadsacademie en aan de Jan van 
Eyckacademie, beide in Maastricht. Hij 
is thans part time werkzaam bij de ge-
meente Hengelo.

Over het kunstwerk: 
Het heeft een tamelijk eigen-aardige ge-
schiedenis. Oorspronkelijk bestond het 
uit vijf losse elementen. Ieder element 

bestond uit vijf over de lengte-as verschuivende balken. De balken 
zijn gemaakt van 4 millimeter dik staal.  Deze elementen lagen los 
van elkaar op de grond rond het toenmalige gebouw Scheppende 
Handen op de hoek van de Deldenestraat en Marskant. In die tijd 
kreeg het geheel ook de naam “Plastiese grondstructuur” In een la-
tere fase zijn de elementen aan elkaar verbonden, maar het bleef 
liggend op de grond. Nog weer later is de structuur overeind gezet 
en kreeg het de vorm zoals die nu in onze buurt staat. Het is allemaal 
gegroeid in een tijd dat Baetsen conceptueel sculpturen maakte door 
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meervoudige toepassing van een beeld-
element. Het beeld is wit geschilderd om 
de essentie te behouden: de uitstraling 
van de vorm, het zich wijzigende beeld 
in het voorbijgaan. De nieuwe plaats van 
dit beeld is zeker zo fijn als de vorige. 
Gelukkig maar.

Rioolinspectie voltooid

Najaar 2006 meldden wij in Woolderesnieuws over de rioolinspectie 
in de buurt. Inmiddels zijn de resultaten ervan bekend geworden en 
is een aantal buurtbewoners erover geïnformeerd dat het in hun situ-
atie niet helemaal goed is, oftewel helemaal niet goed. We spraken 
hierover met Roger Telgenhof Oude Koehorst van de gemeente. Hij 
vertelt dat de actie in de Woolder Es als pilotproject geslaagd mag 
worden genoemd. 
Met behulp van een kleine mobiele camera werd het hele rioolstelsel in 
de buurt bekeken en dan met name op de plaatsen waar woonhuizen 
aangesloten zijn op het rioolnet. Dat net bestaat uit twee gescheiden 
systemen. Er zijn bruine buizen die het vervuilde water van de huizen 
(toilet, gootsteen, enz.) naar de waterreiniging aan de Wegtersweg 
brengen. Daarnaast zijn er groene buizen die het regenwater van 
straten en daken naar de vijver brengen en het van daaruit (zonder 
zuivering) verder afvoeren. De inspectie nu was erop gericht te zien 
in hoeveel gevallen de aansluitingen verkeerd zijn aangebracht: vuil 
water in de groene buizen of hemelwater in de bruine buizen.
Vastgesteld is nu dat in totaal in 65 situaties de aansluitingen niet 
goed zijn. In 47 gevallen gaat hemelwater (dat dus niet gezuiverd 
hoeft te worden) via de bruine buis naar de Wegtersweg. Dat is zon-
de, want het betekent dat die hoeveelheid water onnodig door het 
zuiveringsproces gaat. Belangrijker is dat in �8 gevallen het vuile wa-
ter uit de woningen (en zuivering is daarbij meer dan gewenst) wordt 
afgevoerd in de groene buizen en dus min of meer rechtstreeks en 
ongezuiverd de natuur in gaat.
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Het inwendige van het riool komt
op het scherm

Hoe nu verder?
De betrokken bewoners zijn inmiddels geïnformeerd dat er iets aan 
de hand is. Strikt formeel zijn zij aansprakelijk voor de foute aanslui-
ting en zouden zij ook moeten opdraaien voor de kosten van herstel. 
Zij kunnen dat dan weer claimen bij de aannemer of installateur die 
bij de bouw verantwoordelijk was voor goede aansluitingen. Maar dat 
is allemaal dertig of meer jaar geleden. En als er dan ook nog tussen-
tijds verhuizingen hebben plaats gevonden, zouden die claims via de 
vorige bewoners gelegd moeten worden en die weer naar de bou-
wers. Een onhandelbare zaak. Daarom overlegt de gemeente met 
de betrokken bewoners over de manier van oplossen, maar komen 
de kosten daarvan (ook al omdat het een pilotproject is) in principe 
ten laste van de gemeente. Op deze wijze worden discussies zonder 
einde voorkomen. Als de hersteloperatie op gang komt, zal het Wool-
deresnieuws u uiteraard weer informeren.

Groenverkoop in de buurt

Ook in onze buurt zijn door de gemeente in de zeventiger jaren stro-
ken groen aan de aangrenzende bewoner in onderhoud gegeven. 
Daardoor kon de gemeente besparen op de onderhoudskosten. In 
�988 is dit “gebruik” bevestigd in een gemeentelijke nota hierover. In 
2004 moet de gemeente om bezuinigingsredenen echter besluiten 
het beleid te herzien. Daarbij wordt primair gedoeld op overdracht 
(zeg: verkoop) van de grond aan de gebruiker. De opbrengst hiervan 
zou overigens weer ten dele ten goede komen aan de herinrichting 
van het lokale groen. 
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Hierbij gold dan wel dat die gebruiker op grond van de waardever-
meerdering van zijn eigendom, een tarief van € 50,- per vierkante 
meter betaalt aan de gemeente. Als de gebruiker de betrokken grond 
niet wil kopen, neemt de gemeente die weer in beheer en voegt hem 
toe aan het openbaar groen. En daar waar de bewoner een stuk 
openbaar groen stilzwijgend in gebruik heeft genomen, wordt aan die 
illegale situatie natuurlijk een eind gemaakt.

De Woolder Es werd daarbij aangewezen als pilotproject.
Alle direct betrokkenen in onze buurt zijn hierover in het afgelopen 
jaar geïnformeerd en aan hen is bovenstaande keuze voorgelegd. 
Nu alle geharrewar daaromheen voorbij schijnt te zijn, hebben wij 
aan mevrouw S. Rieftink en de heer H. Aarninkhof van de gemeen-
telijke afdeling wijkservice, sector wijkzaken gevraagd naar de stand 
van zaken. En die is op het moment dat we dit schrijven (medio au-
gustus) als volgt:

Resultaat 
Ongeveer 70% van het betrokken groen is door de gebruikers ge-
kocht van de gemeente, dan wel het koopproces is op gang. Daar is 
de situatie duidelijk.
30% van het betrokken areaal gaat dus terug naar de gemeente, 
die het metterdaad gaat herinrichten en onderhouden. Hierover vindt 
de komende maand (oktober) overleg plaats met betrokkenen. Zij 
krijgen namelijk (vanzelfsprekend) de ruimte om door hen zelf aan-
gebrachte beplanting te verwijderen als ze daar prijs op stellen. Zo 
niet dat wordt het perceel aangepast aan de gemeentelijke omgeving 
en/of regels. Een strook achter de Nico Maasstraat kende een aparte 
situatie, waarvoor in overleg met een bewonersvertegenwoordiging 
een passende oplossing is gevonden.

Wie kent Steenmeijer en/of Van de Meer ??
In onze reeks over straatnamen zijn we op zoek naar gegevens over 
de artsen Steenmeijer en Van de Meer. 
Het valt niet mee en als er een of meer lezers zijn die iets over deze 
heren weten, houdt de redactie zich sterk aanbevolen.
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Met de hondenwacht op pad

Bruggink heet hij en voor stadsdeel 
Zuid en Midden (waar ook de Woolder 
Es bij hoort) is hij hondenwachter. Offi-
cieel is zijn functienaam: “Toezichthou-
der Openbare Ruimte”, met als eerste 
taak hondenwacht. Daarnaast houdt hij 
onder andere ook toezicht op fout par-
keren “in het groen”. Voor deze taken is 
hij formeel BOA, oftewel Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar met de bevoegdheid om in zijn taakgebied be-
keuringen uit te schrijven. Voor die functie heeft hij een bijzondere op-
leiding gehad. Daarin heeft hij onder meer geleerd hoe de rechterlijke 
macht en de politie in elkaar zitten, hoe het strafrecht georganiseerd 
is, het wat en hoe van een proces-verbaal en dat alles afgesloten met 
een formeel examen. Pas daarna mag je als BOA op stap.

De zinvolheid van het Hengelose hondenbeleid blijkt uit de cijfers van 
opgehaalde hondenpoep. Daaruit blijkt dat er naar verwachting over 
het gehele jaar 2007 een stijging zal zijn van 30% ten opzichte van 
2006. En dus is het ook de moeite waard om eens mee te gaan met 
de hondenwacht.
Op een ochtend, eind augustus en bijna zonnig weer, gaan we met 
Bruggink op pad om te ervaren wat er in de buurt gebeurt. In de tus-
sentijd vertelt hij ons wat er zo al mag en niet mag. De hoofdregel 
is simpel: binnen de bebouwde kom moet een hond aangelijnd zijn, 
moet de begeleider een deugdelijk opruimmiddel bij zich hebben en 
dat middel ook gebruiken als de hond zijn behoefte doet buiten een 
van de toegestane gebieden. 
De Woolder Es is voor hem een vrij rustig gebied: “Mensen kunnen 
hier vrij vlug buiten de bebouwde kom zijn en ze maken daar ook 
gebruik van. En daar heb ik geen taak als hondenwachter. Ook zijn 
er hondenbezitters die in het buitengebied de uitwerpselen van hun 
hond opruimen; dat is niet verplicht, maar ik zie het graag als hon-
denwachter”.
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We zien een hele poos alleen maar keurige burgers met de hond aan 
de lijn en met zichtbaar een deugdelijk opruimmiddel bij zich. In de 
Albert van de Meerstraat lijkt het prijs. Een langharige hond zit in de 
groenstrook zijn behoefte te doen. Maar nog voordat Bruggink uit de 
auto kan komen, komt de eigenaar er al aan, gewapend met lijn en 
plastic zak. De eigenaar 
blijkt de heer Henk Bleu-
mer te zijn.
Bruggink spreekt hem 
aan, hij wijst hem erop 
dat hij hiermee in over-
treding is. Hij legt de 
heer Bleumer uit dat je 
een hond niet ongecon-
troleerd kunt laten lopen 
en dat hij voor beide 
overtredingen bekeurd 
kan worden met voor elk 
een bedrag van € 50,-
. Bleumer legt uit dat de hond even ontsnapt is en uit de snelheid 
waarmee Bleumer al bezig was het beest terug te halen, concludeert 
Bruggink dat dit waarschijnlijk ook het geval is. Desondanks vraagt 
hij de heer Bleumer de uitwerpselen van zijn hond alsnog op te rui-
men en de hond aan te lijnen. Hij laat het in dit geval dan ook bij een 
waarschuwing.
Dan weer een poosje allemaal nette burgers met zo te zien even 
nette honden. In de Albert Schweitzerstraat stopt Bruggink. Er staat 
een auto geparkeerd met de rechterwielen in de groenstrook langs 
de kant. Dat mag niet, de straat is bovendien breed genoeg voor nor-
maal parkeren. Bruggink schuift een waarschuwing onder de ruiten-
wisser en legt uit: “Binnenkort kom ik hier terug en staat die auto dan 
weer zo geparkeerd, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt”.
Met deze twee incidenten is het die ochtend wel bekeken in onze 
Es. Dit is volgens hem een nette buurt met veel groen en weinig 
problemen. Het is ook niet zijn taak om zoveel mogelijk bonnen te 
schrijven, het is veeleer de bedoeling dat de burgers de openbare 
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ruimte zo netjes en goed mogelijk gebruiken. Hij heeft eerder een 
soort opvoedende taak dan een verbaliserende. Daarom probeert hij 
ook om problemen in eerste instantie pratend en argumenterend op 
te lossen. Dat gebeurt ook in veruit de meeste gevallen. Maar als een 
overtreder laat blijken dat het hem niets kan schelen en dat de hon-
denwachter maar  beter “boeven kan gaan vangen”, zal hij ook niet 
aarzelen om straffend op te treden.
Samengevat: een leerzame ronde door onze buurt waar het in het 
algemeen netjes toe gaat, maar waar buiten toegestane terreinen 
iedere hondenkeutel er een te veel is. En laat die paar hondenbezit-
ters die daar de oorzaak van zijn, zich eindelijk eens realiseren dat ze 
gewoon echte “viezerds” zijn. 

Het past niet in het beleid

Naast de Woolderesweg, achter de Palfijnstraat, is een honden-
uitlaatterrein dat redelijk gebruikt wordt. In de wandeling noemen 
we het wel het “Keutelparadijs”. Sommige hondenbezitters komen 
van de kant van de Deldenerstraat over het plantsoen hierheen. 
Helaas doet hun hond onderweg al zijn behoefte. De eigenaar is 
gelukkig zo keurig om die keutel op te rapen in een plastic zakje. 
Dat zakje deponeert hij/zij dan onder de dikke boom op het uitlaat-
terrein, waardoor daar een hoopje van die zakjes ontstaat. 
De heer Bruggink vindt dat niet erg correct, en vindt dat die men-
sen in het belang van een nette openbare ruimte, die zakjes be-
horen te deponeren in de groene bak bij de vijver tegenover de 
Pasteurstraat, of dat ze het fraais mee moeten nemen naar huis 
om het via de Otto te verwijderen.
Volgens ons is er ook een andere oplossing mogelijk, die wat 
vriendelijker is voor de burgers: plaats bij het uitlaatterrein een 
afvalbak (rood of groen). Ook in onze jaarvergadering is al gepleit 
voor het plaatsen van enkele extra bakken in de buurt. Maar he-
laas, dat blijkt niet te passen binnen het beleid dat de gemeente 
er op dit gebied op na houdt.
Jammer, want het zou de gewenste netheid in de buurt alleen 
maar ten goede komen.
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Vaste gegevens Bewonerscomité Woolderes

Leden van het Bewonerscomité

Naam Functie Adres Telefoon                                                       
Wim Rooijers sr., voorzitter Palfijnstraat 11 256 64 91
Jaap van der Hulst, secretaris A.v.d.Meerstraat �9 242 0� 27
Jan Krol, penningm. N. Maasstraat 52 243 28 �0 
Herman Aalderink, verkeer, groen N. Maasstraat �2 242 9� 38
Henk de Boer, algemeen Landsteinerstraat 7 242 26 84
Theo Brands, redacteur N. Maasstraat 39 242 34 63 
Bert Koopman, website Landsteinerstr. �3  06�4447447 
Hans v.Oosterbosch, Seahorse A. Schweitzerstr. 242 77 �9 
 buitengebied, gezondheidspark
Bas v. Wakeren, buitengebied R.Kochstraat 33 243 30 70
 Seahorse, gezondheidspark

Donaties
Uw eventuele donatie zien wij graag tegemoet op onze bankrekening ABN 
59�.945.762., t.n.v. Stichting Bewonerscomité Woolderes. Voor de ontvan-
gen donaties zeggen we de schenkers hartelijk dank.

Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. Na 
aanmelding bij de secretaris ontvangt u tijd, plaats en de agenda. De eerst-
komende data zijn:  9 oktober, �3 november en �� december.

Diversen
Buurt- en Speeltuingebouw Curaçaostraat �0 tel. 29�9504
Politie tel. 0900-8844. Bij het zien van vreemde of verdachte zaken kunt u 
dit algemene nummer bellen. De Woolder Es valt onder  Hengelo Centrum-
Zuid. U kunt doorverbonden worden met het bureau aan de Marskant of 
vragen naar onze wijkagent dhr. Tonnie Lubach. Alleen bij alarm belt u ��2. 

Klachten en meldingen
Wijkbeheer Gemeente Hengelo tel. 245 94 59
Ongediertebestrijding tel. 85� 02 3� 
Hondenwacht tel. 245 94 59 
Milieupolitie tel. 245 94 59.


