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Bij de voorplaat
Bij de sloop van het seahorsecomplex werd in een trapportaal van 
een kantoorgebouw dit mozaïek gevonden. Als het mogelijk is het te 
bewaren, krijgt het een plaats in de nieuwbouw.
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In Memoriam

In de laatste weken van 2007 zijn twee van onze medebestuurs-
leden, Theo Brands en Henk de Boer, overleden.

Theo was nog niet zo lang lid van het bestuur, maar heeft door 
zijn ervaring in het bestuurswerk veel voor het Bewonerscomité 
betekend. Als redacteur van het buurtblad heeft hij een belang-
rijke bijdrage kunnen leveren aan de beleving van onze buurt. 

Henk de Boer was bestuurslid sinds de oprichting van het Be-
wonerscomité. Henk was steeds bereid om allerlei acties op te 
zetten of te ondersteunen. Hij had gevoel voor humor en had 
vaak verrassende ideeën. Een grote inbreng heeft hij bijvoor-
beeld gehad in de herinrichting van de schoolpleinen.

Door de plezierige wijze van samenwerken en de zichtbare spo-
ren die zij door hun werk in de Woolder Es hebben achtergela-
ten, zullen zij in onze herinnering blijven.

Het zal hun wens zijn dat het werk in de buurt doorgaat.
Dat betekent voor ons dat we ons best moeten doen om weer 
buurtbewoners te vinden die bereid zijn om de vlag over te ne-
men.

Het bestuur
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Van de redactie

Theo Brands die tot voor kort met enthousiasme de redactie voerde 
over dit blad is in december na een korte ziekte overleden. Dat is een 
groot gemis. 

Toch willen we de draad weer op te pakken. Een buurtblad als het 
Woolderesnieuws heeft een belangrijke functie. Daarom ga ik pro-
beren om het redacteurschap over te nemen. Voor dit nummer heeft 
overigens Jaap van der Hulst de meeste inspanning verricht.

In dit nummer verschillende aankondigingen: van de algemene leden-
vergadering van het Bewonerscomité, van het derde vijverconcert en 
van een rommelmarkt. Ook is er een overzicht van de verschillende 
sloop- en bouwwerkzaamheden, in planning en in uitvoering.

Graag wil ik u, medebewoners van de Woolder Es en lezers van dit 
blad, vragen om medewerking. Als u denkt dat er onderwerpen zijn 
waar in dit blad (meer) aandacht aan besteed moet worden of, beter 
nog, als u zelf een bijdrage wilt leveren die ook voor andere bewo-
ners van de Woolder Es interessant is, laat het dan weten. Mijn e-
mailadres en telefoonnummer staan op de eerste pagina. 

Tot slot wijs ik u op de website: www.woolderes.nl. Op de website 
vindt u actuele informatie over onze wijk, verwijzingen naar kranten-
artikelen, e.d. Ook eerdere nummers van dit blad zijn op de website 
terug te vinden. En ook kunt u op de website opmerkingen of reacties 
plaatsen.

Herman Aalderink



4

JAARVERGADERING
14 april 2008 om 19.30 uur

locatie: de Morgenster, Freudstraat 18

Beste Buurtgenoten,

Het Bewonerscomité Woolderes nodigt u van harte uit voor de 
jaarvergadering van het Bewonerscomité op 14 april 2008. 
Het Bewonerscomité probeert de algemene belangen van de 
bewoners van de Woolder Es te vertegenwoordigen. Dat lukt 
de ene keer beter dan de andere keer. En soms zijn er uiteraard 
tegengestelde belangen. Om het als vrijwillig en niet-gekozen 
comité zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat 
het comité af en toe verantwoording afl egt en dat buurtbewo-
ners laten weten welke onderwerpen zij belangrijk vinden om 
aandacht aan te besteden. 

Programma
Voor de pauze staan op de agenda de activiteiten van het Be-
wonerscomité in het afgelopen jaar en de fi nanciële verantwoor-
ding. Ook is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen, 
opmerkingen te maken en  ideeën aan te dragen.
Na de pauze is er aandacht voor het onderhoud van de open-
bare ruimte en van het groen in de Woolder Es. Ook vanwege 
het al dan niet verkochte snippergroen een veelbesproken on-
derwerp. De heer Tinselboer, gemeentelijk stadsdeelhoofd van 
het stadsdeel waar wij onder vallen, zal een toelichting geven 
op de manier waarop de gemeente in de toekomst de openbare 
ruimte en het groen wil gaan onderhouden en de rol die buurt-
bewoners daarin kunnen spelen. En uiteraard zal hij vragen en 
opmerkingen proberen te beantwoorden.

Wij hopen op een grote opkomst op 14 april.
Het bestuur
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Vijverconcert
Vrijdag 16 mei om 19.00 uur

Op vrijdag 16 mei 2008 presenteert het Bewonerscomité, voor 
de derde keer, een concert bij de vijver van de Woolder Es. 
Iedereen is van harte welkom. Dit jaar zijn er optredens van het 
Harmonieorkest en het Leerlingenorkest van de H.O.V. de Een-
dracht en van Shantykoor “Bornse Maten”. 
De Hengelose Orkestvereniging de Eendracht neemt een be-
langrijke plaats in in de Hengelose cultuur. De vereniging is 
opgericht in 1900. Een groot aantal enthousiaste muzikanten 
spelen in de verschillende onderdelen van de vereniging: het 
Leerlingenorkest, Het Harmonieorkest, de Concord Pipe Ban-
de, de Street Harmony Band en de Noorkerländerkapel. 
Het Harmonieorkest speelt, onder leiding van de dirigent Ronny 
Buurink, een breed repertoire; klassieke composities worden af-
gewisseld met hedendaagse pop- en fi lmmuziek. 
In het Leerlingenorkest spelen leden die al enige tijd (ongeveer 
een jaar) lessen volgen aan de muziekschool. De muziekkeuze 
is eigentijds en er wordt rekening gehouden met de verschil-
lende niveaus van de leerlingen. Voor informatie over H.O.V. de 
Eendracht: www.eendracht-hengelo.nl of neem contact op met 
Marion van der Zande, telefoon 074-8511999 (na 18.00 uur)
Het Shantykoor Bornse Maten is opgericht in 2001. Een shanty 
is een zeemanslied uit de tijd van de zeilvaart. Om eentonig en 
zwaar werk tijdens de lange reizen wat te ondersteunen werd er 
vaak gezongen: een zogenoemde shantyman zong een couplet 
waarna de bemanning inviel met het refrein. De Bornse Maten 
zingen zoals dat op de schepen gebruikelijk was: recht voor z’n 
raap en klip en klaar. Stormen zal het hopelijk niet op 16 mei, 
maar wie weet voelt de wal, door de oogharen over de vijver 
turend, eventjes als een zeilschip. Voor informatie over Shanty-
koor Bornse Maten: www.shantykoor-bornse-maten.nl of neem 
contact op met Jaap van de Woord, tel. 074-2670346.
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Inrichting speelterrein Woolderesweg
Op het speelterrein aan de Woolderesweg staat al weer enige tijd 
een JOP. Door wat onheldere communicatie met het bedrijf dat het 
heeft geplaatst, is het wat meer midden op de asfaltstrook terecht 
gekomen dan wenselijk is. Daardoor worden de skate-mogelijkheden 
vanaf de helling wat beperkt. Het blijkt echter te duur om het JOP wat 
verder naar achteren te zetten. Het is niet anders. Er kan nu goed 
worden “gehangen”. Helaas bevuilen de gebruikers de boel af en toe 
ook enigszins. In overleg met de jongerenwerker wordt bezien welke 
mogelijkheden er zijn om het ook weer schoon te laten maken.
Om te voorkomen dat er vuurtje wordt gestookt op het asfalt heeft de 
gemeente een rioolbuis geplaatst. 

Daarnaast is het de bedoeling dat er ook nog wat meer speelvoor-
zieningen geplaatst gaan worden, zodat de plek voor een breder 
jongerenpubliek aantrekkelijk wordt. De jongerenwerker heeft op de 
beide basisscholen in de buurt een enquête gehouden om na te gaan 
welke speelvoorzieningen aantrekkelijk zijn. De gemeente houdt nog 
een enquête onder jongeren van 12 jaar en ouder uit de buurt. 

Seahorseterrein
Zoals u wel gemerkt zult hebben, is de sloop van de gebouwen op het 
Seahorsecomplex gestart. Het terrein was al een tijdlang met hekken 
afgesloten. Met uitzondering van het deel van het complex, grenzend 
aan de Rümkehof, waar zich de sheddaken bevinden, zullen alle ge-
bouwen op het terrein plat gaan. 

Vooral omdat de gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij BAM 
het oneens waren over het behouden van de (monumentale) shed-
daken hebben de ontwikkelingen een tijdlang stilgelegen. Wij hebben 
vernomen, dat nu is overeengekomen dat de sheddaken voorlopig 
niet gesloopt worden en dat (een deel van) de sheddaken in het nieu-
we plan ingepast zullen gaan worden.
De sheddaken zijn overigens in 1952 gebouwd. Op de volgende pa-
gina een foto van de bouw. 
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De sheddaken werden gerealiseerd in opdracht van de Koninklijke 
Weefgoederenfabriek (KWF) van de gebroeders C.T en J.E. Stork. 
De eerdere fabriek van KWF was in de oorlog door een bombarde-
ment vernietigd. Herbouw gebeurde aan de Geerdinksweg. De be-
tonnen schaaldaken werden gemaakt met behulp van een houten 
bekisting. Door de voorgespannen bewapening en de hoge kwali-
teit beton die werden toegepast, kon een relatief grote overspanning 
worden gerealiseerd. Dit was destijds een nieuw en modern systeem 
van bouwen. Deze fabriek van KWF was het eerste fabriekgebouw in 
Nederland waar deze techniek werd toegepast. 
In 1958 ging KWF een samenwerking aan met Nijverdal Ten Cate. 
Enige tijd later nam deze laatste het bedrijf over en ontstond de NV 
Seahorse.
(Foto en informatie overgenomen uit: Overijssel voor ontdekkers. 
Monumenten van industrie en ambacht; auteur Klaas Goïnga).
Voor zover ons bekend zijn er op dit moment nog geen plannen voor 
de nieuwbouw die al gepresenteerd kunnen worden. Als de plannen 
er zijn, zullen omwonenden opnieuw worden geïnformeerd en zal er, 
zeker als het aan het Bewonerscomité ligt, een nieuwe inspraakronde 
volgen. Als er meer bekend is, zullen wij u daarover informeren. 
Tijdens de sloop en de nieuwbouw zullen de aangrenzende straten 
zwaarder belast worden. Vanwege het veiligheidsaspect heeft dit 
onze aandacht.
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Bloembakken
We vonden het wel een aardig idee om in de buurt op strategische 
plekken een bloembak te plaatsen. In het Woolderesnieuws van de-
cember 2007 vroegen we of er bewoners zijn die hierover ideeën 
hebben en of er bewoners bereid zijn om de bloemen in deze bak-
ken te onderhouden. Hierop hebben we geen enkele reactie ontvan-
gen. Voor dat we de conclusie willen trekken dat er aan bloembakken 
geen behoefte is, vragen wij nogmaals of er ideeën zijn over locaties 
waar bloembakken geplaatst zouden kunnen worden en of er buurt-
bewoners bereid zijn om de bloemen en planten in die bakken met 
enige regelmaat te verzorgen. 

Verkeersveiligheid
Uit de buurt kregen we signalen dat er op het kruispunt Pasteurstraat-
Curiestraat dikwijls aanrijdingen voorkomen. Een oorzaak zou moge-
lijk zijn de plaatselijke begroeiing. Eén en ander is doorgegeven aan 
de politie. Volgens de aanrijdingsstatistieken van de politie is de ge-
noemde kruising echter geen bijzonder onveilig punt: er zijn de politie 
in de afgelopen jaren geen ernstige ongelukken gemeld.
Bovendien blijkt weghalen van begroeiing de veiligheid vaak niet te 
bevorderen. Als het zicht beter wordt, gaan de weggebruikers harder 
rijden en wordt daarmee het effect van het betere zicht teniet ge-
daan. 

Bovendien is ter 
plaatse maar 30 km 
per uur toegestaan. 
Als je je aan deze 
maximumsnelheid 
houdt, is er overzicht 
genoeg. Het lijkt ons 
niet nodig om het 
kruispunt geschikt te 
maken voor hogere 
snelheden. 
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Gezondheidspark
Het Gezondheidspark ligt dan wel buiten de Woolder Es; indirect 
hebben de ontwikkelingen daar wel invloed op onze buurt. Vooral de 
verkeerssituatie heeft onze aandacht. Doordat verschillende zorgin-
stellingen en organisaties een plek krijgen op het gezondheidspark, 
zal het verkeer van en naar het gezondheidspark toenemen. Om de 
kruising Deldernerstraat-Geerdinksweg (bij het tankstation) te ontlas-
ten zal er een uitgang op de Deldenerstraat gemaakt worden. Zoals 
de plannen er nu voorstaan zal hiertoe op de plek waar vroeger het 
Woolderschooltje stond een rotonde wordt aangelegd. Er zijn geen 
plannen om aan deze rotonde en rondweg over de Woolder Es te 
plakken. 
Om te voorkomen dat er een sluiproute over het park zal ontstaan, 
wordt er op het terrein een “knip” in de weg gemaakt zodat door-
gaand verkeer niet mogelijk is. 

Zwerfvuil
Al lang een onderwerp waarover veel wordt gesproken en waar ve-
len zich aan irriteren. Maar onlangs is er, in samenwerking met de 
politie en het Twickelcollege een actie gevoerd tegen verspreiding 
van zwerfvuil. De politie heeft aangekondigd dat verspreiders van 
zwerfvuil worden bekeurd met een boete van € 70,-. Het lijkt er op 

dat deze actie voor-
lopig resultaat heeft 
gehad. Buurtgeno-
ten langs de route 
melden aanzienlijk 
minder rotzooi. En 
ook de fotograaf kon 
op zondag 2 maart 
slechts één stuks 
zwerfvuil ontdekken.
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WOOLDER ES LOOST WEER SCHOON
Afvalwater komt nu op de juiste plek 

In de laatste maanden van 2007 is de gemeente Hengelo druk bezig 
geweest met de rioleringen in de Woolder Es. De laatste graafma-
chine is nu verdwenen. Een terugblik.
In Hengelo kennen we sinds de jaren zestig een gescheiden riole-
ringsstelsel. Het huishoudelijk afvalwater gaat via vuilwaterbuizen 
naar de rioolwaterzuivering. Regenwater wordt afgevoerd via een 
apart stelsel, de hemelwaterafvoer, waarna het in beken of vijvers 
terecht komt. 
Nu zijn in het verleden in verschillende wijken de rioleringen verkeerd 
aangesloten. Het huishoudelijk afvalwater komt dan in het hemel-
waterriool terecht en loost dus rechtstreeks op het open water. Om-
gekeerd wordt hemelwater door de ‘vuile’ buizen onnodig afgevoerd 
naar de zuivering. 
De gemeente wil zoveel mogelijk foutieve aansluitingen in de stad 
gaan herstellen. De Woolder Es was het eerst aan de beurt. Begin 
2007 is een inspectie uitgevoerd bij alle huishoudens. Dat gebeurt op 
een slimme manier. Om te kijken of het hemelwater verkeerd is aan-
gesloten, wordt er rook in de vuilwaterbuizen geblazen. Komt er rook 
uit de regenpijp, dan zit daar een foute aansluiting. En om te kijken 
of de afvoer van vuil water is aangesloten op het regenriool, wordt 
een camera op wieltjes door de ‘schone’ buizen gereden. De plekken 
waar afvalwater wordt geloosd, geven een verkleuring te zien. 
In de Woolder Es bleek dat bij 2,4% van de huishoudens het afvalwa-
ter was aangesloten op de hemelwaterafvoer. Bij 6,7% was het om-
gekeerde het geval. Het belangrijkste was natuurlijk de aanpak van 
de lozingen van het vuile water, dus die kwamen het eerste aan de 
beurt. Daarna zijn de verkeerde hemelwateraansluitingen hersteld. 
Marco Lode, projectleider bij de sector Stedelijke plannen en pro-
jecten van de gemeente, is tevreden. “De bereidheid tot medewer-
king van de bewoners was groot. Iedereen wil een schone wijk, met 
zichtbaar schoon water in de vijvers en beken. Daardoor verliep de 
samenwerking uiterst plezierig”. In november is de laatste aansluiting 
hersteld.
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Uit deze uitlaat in de vijver van het hemelwaterriool stroomt alleen 
nog schoon hemelwater.

Lode: “De ervaringen die we hebben opgedaan in de Woolder Es ne-
men we mee in de volgende wijken, in de komende periode zijn dat 
waarschijnlijk Groot Driene en de Hasseler Es”. 
De gemeente wil alle bewoners die hun medewerking hebben ver-
leend hartelijk danken voor de samenwerking. Het is fi jn te weten 
dat de Woolder Es met deze maatregelen een schonere toekomst 
tegemoet gaat. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de heer R. Telgenhof Oude Koehorst, afdeling 
Civieltechniek; telefoon (074) 245 99 01.

De Grobbentunnel
De Grobbentunnel is (eindelijk, na 1 jaar, 5 maanden en 2 weken) 
opengesteld. De openstelling is nog niet defi nitief; er zijn scheuren 
geconstateerd in de betonvloer van de tunnel die nog gedicht moeten 
worden. 

En dat is blijkbaar nog een hele opgave, want ProRail is er nog steeds 
niet uit hoe dat moet. Maar nu de tunnel gebruikt kan worden, is er 
niets op tegen dat daar ook nog eens goed over wordt nagedacht. 
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Het zou wel mooi zijn geweest als deze tussenoplossing een aantal 
maanden geleden was bedacht; dat had een hoop ergernis en om-
fi etsen gescheeld. Maar we willen niet doorzeuren; blij dat hij open is. 
Wel roepen we ProRail en de gemeente op om vooral heel goed na 
te denken over een heel strakke planning van de uiteindelijke repara-
tiewerkzaamheden !

ROMMELMARKT 

Datum :  zaterdag 31 mei 2008 van 09.30- 16.00 uur.
Plaats :  Morgenster-kerk, Freudstraat 18. 

OPZET
Een hoogwaardige rommelmarkt met veel vertier voor de kinderen, 
muziek, een fantastische catering en veel kraampjes met lekkernijen 
waar je thuis optimaal van kunt genieten. 

DOEL
Het fi nancieel steunen van een kindertehuis voor gehandicapte kin-
deren in Hongarije. De mensen die zich daar geheel belangeloos 
voor inzetten, hebben in de loop der jaren al heel veel aan de leefom-
standigheden in het kindertehuis kunnen verbeteren. 
Reis- en verblijfkosten nemen de vrijwilligers geheel voor eigen re-
kening. Dus elke euro komt voor de volle 100% ten goede aan de 
gehandicapte kinderen. 
Speerpunt is dit jaar geld voor de aanschaf van een busje , waarmee 
rolstoelers veilig vervoerd kunnen worden. 

ORGANISATIE
Er is een aantal vrijwilligers; enkele personen van de kerk en enkele 
buurtbewoners. Heel graag zou de organisatie nog enkele buurtbe-
woners in haar midden zien voor extra ondersteuning. Hebt u belang-
stelling, belt u dan 074- 2422658. 
Hebt u nog overcomplete, maar zeer goed bruikbare spullen? Niet 
weg doen s.v.p, maar even wachten tot de volgende berichtgeving.
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Een stukje geschiedenis en een stukje toekomst

Komend van uit het centrum van Hengelo slaat u de Woolderesweg 
in. In de eerste bocht in deze straat staan aan de rechter kant een 
paar nieuwe woningen. Niets bijzonders zult u zeggen. Wel is het u 
misschien nooit zo bewust opgevallen dat de, laten we maar zeggen 
buurwoningen, helemaal scheef staan ten opzichte van de Woolde-
resweg. Dat is wel gek. 

Op oude kaarten 
blijkt echter dat 
op die plaats de 
kruising lag van 
de Woolderesweg  
met het voetpad  
Delden – Hen-
gelo. Dit voetpad 
begon bij het hui-
dige Mitchamplein  
en volgde daar de 
Javastraat. 
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De spoorlijn naar Almelo was toen nog niet opgehoogd. Via een on-
bewaakte voetgangersovergang en door de daar gelegen “Appelhof” 
naar de Woolderesweg.
Verder door de tuin van het Zorgcentrum “’t Woolde “ waarna het 
voetpad ongeveer bij de huidige kruising van de Geerdinksweg op de 
Deldenerstraat uit kwam.

Voor de genoemde tuin van het Zorgcentrum ’t Woolde zijn plan-
nen gemaakt, zoals u misschien al in Tubantia hebt gelezen. Aan 
de Woolderesweg komt er een kleinschalig appartentencomplex (24 
appartementen) voor beschermd wonen voor ouderen. De ouderen 
komen straks te wonen in eenheden. 
Iedere eenheid vormt een eigen gemeenschap, met woonbegelei-
ders, een eigen keuken en woonkamer. Het complex oogt als een 
dubbele woning en op basis van de tekeningen lijkt het goed het 
beeld van de Woolderesweg te passen.

Meer over straatnamen

Frederick Banting, ontdekker van insuline

Van de straatnamen in de Woolder Es wa-
ren die van Palfi jn en van Banting voor mij 
de minst bekende. De Vlaamse verloskun-
dige Palfi jn is inmiddels bij de lezers van 
Woolderesnieuws bekend (hopen we). 
Nu dan Banting. Wie was dat en waaraan 
dankt hij zijn uitverkiezing.
Frederick Banting werd op 14 november 
1891 geboren in Alliston, Canada. Hij stu-
deerde medicijnen aan de Universiteit van 
Toronto. In de Eerste Wereldoorlog diende 
hij in het medische corps van het Cana-
dese leger. Door zijn positieve activiteiten 
verdiende hij daar het Military Cross. 
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Na de oorlog keerde hij terug naar Canada en gaf o.a. colleges in 
de endocrinologie aan de universiteit van West Ontario. Daar kreeg 
hij ook een idee over hoe de interne afscheiding van de pancreas 
(alvleesklier) geïsoleerd kon worden. Dat was een beslissende stap 
voor een effectieve behandeling van suikerziekte (diabetes). 

Vanwege het belang van zijn idee verhuisde hij naar de universiteit 
van Toronto, waar hij zijn onderzoek goed kon voortzetten en as-
sistentie kreeg van een medewerker, Charles Best. Dat onderzoek 
betrof proeven met honden met diabetes. 
Hij verwijderde de pancreas van honden met diabetes, zuiverde die 
met de schone afscheiding van de pancreas van gezonde honden 
en plaatste vervolgens het orgaan terug. De hond bleek weer ge-
zond. Hoewel sommigen deze dierproeven wreed vonden, zette hij 
zijn onderzoek voort, nu met kalveren en koeien. Na verdere proeven 
slaagde het onderzoeksteam in 1921-22 er in om een bruikbaar ex-
tract te maken; het heette insuline. 

Deze ontdekking werd beschouwd als één van de belangrijkste vor-
deringen van en voor de medische wetenschap. Al binnen enkele 
maanden werd de insuline op grote schaal geproduceerd. Miljoenen 
mensen hebben sindsdien hiervan geprofi teerd.

Al in 1923 ontving Banting, samen met zijn baas, hiervoor de Nobel-
prijs voor de medicijnen. Omdat Banting van mening was dat Best 
het meer had verdiend dan zijn baas, deelde hij het geldbedrag met 
Best. In 1934 werd hij door koning George V benoemd tot ridder, 
waardoor hij Sir Frederick Banting werd. Hij overleed in 1941 doordat 
het vliegtuig waarmee hij op weg was naar Engeland neerstortte in 
New Foundland. 

Al met al een begrijpelijke keuze om in onze “medisch-natuurkun-
dige” buurt een straat naar hem te noemen.
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Vaste gegevens Bewonerscomité Woolderes

Leden van het Bewonerscomité

Naam Functie Adres Telefoon                                                       
Wim Rooijers sr., Voorzitter Palfi jnstraat 11 256 64 91
Jaap van der Hulst, Secretaris A.v.d.Meerstraat 19 242 01 27
Jan Krol, Penningm. N. Maasstraat 52 243 28 10 
Herman Aalderink, Redacteur N. Maasstraat 12 242 91 38
Bert Koopman, Website Landsteinerstr. 13  0614447447 
Hans v.Oosterbosch, Seahorse A. Schweitzerstr. 12 242 77 19 
 Gezondheidspark, Buitengebied, Groen
Bas v. Wakeren, Buitengebied R. Kochstraat 33 243 30 70
 Seahorse, Gezondheidspark

Donaties
Eventuele donatie zien wij graag tegemoet op onze bankrekening 
ABN 591.945.762., t.n.v. Bewonerscomité Woolderes. Voor de ont-
vangen donaties zeggen we de schenkers hartelijk dank.
Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn open-
baar. In beginsel vergaderen wij de tweede maandag van de maand, 
vanaf 19.00 uur in het Buurt- en speeltuingebouw aan de Curaçao-
straat 10. Als u zich aanmeldt bij de secretaris ontvangt u de agenda 
en de precieze data.
De agenda hangt ook in het mededelingenkastje bij Sanders.
Politie
Telefoon 0900-8822. Dit nummer kunt u bellen als u vreemde of ver-
dachte zaken ziet. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrum-zuid. 
U kunt doorverbonden worden met het bureau aan de Marskant. 
Onze wijkagent is de heer Tonnie Lubach.
Alleen bij alarm belt u 112.
Klachten en meldingen
Wijkbeheer gemeente: 245: 94 59
Ongediertebestrijding: 851 02 31
Hondenwacht: 245 94 59
Stadstoezicht: 245 94 59 
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