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vierde vijverconcert (zie ook aankondiging verderop).
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Van de redactie

Ook vanaf deze plek aandacht gevraagd voor de jaarvergadering. 
Het bewonerscomité is niet democratisch gekozen, maar probeert 
wel de belangen van de buurt te vertegenwoordigen. Daarvoor is het 
nodig signalen en informatie van buurtbewoners te krijgen. De jaar-
vergadering is daar een goede gelegenheid voor.
Ook wil ik u er nogmaals op wijzen dat het bewonerscomité dringend 
behoefte heeft aan meer leden. Kom eens, geheel vrijblijvend, kij-
ken!. De vergaderdata staan op de laatste pagina. Als bonus biedt 
buurtgenoot Henri Brake nieuwe leden een gratis cursus nordic wal-
king aan.
En ik stel reacties, suggesties, kritiek zeer op prijs. Signalen dat het 
blad gelezen wordt, werken stimulerend.
Op de website www.woolder-es.nl vindt u actuele informatie over 
onze buurt, verwijzingen naar krantenartikelen, e.d. Ook eerdere 
nummers van dit blad zijn op de website terug te vinden. Ook kunt u 
op de website opmerkingen of reacties plaatsen.

Herman Aalderink
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JAARVERGADERING
Maandag 20 april 19.30 uur

Locatie :”Morgenster ”, Freudstraat 18

Het Bewonerscomité Woolder Es nodigt u van harte uit. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Tot aan 19.30 uur wordt een wijkfilm vertoond uit 1988. 
In de pauze wordt een nieuwe buurtfilm over de Woolder Es vertoond.

Agenda
�. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Verslag vergadering d.d. �4 april 2008 (verslag wordt voor
    de vergadering uitgereikt; zie ook: www.woolder-es.nl)
4. Jaarverslag van de secretaris (het verslag wordt voor
    de vergadering uitgereikt; zie ook: www.woolder-es.nl)
5. Financieel verslag en begroting
    (stukken worden voor de vergadering uitgereikt)
6. Verslag kascontrolecommissie
    (door mevrouw Bruggink en de heer Van Zuilekom)
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
8. Rondvraag.
9. Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering

Pauze (vertoning van de nieuwe buurtfilm)

Na de pauze: informatie van de gemeente over plannen tot geheel of 
gedeeltelijk afsluiten van het buitengebied voor gemotoriseerd ver-
keer (zie onderstaand artikel van de gemeente). 

Autoverkeer in het buitengebied

In het buitengebied Woolde zijn de afgelopen jaren beperkingen op-
gelegd aan het gemotoriseerde verkeer, zoals een maximumsnelheid 
van 60 km, het afsluiten van het viaduct in de Hamsweg voor gemo-
toriseerd verkeer en het opheffen van de spoorwegovergang in de 
Westermaatsweg. 
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Ook de komende tijd zijn er ontwikkelingen. Om het bedrijventerrein 
Veldkamp, dat nu wordt ontwikkeld, te ontsluiten via de Bornsestraat 
en de Amerikalaan wordt op dit moment een spoortunnel aangelegd. 
Door die spoortunnel blijft het verkeer door Borne beperkt. Door de 
tunnel wordt de Woolderbroekweg echter een nog aantrekkelijkere 
sluiproute dan dat hij nu al is. 
Over de Woolderbroekweg wordt veel gefietst. Voor de veiligheid en 
om het gebied aantrekkelijker te houden voor fietsers en wandelaars 
wil de gemeente daarom de Woolderbroekweg afsluiten voor gemo-
toriseerd verkeer. In eerste instantie gebeurt dit niet door een verzink-
bare paal, maar met bebording. Het afsluiten van de Woolderbroek-
weg kan op verschillende manieren. In onderstaande kaartjes wordt 
dit aangegeven (alleen op de met dikke lijnen aangegeven wegen is 
nog doorgaand autoverkeer toegestaan).

zoals het nu is  
(geen maatregelen)

afsluiten tussen  
Woolderesweg en Schildsweg

afsluiten tussen  
Brinkhuisweg en Schildsweg

heel Woolde autoluw
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De voorkeur van de gemeente gaat uit naar het afsluiten van het hele 
buitengebied Woolde, uitgezonderd natuurlijk het bestemmingsver-
keer. Afsluiten van het hele gebied bevordert ook de doorstroming op 
de Deldenerstraat ter hoogte van de (nieuwe) rotonde. 
Uiteraard wil de gemeente alle belangen zorgvuldig afwegen. Daarom 
zal er op maandag 20 april na afloop van de jaarvergadering van het 
Bewonerscomité een inloopavond worden gehouden waarbij mede-
werkers van de gemeente Hengelo van 20.�5 tot 2�.00 uur aanwezig 
zijn voor een nadere toelichting. Tijdens deze avond kunt u ook uw 
belangen kenbaar maken.

Vijverconcert

Zondag 17 mei 13.00 uur

De Woolder Es wacht weer een openluchtconcert aan de vijver. 
Voor de vierde keer al weer. Dit keer kiezen we voor een iets an-
dere opzet: op een zondagmiddag in plaats van vrijdagavond. 
We denken hiermee veel bezoekers een plezier te doen. Voor 
sommige kinderen werd het ’s avonds te laat. Bovendien wordt 
er op zondag toch al heel wat afgewandeld in de Woolder Es. 

Op zondag �7 mei ontvangen we tussen �3.00 en �5.00 uur in 
elk geval de muzikanten van the Concord Pipe Band (muzikan-
ten op de doedelzak) van de Eendracht. Zij brengen nog enkele 
verrassingen mee. 

Zet de datum alvast in uw agenda of op de kalender. Zorg te-
gen die tijd voor een picknickmand en goed weer en de middag 
wordt een succes. 

Nader bericht volgt, maar niet meer via dit blad (het volgende 
nummer komt pas in juni uit). Houdt daarom de affiches in de 
gaten en ons publicatiekastje bij Sanders. 

Tot ziens op zondag �7 mei vanaf �3.00 uur bij de vijver.
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Buurtbon (wie wil een buurtfeest organiseren?)

Zoals in het vorige Woolderesnieuws al werd gemeld, heeft de ge-
meente aan het bewonerscomité een zogenoemde buurtbon toege-
kend voor een picknickplek aan de rand van de volkstuinen aan de 
Woolderesweg. Deze plek komt er.

Ook is een bon toegekend voor een buurtfeest voor de hele Woolder 
Es, om elkaar beter te leren kennen. Het is de bedoeling om nieuwe 
bewoners in de buurt specifiek uit te nodigen. Het bewonerscomité 
heeft onvoldoende capaciteit om het zelf te organiseren. Daarom 
deze oproep. 
Wie wil meehelpen aan de organisatie van een buurtfeest. Het be-
wonerscomité kan uiteraard ondersteunen en er zijn zoals gezegd 
beperkte financiële middelen beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen zich telefonisch of schriftelijk of per e-mail 
melden bij het bewonerscomité.

Speelplekken

Veilig en gezellig buiten spelen. 
Dat willen we toch allemaal voor onze kinderen en onze jeugd. 

In de “kadernota spelen” die de gemeenteraad in januari 2008 heeft 
vastgesteld staat ondermeer dat de speelruimte niet mag verminde-
ren en dat omwonenden worden betrokken bij het (her)plaatsen van 
speeltoestellen. Het bewonerscomité heeft alvast de speelplekken op 
de Woolder Es geïnventariseerd. De foto’s van deze plekken staan 
op de website www.woolder-es.nl. 
Bij deze wil ik iedereen uitnodigen om tips of ideeën met ons te delen 
over de speeltoestellen in onze wijk. Is er behoefte aan meer speel-
toestellen of staat er iets bij u in de straat waar niet of nauwelijks ge-
bruik van wordt gemaakt. Laat het ons weten. Dan kijken we samen 
of we daar wat aan kunnen veranderen.
(miekepost�973@hotmail.com). 
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Een oproep aan jeu de boules liefhebbers 

Tussen de Pasteurstraat en de 
Semmelweisstraat bevindt zich 
een jeu de boules bak. 
Het is een mooie rustige plek, 
maar er wordt geen gebruik van 
gemaakt. Ook al omdat het mate-
riaal dat nu in de bak zit te grof is 
om te jeu-de-boulen. 
Als er belangstelling is voor de 
(her)aanleg van een goede jeu de 
boules speelplek, laat dit dan we-
ten door een e-mail of een briefje 

aan het bewonerscomité. 
Het liefst hebben we een groepje 
liefhebbers. Als er voldoende 
interesse is, kan het bestuur 
er voor zorgen dat de huidige 
locatie wordt verbeterd of dat 
een nieuwe plek wordt aan-
gelegd. Als er geen behoefte 
meer blijkt te bestaan, kan de 
huidige locatie wellicht anders 
worden ingericht. 

Toekomstvisie Twickel op randen Woolder Es 

Op 3 februari jl. presenteerden de provincie Overijssel, verschillende 
gemeenten, het Waterschap en de Stichting Twickel de toekomstvi-
sie op het landgoed Twickel. Hoofddoel van de visie is ‘behoud door 
ontwikkeling’. Het streven is om het landgoed in de toekomst groen te 
houden en te voorkomen dat het door uitdijende woonkernen kleiner 
wordt. Twickel is het grootste landgoed van Nederland. 
De gehele conceptvisie is na te lezen op www.levendtwickel.nl.
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Deze plannen raken ook het buitengebied van de Woolder Es. Langs 
de randen van het landgoed met de gemeentes Hengelo en Borne wil 
men een Twickeler Grensweg realiseren. Deze weg moet een aan-
trekkelijke, met bomen beplante route, voor wandelaars en fietsers 
worden. Op de kaart op pagina 8 van de visie lijkt het alsof deze 
route de Woolderesweg volgt zoals deze vanuit de bebouwing van de 
Woolder Es door het buitengebied loopt. Op pagina 5� in hoofdstuk 9 
staat een uitgebreidere beschrijving. 
De definitieve toekomstplannen voor het landgoed zullen waarschijn-
lijk in juni gepresenteerd worden. De Stichting Twickel zal de uitvoe-
ring van de plannen kritisch beoordelen; daarbij  spelen ook de be-
langen van de boeren een belangrijke rol. Er is de mogelijkheid dat 
enige boeren “uitgeplaatst” zullen worden. Wat dit voor “onze” boeren 
op de Woolder Es betekent, werd nog niet duidelijk. Twickel wil ook 
met de buurtcomités praten. 
Wethouder Weber van Hengelo verklaarde desgevraagd dat tot 2030 
in Woolde niet gebouwd zal worden. Door versterking van de natuur-
waarden hoopt hij dat ook na die datum niemand met z’n vingers aan 
Woolde zal komen. 

Geschiedenis van de Woolderschool

Vanwege de aanleg van het Gezondheidspark wordt een rotonde in 
de Deldenerstraat aangelegd. Deze rotonde komt over de plek waar 
vroeger de Woolderschool stond. Nu nog is de plek waar de school 
stond, herkenbaar. Door de aan-
leg van de rotonde verandert de 
situatie volledig. 
Aan het gebouwtje van de school 
hadden de toenmalige bewoners 
van de buurtschap Woolde war-
me herinneringen. Ook de oudere 
bewoners van de huidige Wool-
der Es zullen zich het gebouw 
nog wel herinneren.
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Na de opheffing als school is er nog een “letterfabriekje” in geweest. 
Omstreeks �980 is het gebouw gesloopt.

De plannen tot opheffing van de school hebben destijds in de buurt-
schap heel wat stof doen opwaaien. Niet alleen omdat de bewoners 
in de Woolderschool een gewaardeerde onderwijs instelling voor hun 
kinderen zagen verdwijnen, maar ook omdat dit gebouw in de loop 
van zijn bestaan was geworden tot een buurtcentrum (een brede 
buurtschool avant la lettre). Er werden vergaderingen van landbouw-
organisaties gehouden en er werden landbouwcursussen gegeven. 
En ook bijeenkomsten, waar de belangen van de buurtschap en van 
haar bewoners werden besproken. 

De school had trouwens nog een voorganger, die stond op het Erve 
“Laarhuis” (ongeveer de plek waar nu het Trivium is.)
Het was een heel klein gebouwtje. Omstreeks �840 was het zo bouw-
vallig geworden, dat de gemeente naar een nieuw gebouw moest 
omzien. Op dezelfde plaats kon dat niet omdat in �830 een wet was 
aangenomen, die de gemeenten verplichtte  scholen aan een verhar-
de weg te bouwen. En het Erve “Laarhuis” lag niet aan een verharde 
weg. Het landgoed Twickel schoot te hulp door een perceel langs de 
Deldenerstraat aan te bieden. 

Het nieuwe schoolgebouw was eenvoudig van opzet. Het bestond uit 
een groot lokaal, waarin alle kinderen waren ondergebracht. Er was 
één onderwijzer. In het midden van het lokaal stond een grote ka-
chel, waarvoor de gemeente een bepaald aantal turven beschikbaar 
stelde, De kinderen moesten verder zelf het nodige hout bij elkaar 
sprokkelen in de naburige bossen.
De leermiddelen waren nog primitief. In plaats van pennen gebruikte 
men nog ganzeveren. Potloden waren luxe artikelen, waarvan de 
aanschaf slechts binnen het bereik van een enkeling lag. Doch men 
was vindingrijk in die dagen. De jongens zochten stevige rietstengels. 
Deze werden volgegoten met gesmolten lood. Vervolgens maakte de 
meester er zo goed en zo kwaad als dat ging een punt aan en de 
kinderen konden schrijven.
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Geluid en trillingen door het spoor

Regelmatig krijgen wij berichten van bewoners langs het spoor dat zij 
hoe langer hoe meer last hebben van geluid en trillingen door goe-
derentreinen. 
Voor de liefhebbers eerst wat over de geschiedenis van de spoorlijn 
en het spoorvervoer. Daarna ga ik in op het geluid en de trillingen. 
 
Geschiedenis
Geluid en trillingen door goederentreinen bestaan al meer dan �50 
jaar. De spoorverbinding tussen Hengelo en Almelo is namelijk op �8 
oktober �865 in gebruik genomen. Het spoor is destijds aangelegd 
door de Spoorwegmaatschappij Almelo – Salzbergen. 
Het betrof een spoorlijn, zoals de naam van de maatschappij al aan-
geeft, tussen Almelo en Salzbergen en werd aangelegd om de Twent-
se textiel te kunnen voorzien van bruinkool uit Duitsland. De Twentse 
textielondernemers waren dan ook belangrijke financiers van de lijn. 
Almelo en Hengelo waren daarmee dus eerder aangesloten op het 
Duitse spoorwegennet dan op het Nederlandse. Iets later in datzelfde 
jaar (� november) kwam ook de lijn Zutphen – Hengelo gereed. Het 
jaar daarop werden beide lijnen op elkaar aangesloten. De verbin-
ding tussen Almelo en Deventer kwam een ruim twintig jaar later tot 
stand (� september �888). In �925 neemt NS de lijn over.

Het spoor langs de Woolder Es is dus begonnen als vooral een goe-
derenspoorlijn. Maar er hebben ook altijd personentreinen gereden. 
In de eerste helft van de vorige eeuw had het spoor een belangrijk 
aandeel in het goederenvervoer. Hoeveel treinen er hier toen reden 
heb ik nog niet kunnen achterhalen; het zijn er waarschijnlijk behoor-
lijk wat geweest. Na de jaren 60 van de vorige eeuw neemt het goe-
derenvervoer over het spoor sterk af. De NS kan dan nog maar moei-
lijk concurreren met de binnenvaart en het wegvervoer. 

Eind jaren ’90 wordt de NS opgesplitst en verzelfstandigd. ProRail 
wordt de (afgesplitste) organisatie die namens de Nederlandse over-
heid het spoor gaat beheren en de dienstregeling maakt. Het goe-
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derenvervoer wordt vrij: in principe mag ieder bedrijf dat over een 
locomotief en de nodige (veiligheids)papieren beschikt aanvragen 
om binnen die dienstregeling goederentreinen te laten rijden. In het 
begin is er alleen het afgesplitste bedrijf van de NS, Railion, dat goe-
deren vervoert. 
Maar inmiddels zijn er ca. �0 vervoerbedrijven. Deze vervoerders zijn 
vooral actief in het containervervoer. Dat er verschillende vervoer-
ders zijn, is ook goed te zien aan de verschillende types en kleuren 
locomotieven die langs de Woolder Es rijden. Ook het lawaai dat ze 
maken verschilt nogal. 
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Met het liberaliseren van het spoorvervoer is het goederenvervoer weer 
sterk gegroeid. Tussen 2003 en 2007 is het aantal goederentreinen 
verdrievoudigd. En dat geeft dus ook hoe langer hoe meer geluid- 
en trillingshinder. En de groei is volgens de prognoses nog lang niet 
aan zijn eind, hoewel nog niet duidelijk is wat de kredietcrisis gaat 
betekenen.

Geluid
In �987 is het Besluit geluidhinder spoorwegen (onderdeel van de 
Wet geluidhinder) in werking getreden. In deze wet staan ondermeer 
normen waaraan het lawaai van treinen moet voldoen. De normen 
zijn gemiddelde waarden over één jaar. 
Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het geluid in de avond wat 
zwaarder dan het geluid overdag en het geluid in de nacht weegt 
nog weer wat zwaarder. Omdat het jaargemiddelden zijn, is het niet 
mogelijk om het geluid in de praktijk te meten, maar kan het alleen 
worden berekend. 

Bij de inwerkingtreding van het Besluit geluidhinder spoorwegen in 
�987 is bepaald bij welke woningen toen niet werd voldaan aan de 
wettelijke maximum-norm. Dat was het geval bij woningen langs het 
spoor aan het deel Woolderesweg tussen de Deldenerstraat en de 
Weideweg. 
Daarom is hier een jaar geleden langs het spoor een geluidscherm 
gemaakt, op kosten van het Rijk. Bij de rest van de woningen op de 
Woolder Es werd in �987 wel voldaan aan de normen uit de wet. 
Daarom is er voor dit deel van het spoor geen geld beschikbaar voor 
maatregelen. Bij woningen die vanaf �987 zijn gebouwd, moest bij de 
bouw al rekening worden gehouden met de wettelijke normen. Ook 
bij de woningen aan de Delhezestraat en de Steenmeijerstraat is al 
met de wet rekening gehouden (en daarom is daar een geluidscherm 
geplaatst).

Een probleem van de Wet geluidhinder is dat in de wet niet goed is 
geregeld hoe rekening moet worden gehouden met de groei van het 
aantal (goederen)treinen. Als er een grote verandering plaatsvindt, 
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bijvoorbeeld de aanleg van een extra spoor of een heel sterke groei 
van het spoorverkeer van het één op het andere jaar, dan schrijft 
de wet voor dat moet worden onderzocht of nog aan de wettelijke 
normen wordt voldaan. Zoniet, dan moeten door ProRail maatregelen 
worden getroffen. 
 
Als de groei echter geleidelijk is, dan is een dergelijk onderzoek niet 
wettelijk verplicht en zijn ook geen maatregelen voorgeschreven. 
Deze geleidelijke groei is ook op ‘onze’ spoorlijn aan de hand en 
daarom is de laatste jaren de geluidsbelasting langzaam maar zeker 
gestegen, maar is er geen wettelijke grond om daar iets aan te 
doen. De wettelijke normen worden trouwens ook nog steeds niet 
overschreden. 

Bij het Rijk is het besef ontstaan dat deze groei van het geluid 
niet eeuwig door kan gaan. Daarom wordt de Wet geluidhinder 
aangepast en wordt een absolute grens gesteld: een zogenoemd 
geluidproductieplafond. Het spoor mag niet meer geluid veroorzaken 
dan dat geluidproductieplafond. Als het nodig is dat er desondanks 
toch meer treinen over het spoor gaan, dan moeten die treinen stiller 
worden gemaakt, zodat het plafond niet wordt overschreden. 

Het instellen van de geluidproductieplafonds betekent overigens niet 
dat het stiller wordt. Het is de bedoeling dat het geluidproductieplafond 
wordt vastgesteld op basis van de situatie in 2007 met daarbovenop 
nog een marge van �,5 decibel. Er mag dus nog iets lawaai bij en dan 
gaat het slot erop. Het is wel duidelijk dat de (economische) belangen 
van het spoorvervoer zwaar wegen.

Trillingen
Voor trillingen zijn er geen wettelijk normen. Er zijn wel richtlijnen die 
vooral worden gebruikt voor trillingen bij bouwwerkzaamheden. Bij 
gebrek aan beter wordt de trillingen van de treinen ook hier aan getoetst.  
Vanwege de groeiende klachten over trillingen zijn in opdracht van de 
gemeente Hengelo trillingsmetingen uitgevoerd, ook bij een woning 
aan de Woolderesweg. De metingen hebben uitgewezen dat er 
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volgens de richtlijnen bij sommige woningen er sprake is van matige 
tot ernstige hinder. De trillingen zijn niet zo sterk dat er daardoor een 
grote kans op schade is. Volgens de richtlijnen is de kans op schade 
door trillingen kleiner dan � op �00. 

Maar de metingen wijzen dus wel uit dat er bij sommige woningen 
(veel) hinder is. De gemeente heeft hierover overleg met ProRail. 
Of dat wat gaat opleveren is nog niet duidelijk. Een probleem is dat, 
zoals gezegd, voor de trillingen geen harde wettelijke normen gelden. 
Tegen trillingen zijn ook lastig maatregelen te treffen. Trillingen gaan 
door de grond; schermen e.d. helpen dan ook niet. Het is (helaas) 
daarom ook niet te verwachten dat dit probleem snel opgelost zal 
gaan worden.
 

Was u al in de nieuwe Twickelwinkel? 

Nu het weer wat beter wordt, is er alle reden een wandel- of 
fietstochtje te maken naar de nieuwe landgoedwinkel van Twickel 
aan de Twickelerlaan 7. Met de fiets bent u er vanuit de Woolder Es 
het snelst over de Hamsweg door het bos. 
In de winkel vindt u (ambachtelijke) producten, veelal afkomstig van 
de pachtboerderijen op het landgoed. U kunt kiezen uit biologisch 
Twents landvlees, eieren, meerval (een heerlijke vissoort) en vanaf 
april weer verse geitenkaas. Uit de kasteelkeuken komen de jams, 
mosterd en chutney. 
Daarnaast zijn er specifiek voor Twickel ontworpen cadeauartikelen, 
zoals terracottapotten en schalen, theemutsen en servetten, 
placemats, diverse boeken over Twickel, een populair wandelboekje 
en een topografische kaart van het landgoed waar ook de Woolder 
Es op staat. Komt u eens kijken. De vrijwilligers staan u graag te 
woord. 

De landgoedwinkel is in het winterseizoen tot � mei open op woensdag, 
vrijdag en zaterdag van ��.00 tot �7.00 uur. 
Meer informatie vindt u op www.twickel.nl of via 074 - 376 �0 20.
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Dag van de Dialoog 2009

Op donderdag 2 april 2009, vanaf �6.00 uur, wordt voor de vijfde keer 
de Dag van de Dialoog georganiseerd. Dit gebeurt op drie plekken 
in Hengelo. De dichtstbijzijnde locaties zijn het (nieuwe) ROC van 
Twente en het wijkcentrum van de Hengelose Es. Op de Dag van de 
Dialoog komen Hengelo’ers samen om elkaar te ontmoeten, nieuwe 
contacten te leggen en in kleine kring verhalen uit te wisselen. Het 
thema dit jaar is “mijn wijk, jouw wijk, onze stad, buurten in de stad”. 
U buurt met elkaar over zaken als:
• Is Hengelo een goede plek te wonen en te werken 
• Is mijn buurt een fijne plek om kinderen op te laten groeien of 
    om oud te worden.
Na afloop van de gesprekken is er gelegenheid om gezamenlijk een 
hapje te eten. De Dag van de Dialoog wordt afgesloten met een 
optreden (vanaf 20.00 uur) in de stadhuishal door het cabaretduo 
Hassan’s Angels. Informatie en aanmeldingen (tot 30 maart) op
www.hengeloindialoog.nl of bij SCALA, tel. 255 30 00.

Inzameldata oud papier

Op veler verzoek de data voor het ophalen van oud papier. In en om de 
Woolder Es zijn drie “papierwijken” van belang.
• de “grote driehoek” tussen het spoor, oostkant van de Weideweg en 
noordkant van de Deldenerstraat:. Hier zamelt de Woolderschool in op 
de 4de donderdag van de maand: 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 23/7, 27/8, 24/9, 
22/�0, 26/�� en �7/�2 (let op deze laatste is de derde donderdag).
• de “kleine driehoek” tussen het spoor, westkant van de Weideweg en 
noordkant van de Deldenerstraat:. Hier zamelt de Hengelose Christelijke 
Harmonie in op de 4de woensdag van de maand: 25/3, 22/4, 27/5, 24/6, 
22/7, 26/8, 23/9, 28/�0, 25/�� en 23/�2.
• het zuidelijke deel van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de maand: 
30/3, 27/4, 25/5, 29/6, 27/7, 3�/8, 28/9, 26/�0, 30/�� en 2�/�2 (let op 
deze laatste is niet de laatste maandag).
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Vaste gegevens

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 19 242 01 27

Jan Krol Penningmeester N. Maasstraat 52 243 28 10
Herman Aalderink Redacteur N. Maasstraat 12 242 91 38
Bert Koopman Website Landsteinerstraat 13 0614447447
Hans van
Oosterbosch

Seahorse
Gezondheidspark
Buitengebied
Groen

A. Schweitzerstr 21 242 77 19

Bas van Wakeren Buitengebied
Seahorse
Gezondheidspark

R. Kochstraat 33 243 30 70

Donaties
Eventuele donaties zien wij graag tegemoet op onze bankrekening ABN
5919.45.762 t.n.v. Bewonerscomité Woolderes. Voor de ontvangen donaties
zeggen we de schenkers hartelijk dank.

Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. In
beginsel vergaderen wij de tweede maandag van de maand, vanaf 19.00 uur
in het Buurt- en speeltuingebouw aan de Curaçaostraat 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 0900-8844. Dit nummer kunt u bellen als u vreemde of verdachte
zaken ziet. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrum-zuid. U kunt
doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat.
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

De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. Tot en met 
juni vergaderen wij, wijzigingen voorbehouden, op 7 april, 6 mei en 2 juni, steeds 
vanaf �9.30 uur in het Buurt- en speeltuingebouw aan de Curaçaostraat �0. Als 
u zich aanmeldt bij de secretaris ontvangt u de bevestiging van de datum en de 
agenda. De agenda hangt ook in het mededelingenkastje bij Sanders.

Politie
Telefoon 0900-8844. Dit nummer kunt u bellen als u vreemde of 
verdachte zaken ziet. De Woolder Es valt onder Hengelo Centrum-
zuid. U kunt doorverbonden worden met het bureau aan de Willemstraat.  
Onze wijkagent is de heer Tonnie Lubach. Alleen bij alarm belt u ��2.

Klachten en meldingen
Wijkbeheer gemeente: 245 94 59
Ongediertebestrijding: 85� 02 3�
Hondenwacht: 245 94 59
Stadstoezicht: 245 94 59 


