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Van de redactie
Een nummer voor buurtbewoners die na de zomer wat meer aan 
sport willen gaan doen. Riet Brands heeft geïnventariseerd welke 
sportverenigingen sporten in de sporthal aan de Woolderesweg 
Ook jeu de boulers, graag uw aandacht!. En fietsen (bijv. naar Twic-
kel) wordt gestimuleerd door het voornemen het mooie buitengebied 
met zijn houtwallen gedeeltelijk af te sluiten voor doorgaande auto’s. 
En verder verzoeken om reacties: over het idee om het Twickelcol-
lege hier te houden of het Seahorseterrein met bloemen in te zaaien. 
Maar ook andere reacties, suggesties, kritiek stel ik op prijs. Signalen 
dat u het blad leest, werken stimulerend.
En zoals u weet, heeft het bewonerscomité dringend behoefte aan 
meer leden. Kost weinig tijd. Kom eens, vrijblijvend, kijken (voor ver-
gaderdata: zie laatste pagina). Als bonus biedt buurtgenoot Henri 
Brake nieuwe leden een gratis cursus nordic walking aan. Op de web-
site (www.woolder-es.nl) vindt u actuele informatie over onze buurt, 
verwijzingen naar krantenartikelen, e.d. en eerdere nummers van dit 
blad zijn hier terug te vinden. Ook kunt u op de website opmerkingen 
of reacties plaatsen.
Herman Aalderink
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Vijverconcert

Op �7 mei vond het vierde 
vijverconcert plaats, georga-
niseerd door het bewonersco-
mité (met speciale dank aan 
Netty Bakker en Jan Krol). Voor 
de eerste keer was het concert 
op de zondagmiddag. Er wa-
ren optredens door de Concord 
Pipe Band en de Street Harmo-
ny Band, beide van de HOV de Eendracht. Het was nog even span-
nend, want tot vlak voor het geplande begin regende het. Maar juist 
op tijd werd het droog. Een bijzonder en sfeervol effect gaf het dat de 
doedelzakspelers en trommelaars van de Concord Pipe Band via de 
Pasteurstraat al spelend naar de vijver toe kwamen lopen. Gelukkig 
was er flink wat publiek. De al wat meer ervaren bezoekers hadden 
een stoeltje en wat te drinken meegenomen. De Street Harmony Band 
en de Concord Pipe Band zorgden afwisselend voor een sfeervol en 
geanimeerd optreden. Het bewonerscomité waardeert het zeer dat 
de muzikanten er, ondanks het recente overlijden van een gewaar-
deerd verenigingslid, met veel inzet een geslaagde middag van heb-

ben gemaakt. Carint-TV heeft opnamen 
gemaakt die in zorgcentrum ’t Woolde 
worden vertoond. Ook op de website 
van het bewonerscomité (www.wool-
der-es.nl) zijn filmopnamen te zien.

We zijn gesterkt in de gedachte dat een 
activiteit af en toe bijdraagt aan de bin-
ding die bewoners hebben met de buurt 
en met andere buurtbewoners. Volgend 

jaar komt er, bij leven en welzijn, opnieuw een vijverconcert. Waar-
schijnlijk weer op zondagmiddag. We rekenen op u. En als u sugges-
ties heeft, bijvoorbeeld voor de muzikanten die wij zouden kunnen 
uitnodigen, dan horen wij dat graag. Tot op het eerste lustrum. 
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Laatste oproep aan jeu de boules liefhebbers

In het Woolderesnieuws van maart stond een oproep aan jeu de boules 
liefhebbers om zich te melden. Tussen de Pasteurstraat en de Sem-
melweisstraat bevindt zich namelijk een jeu de boulesbak waar geen 
gebruik van wordt gemaakt, onder meer omdat het materiaal wat nu 
in de bak ligt te grof 
is. Als er voldoende 
belangstelling is, wil 
het bewonerscomité 
er voor zorgen dat er 
geschikt materiaal in 
bak komt of, als een 
andere plek beter 
lijkt, dat een nieuwe 
bak op een ander 
plek wordt aange-
legd. 
Echter, tot op heden hebben zich slechts twee belangstellenden ge-
meld. Dat is te weinig. Daarom een laatste oproep: Jeu de boules 
liefhebbers van de Woolder Es, meldt u zich!!. Ik zal zonodig zor-
gen dat adressen worden uitgewisseld. Als er een voldoende grote 
groep belangstellenden is (ten minste �0 personen) dan gaan wij ac-
tie ondernemen en zorgen dat er een bruikbare jeu de boulesplek 
komt. Als we onvoldoende respons krijgen, doen we niets. Melden 
kan per telefoon, briefje of email. 

Twickel is dichtbij

Vanaf 2 juni is in de tuin van kasteel Twickel ook de theeschenke-
rij weer open. Na de ijsheiligen zijn de oranjeboompjes weer naar 
buiten gegaan. Dan wordt de oranjerie schoon- en opgemaakt om u 
weer een zomer lang te ontvangen in de thee- en koffieschenkerij.  
De vrijwilligers kunnen u er veel lekkers serveren. De keuken sluit 
om �6.00 uur. 
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De oranjerie is onderdeel van de kasteeltuin die geopend is op dins-
dag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is €5.- en 
een jaarkaart kost €17.50. De ingang vindt u in de landgoedwinkel. In 
deze winkel zijn overigens veel producten te koop. Er is vlees en vis, 
boeken en theedoeken, kaas en eieren, jam en ijs en nog veel meer 
aantrekkelijke artikelen.
Het telefoonnummer is 074 - 376 �0 20 en op www.twickel.nl vindt u 
nog veel meer leuke informatie. Vanuit de Woolder Es bent u op de 
fiets binnen een kwartier bij Twickel. 

Twickelcollege blijft langer (voor altijd?)

Zoals u waarschijnlijk wel in de krant hebt gelezen, gaan de nieuw-
bouwplannen voor de scholen (waaronder het Twickel) aan het zo-
genoemde scholenlaantje in Kristenbos tussen Borne en Hengelo 
niet door. De financiering is niet rondgekomen en de plannen zijn 
afgeblazen. Er wordt op dit moment gezocht naar andere locaties. 
Het zal naar alle waarschijnlijk betekenen dat het Twickelcollege lan-
ger in de Woolder Es zal blijven. Als het aan mij ligt (ik spreek hier 
op persoonlijke titel) komt er van dit uitstel afstel en blijft de school 
hier. De school brengt levendigheid in de wijk en is mijns inziens een 
verrijking. De scholieren bezorgen de wijk ook veel zwerfvuil zullen 
sommigen misschien opmerken. 
Maar anderzijds zijn er, zoals u elders in dit blad kunt lezen, ook 
initiatieven van de school om die rommel weer op te ruimen. En al 
die fietsers naast elkaar zorgen er voor dat u als wijkbewoner de 
maximumsnelheid (30 km!!) niet overtreedt. Het parkeren is op som-
mige avonden een probleem wellicht, maar ach zoals mijn opa al zei: 
‘ie mot toch iets hebb’n wat oe plög’. Al met al zijn er naar mijn idee 
meer voordelen dan nadelen en zou ik het bestuur van de school (de 
Carmelstichting) willen oproepen om het Twickelcollege hier te laten. 
Bent u het mij eens, laat het weten. Bent u het niet mij eens, laat mij 
het ook weten. Ik ben nieuwsgierig naar de mening van u als de be-
woners van de Woolder Es. 
U kunt uw mening ook geven op de website www.woolder-es.nl.
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Seahorse

De gemeente heeft voor de woningbouwprojecten een prioriteitenlijst 
opgesteld. Op die lijst staan woningbouwprojecten die prioriteit heb-
ben en waar de komende jaren (2009-20�5) aan gewerkt wordt. En 
er staan projecten op de die geen prioriteit hebben en die (voorlopig) 
worden stilgelegd dan wel uitgesteld. De reden voor de lijst is volgens 
de gemeente dat de laatste jaren de geplande woningbouwproductie 
in Hengelo niet is gehaald. Dat de woningen niet zijn gebouwd, denkt 
de gemeente, komt omdat teveel projecten tegelijk ontwikkeld wer-
den en er onvoldoende werd gekeken naar waar echt vraag naar is. 
Daarom is in overleg met projectontwikkelaars/bouwers, corporaties 
en makelaars bepaald waar wel vraag naar is. Op basis daarvan is 
de prioriteitenlijst samengesteld (de lijst is te vinden op de gemeente-
lijke website www.hengelo.nl Ë persberichten Ë ‘gemeente stelt pri-
oriteitenlijst .(�8-3-2009)). Elk jaar wordt opnieuw bekeken hoe zaak 
er voorstaat en de lijst zonodig geactualiseerd. 
Het Seahorseterrein staat (voorlopig) bij de projecten die geen prio-
riteit hebben. Dat betekent dus (voorlopig) dat er komende jaren niet 
wat gaat gebeuren. We hebben begrepen dat de eigenaar van de 
grond (de BAM) hier niet blij mee is en al eerder zou willen beginnen 
met bouwen. Maar ze hebben de medewerking van de gemeente wel 
nodig, want voor dat gebouwd mag worden, moet eerst het bestem-
mingsplan worden veranderd en daarna bouwvergunningen verleend. 
De BAM zal waarschijnlijk de komende tijd dan ook nog wel eens met 
de gemeente spreken over de prioriteitstelling.

De meningen in onze buurt zijn 
verdeeld. Sommigen, die naast 
het terrein wonen, zijn blij met het 
ontstane uitzicht en vinden het uit-
stel wel goed. Anderen vinden het 
maar niks, zo’n kale betonvlakte 
waar het betonijzer nog uitsteekt. 
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Er is al geopperd om de betonplaten er zolang uit te halen, zodat het 
terrein kan begroeien en er misschien allerlei mooie planten en bloe-
men opschieten en vlinders en vogels gaan aantrekken. 
Heeft u ideeën, laat het weten. 

Wijkagent Tonny Lubach neemt afscheid

‘Onze’ wijkagent Tonny Lubach heeft afscheid genomen. Hij is een 
kleine 4 jaar wijkagent geweest in de wijk ’t Woolde, waar de Wool-
der Es onder valt. Momenteel wordt een nieuwe wijkagent geworven. 
Als het een beetje meezit, zal hij/zij in het volgende Woolderesnieuw 
worden voorgesteld. Wij danken Tonny voor zijn betrokkenheid en 
inzet. Hieronder een brief van Tonny Lubach waarin hij van onze wijk 
afscheid neemt.

Beste wijkbewoners “Woolder Es”,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
In september 2005 ben ik wijkagent geworden van ’t Woolde. 
De eerste maanden moest ik best wel wennen omdat ik daarvoor 
wijkagent was geweest van de “Sterrenbuurt”. Door de compact-
heid van die wijk had ik het gevoel dat ik meer “contact” had met de 
wijkbewoners. ’t Woolde is namelijk een heel andere wijk in vergelij-
king met de “Sterrenbuurt. Ik kreeg te maken met veel bedrijvigheid. 
(Westermaat, Het Plein, Expo en het Slachthuisterrein). Ook kreeg 
ik veel bemoeienissen met de aanhoudende parkeerproblematiek bij 
het ziekenhuis en de directe omgeving daarvan. 
Verder moest ik wennen aan de verschillende buurten in onze wijk 
zoals “Thiemsland”, “Indische buurt”, “Bloemenbuurt” en het “Wei-
dedorp”. Iedere buurt met z’n eigen problematiek. Eigenlijk zijn deze 
buurten niet met elkaar te vergelijken.
Naar mate ik echter meer “ingeschoten” raakte en dus de totale wijk 
beter leerde kennen, kreeg ik steeds meer werkplezier in ’t Woolde. 
Ik kijk dan ook met veel plezier  terug op de ruim 3 jaar dat ik wijk-
agent van uw wijk ben geweest. 
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Ik ga mijn werkzaamheden als rechercheur in Enschede voortzetten. 
Deze functie heb ik in het verleden 15 jaar bekleed. Omdat ik ook in 
Enschede woonachtig ben kon ik deze kans niet voorbij laten gaan. 
Langs deze weg wil ik graag de mensen waarmee ik meer dan ge-
middeld werkcontact heb gehad, zoals met name bestuursleden van 
het buurtcomité “Woolder Es” hartelijk dankzeggen voor de prettige 
en goede samenwerking.
Verder wens ik iedereen het allerbeste toe. U woont in een prachtige 
buurt. Geniet ervan. 

Met vriendelijke groeten, Tonnie Lubach

Houtwallen

Ik denk dat veel bewoners van de Woolder Es vinden dat we in één 
van de mooiste plekjes van Hengelo wonen. Niet alleen door de buurt 
zelf, maar vooral door de nabijheid van het buitengebied waaraan 
onze buurt zijn naam ontleent. 
De Es met zijn mooie boerderijen in een oud landschap met een 
lange geschiedenis. Een landschap dat zijn aantrekkelijkheid mede 
ontleent aan de aanwezigheid van houtwallen. Houtwallen vinden we 
vooral op de hoge zandgronden van Twente, Salland, Achterhoek 
en Drenthe. De houtwallen zijn oud. Waarschijnlijk al vanaf de �6de 
eeuw omzoomden ze de roggeakkers, weide- en hooilanden. De 
meeste houtwallen zijn echter ontstaan nadat in �8�� de indeling in 
gemeenten werd ingevoerd en de gemeenschappelijke markegron-
den werden verdeeld. 
De oorspronkelijke functies van de houtwallen waren: wildkering, vee-
kering, windkering en eigendomsmarkering. Ook heb ik wel eens ge-
hoord dat ook roversbendes er mee tegengehouden moesten worden. 
Het aanleggen was een tijdrovend en zwaar werk. Daarnaast was 
onderhoud nodig om de ondoordringbaarheid te vergroten. De hout-
wallen bevatten gebruikelijk vele boomsoorten, struiken, lianen en an-
dere planten en leverden ook geriefhout: hout voor gereedschappen, 
brandhout, stokken, palen, tenen voor manden en korven.
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Het is een mooie bijkomstigheid, dat de houtwallen en geriefbosjes 
later een landschappelijke betekenis zouden krijgen. Het Twentse 
landschap kreeg er zijn speciale karakter en aantrekkelijkheid door. 
Daarnaast is de houtwal belangrijk voor insecten, vogels  en zoog-
dieren. 

De functie van de hout-
wallen verviel na de 
invoering van het prik-
keldraad omstreeks de 
�ste wereldoorlog. Door 
ruilverkavelingen en om 
economische redenen 
(mechanisering en  be-
drijfsvergrotingen) ont-
stond behoefte aan aan-
eengesloten weiden en 
akkers. Houtwallen be-
lemmerden het rationeel 

gebruik. Op onze Es is het gelukkig niet helemaal zover gekomen. 
Veel restanten van houtwallen zijn behouden gebleven; misschien 
wel onder invloed van Twickel. Er is echter ook een algemene maat-
schappelijke weerstand tegen deze ontwikkeling tot stand gekomen. 
De Stichting Coördina-
tie Landschapsbehoud 
en het IVN zijn actief 
aan het zoeken naar 
mogelijkheden voor 
herstel en onderhoud 
van de houtwallen.

Met dank aan onze 
buurtbewoner A. Ver-
meulen voor het ge-
bruik van gegevens 
en informatie. 
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Sporten in de sporthal
Komend vanaf de Sanders aan de rechterkant van Woolderesweg 
staat een sporthal. De sporthal is eigendom van de gemeente en 
wordt onder andere gebruikt door de Woolderschool voor gymnas-
tieklessen. Buiten de tijden dat de school er gebruik van maakt, wordt 
hij ook verhuurd aan sportverenigingen. We hebben geinventariseerd 
welke sportverenigingen er gebruik van maken. Wie weet heeft u 
ook wel belangstelling voor sportbeoefening in de buurt. Hieronder 
een overzicht van de sportverenigingen die er gebruik van maken. 
Verderop zijn enkele artikelen opgenomen waarin sportverenigingen 
zich presenteren: de Volleybal Vereniging TKC, de Hengelose senio-
rensportvereniging GALM en sportvereniging TRIOS.

maandag
�7.30 – �8.30
�9.00 – 22.00

Nederlands Handbal Verbond
Volleybal Vereniging TKC
 

dinsdag
�6.00 – �7.00
�7.00 – �8.00
�9.30 – 20.30

GALM
TRIOS
Hengelose Korfbal Club
 

woensdag
�8.00 – 22.00 Agilité Twentse schermvereniging

 

donderdag
�6.30 – �8.30 
�9.30 – 20.30
20.30 – 22.30

Bornse Volleybalvereniging Apollo
TRIOS: body-fit voor dames
TRIOS: body-fit voor heren
 

vrijdag
8.45 – �0.�5
�7.30 – �8.30
�8.30 – �9.30

Hengelose Gymnastiekvereniging (HGV)
TRIOS: gymnastiek/turnen meisjes 6-9 jaar
TRIOS: gymnastiek/turnen meisjes �0-�� jaar
 

zaterdag
9.00 – �0.00
�0.00 – ��.00
��.00 – �2.00 

TRIOS: 
gymnastiek/turnen jongens/meisjes 3-4 jaar
gymnastiek/turnen jongens/meisjes 4-7 jaar
gymnastiek/turnen jongens/meisjes vanaf 8 jaar
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Gezocht: enthousiaste volleyballers

Velen van u doen wellicht mee met een wijk- of bedrijfsvolleybaltoernooi 
en zijn op die manier enthousiast geworden voor de volleybalsport. 
Maar misschien heeft u het druk en geen tijd om iedere week, naast 
een trainingsavond, ook wekelijks een competitiewedstrijd te spelen. 
Dan hebben wij de oplossing.

Bij ons kunt u iedere maandag- of dinsdagavond anderhalf uur vol-
leyballen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om ongeveer �0 
avonden per jaar wedstrijden te spelen. Maar dit hoeft niet: alleen 
trainen mag ook!

Wij, de Hengelose volleybalvereniging TKC (Thales-KEV Combina-
tie), zijn op zoek naar enthousiaste leden vanaf 2� jaar, zowel dames 
als heren. Welk niveau is minder belangrijk, het gaat met name om 
plezier en inzet. Wij zijn een kleine, maar erg gezellige vereniging en 
hebben teams die uitkomen in de recreantencompetitie, zowel he-
ren- als mixed teams. Eén mixed team is zelfs al drie jaar achtereen 
kampioen geworden van de regio Oost en heeft ook al driemaal deel-
genomen aan de Nederlandse Recreanten Kampioenschappen.

Er wordt één keer per week getraind. Op de 
maandagavond kan dat van �9.00 tot 20.30 
uur  of van 20.30 tot 22.00 uur in de gymzaal 
Woolder Es en  op de dinsdagavond wordt 
getraind van  20.30 tot 22.00 uur in sporthal 
Veldwijk. 

Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u eens 
vrijblijvend mee trainen dan kunt u contact 
opnemen met Carla van Rooij. Zij is bereik-
baar via telefoonnummer 074 - 349 �9 �5 of 
per e-mail: carlavanrooij@hetnet.nl.
Wij hopen u te mogen begroeten op één van 
onze trainingsavonden.
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Hengelose Senioren Sport Vereniging “GALM”

Aan de basis van deze vereniging staat het zogenaamde ”Galmpro-
ject” van de gemeente Hengelo. Hiervan is het de bedoeling meer 
55-plussers aan het sporten te krijgen. Verschillende deelnemers zijn 
vanuit dit project overgestapt naar een reguliere vereniging. 
Enkele deelnemers die geen belangstelling hadden om zich te bin-
den aan één bepaalde tak van sport hebben daarna in juni 2003 de 
H.S.S.V. ”GALM” opgericht. Deze vereniging bestaat inmiddels uit 
negen groepen met ongeveer �50 leden, die verdeeld over verschil-
lende wijken, bijeen komen. Het aanbod van sport is heel gevarieerd. 
Elke week wordt een andere zaalsport beoefend. 
Daarbij is er geen sprake van wedstrijdniveau. Het is voor iedereen 
een prettige manier om te ontspannen en bovendien is het ook nog 
eens goed voor je sociale contacten. De contributie hoeft daarbij geen 
probleem te zijn, die is voor het gehele seizoen € 90,00. 
Ook in de Woolder Es bestaat de mogelijkheid om wekelijks een uur-
tje recreatief te sporten. Elke dinsdagmiddag wordt tussen �6.00 
uur tot �7.00 uur les gegeven in het gymnastieklokaal aan de Wool-
deresweg. Belangstellende 55-plussers kunnen altijd een les bijwo-
nen of er aan mee doen. Voor meer informatie of aanmelding als lid 
kan contact worden opgenomen met de secretaris: M. Meijer-Schoof, 
telefoon 277 07 �2.

TRIOS

De sportvereniging Trios is opgericht op 2� december 2005. Dat lijkt 
erg jong. Maar de vereniging kan terug zien op een roemrijk verleden 
van meer dan �00 jaar. Als gevolg van een gebrek aan kader zijn 
de drie Hengelose verenigingen Hercules, KEV en Turnlust een fusie 
aangegaan. De nieuwe vereniging heeft de naam Trios gekregen en 
telt nu circa 575 leden. Per week wordt circa 50 uur les gegeven op �5 
locaties. Een van die locaties is dus de Woolder Es. In het overzicht is 
aangegeven welke groepen les krijgen en wanneer. Als u belangstel-
ling hebt, bent u van harte welkom om een keer te komen kijken.
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Een schone wijk

Erik van Naarden, docent Techniek  op het Twickelcollege, heeft sa-
men met leerlingen een aantal jaren geleden het zwerfvuilproject 
opgezet. Dit project houdt in dat  leerlingen een zakcentje kunnen 
verdienen door regelmatig de buurt in te gaan om zwerfafval op te 
ruimen. 

Op schooldagen lopen er groepjes leerlingen een ronde waarin ze 
het zwerfvuil verzamelen. Er zijn drie routes: �) rondom de school en 
het sportveld, 2) rondom de vijver en 3) de Woolderesweg en stuk-
ken van zijwegen tussen de school en Sanders. Het zal niemand 
verbazen dat de route tussen school en Sanders het meeste werk 
oplevert.

De indruk bestaat dat het feit dat leerlingen rommel opruimen ook 
positieve invloed heeft op het gedrag van medeleerlingen. 
Het project wordt (financieel) ondersteund door de gemeente en het 
bewonerscomité. Ook de politie is betrokken, vooral door op gezette 
tijden te controleren en leerlingen die afval op straat gooien te bekeu-
ren.
Leerlingen hebben een enquête gehouden onder bewoners langs de 
zwerfvuilroutes. Hierin valt onder andere op dat vrijwel alle geënquê-
teerden aangeven in meer of mindere iets van het project te merken 
(bron: Zwerfvuilproject woolderes, evaluatie 2008). 

Erik van Naarden, samen met de leerlingen Joshua Michels en Max 
Peters hebben zaterdag 2� maart uit handen van wethouder  de heer 
Weber een ZAP (Zwerfvuil Afval Pakker)-speldje ontvangen. Het was 
één van de twee projecten en 4 persoonlijke initiatieven die op die 
manier werden onderscheiden als blijk van waardering. 
Scholengemeenschap Twickel schrijft dat hun dank uitgaat naar de 
heer van Naarden en naar de groep leerlingen. En zij hopen dat de 
onderscheiding een stimulans is voor leerlingen om het project ook 
in de toekomst enthousiast voort te zetten. Het bewonerscomité sluit 
zich hier bij aan.
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Afsluiting van de Woolderbroekweg

Aansluitend op de jaarvergadering van het bewonerscomité op 20 
april jl. heeft de gemeente plannen gepresenteerd om de Woolder-
broekweg af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
De aanleiding is dat er momenteel een spoortunnel wordt aangelegd 
om het nieuwe bedrijventerrein Veldkamp te ontsluiten via Amerika-
laan en de Bornsestraat. Door de tunnel wordt de Woolderbroekweg 
echter een nog aantrekkelijkere sluiproute dan dat hij nu al is (vooral 
voor verkeer van en naar Het Plein, 
maar ook naar het nieuw bedrijven-
terrein Veldkamp). Over de Woolder-
broekweg wordt veel gefietst. 

Voor de veiligheid en om het gebied 
aantrekkelijk te houden voor fietsers 
en wandelaars wil de gemeente daar-
om de Woolderbroekweg afsluiten 
voor het doorgaande gemotoriseerde 
verkeer. Vooral de bewoners van het 
buitengebied hebben op de avond dui-
delijk laten weten, dat zij wensen dat 
hun bedrijven wel goed bereikbaar blij-
ven. De gemeente gaat de Woolderbroekweg tussen de Woolderes-
weg en de Schildsweg afsluiten voor gemotoriseerd door middel van 
borden. Voordat de nieuwe tunnel in gebruik wordt genomen moet de 
Woolderbroekweg zijn afgesloten. Het besluit, waartegen bezwaar en 
beroep mogelijk is, zal worden gepubliceerd in “Typisch Hengelo”. 

Busdoorsteek Pasteurstraat

Buslijn �2, de bus door de Woolder Es, heeft problemen om op tijd 
volgens de dienstregeling te rijden. Lijn �2 maakt grote lussen door 
30 km/uur gebieden. Het is een drukke lijn die ook het ziekenhuis 
bedient. Al jaren wordt gesproken over een doorsteek vanaf Trivium 
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naar de Deldenerstraat; deze doorsteek komt er echter niet. Wel rijdt 
lijn �2 straks door het Gezondheidspark en komt via de nieuwe ro-
tonde de Deldenerstraat op. Om het tracé van de lijn verder te ver-
beteren, heeft de gemeente het plan om de bus die vanaf de nieuwe 
rotonde komt via de Pasteurstraat de Woolder Es in laten rijden. De 
aansluiting van de Pasteurstraat op de Deldenerstraat moet dan wor-
den aangepast en worden voorzien van een “bussluis”. Alleen de bus 
en hulpdiensten kunnen dan vanaf deze kant van de Deldenerstraat 
linksaf de Pasteurstraat inrijden. 

Om dit mogelijk te maken moeten er (verkeers)besluiten worden ge-
nomen. Maar voor dat die besluiten worden genomen, organiseert de 
gemeente een inloopavond waar de plannen door medewerkers van 
de gemeente worden toegelicht. Tijdens deze inloopavond kunt u ook 
uw belangen kenbaar maken. 
De inloopavond vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats op 24 juni 
tussen �8.00-20.00 uur in de Woolderschool. Bij het ter perse gaan 
van dit blad was dit nog niet helemaal zeker. Kijk voor de zekerheid 
ook in de gemeente-advertentie in Typisch Hengelo van �9 juni.
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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

Donaties
Eventuele donaties zien wij graag tegemoet op onze bankrekening ABN 
59�9.45.762 t.n.v. Bewonerscomité Woolderes. Voor de ontvangen donaties 
zeggen we de schenkers hartelijk dank.

Vergaderdata
De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. Na de 
zomervakantie vergaderen wij, wijzigingen voorbehouden, op � september, 6 
oktober, 3 november en � december, 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 op dit moment nog niet bekend, maar wordt geworven.
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 


