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Van de redactie
Op �6 september overleed Wim Rooijers, de voorzitter van het bewo-
nerscomité. Op de volgende pagina herdenken we hem.

De nieuwe wijkagent voor de Woolder Es, Gerard Horst stelt zich 
voor. Voor de verdere inhoud verwijs ik u naar de inhoudsopgave 
hierboven en naar de artikelen zelf uiteraard.

Als u wilt reageren, suggesties hebt voor artikelen of, beter nog, zelf 
een artikel wilt schrijven, laat het dan weten. Het liefst per email, maar 
anders mag natuurlijk ook. Het valt mij overigens op dat ik steeds 
meer reacties krijg. Dat waardeer ik zeer. Ik hoop dat u dat voortzet, 
ook al ben ik soms wat traag met reageren. 

Op de website (www.woolder-es.nl) vindt u actuele informatie over 
onze buurt, verwijzingen naar krantenartikelen, e.d. en eerdere num-
mers van dit blad zijn hier terug te vinden. Ook kunt u op de website 
opmerkingen of reacties plaatsen.
Herman Aalderink
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In memoriam Wim Rooijers

Op �6 september overleed de voorzitter van ons
Bewoners Comité, Wim Rooijers. 

Wim was al geruime tijd ziek, maar wij hadden al die tijd 
nog de hoop dat hij weer actief mee zou kunnen doen. 
Eventueel niet meer als voorzitter, maar als gewoon lid. 
Het heeft niet zo mogen zijn.

Wim is in 2002 bij het bestuur gekomen. Eerst had hij als 
taak de externe contacten. Na een “voorzitterloze” pe-
riode in 2003, ontstond het idee dat een voorzitter ook 
veel externe contacten moet leggen en dat daarom deze 
functies evengoed in elkaar geschoven konden worden. 
Dit idee ontstond ook omdat het niet zo eenvoudig was 
om uitbreiding van het bestuur te realiseren. 

Zo werd Wim dus voorzitter. Hij ging er voor met hart en 
ziel en ontzag zichzelf niet. Er volgden jaren waarin al-
lerlei spannende en ook nuttige zaken konden worden 
gerealiseerd. 
Totdat de ziekte, die hem tenslotte fataal zou worden, 
zich openbaarde en hij zich noodgedwongen moest te-
rugtrekken. In deze periode heeft hij zich slechts op af-
stand met het bewonerscomité en buurtwerk bezig kun-
nen houden.

We zijn Wim dankbaar voor zijn grote inzet en de wijze 
waarop we met hem mochten samenwerken.

Het bestuur
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De buurt is van ons allemaal

Het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid voor de mensen in 
ons land is een van de belangrijkste taken van de overheid. “Meer blauw 
op straat” is een onderwerp van vele gesprekken. Maar met meer blauw 
alleen, zijn we er niet. Daar zal iedereen aan mee moeten helpen: politie, 
brandweer, gemeente en…de burgers.
In de praktijk blijkt dat de mensen zich veiliger gaan voelen als de leef-
baarheid in de buurt wordt verbeterd en de buurtbewoners daar zelf en 
samen mee bezig zijn. Het zijn de bewoners die het eerst de problemen 
in hun omgeving signaleren en samen met anderen oplossingen kunnen 
bedenken. In vele gemeenten zijn door activiteiten van wijkbewoners 
werkgroepen of wel buurtbeheerders 
ontstaan waardoor allerlei problemen 
als verkeersonveiligheid, vandalisme 
etc. konden worden aangepakt. 
Ook in onze buurt hebben we na al die 
jaren dat we een bewonerscomité heb-
ben deze ervaring opgedaan. Het is 
stimulerend, al lerend, te werken voor 
een wijk waarin het in alle opzichten 
prettig wonen is. De te bewandelen we-
gen zullen misschien niet altijd ieders 
instemming hebben, maar u weet dat 
bestuursvergaderingen openbaar zijn. 
Ook u kunt dan uw ideeën spuien. Het 
bewonerscomité is een groep bewoners 
met (sommige jarenlange) ervaring met 
allerhande zaken en met veel nuttige 
contacten bij allerlei instanties. Met het 
kennen van de goede weg blijkt vaak 
het halve probleem al opgelost. 
Tot slot. Het blijkt dat samen bezig zijn voor je omgeving niet alleen de 
materiële kant van de zaak raakt, maar dat de mensen ook onderling 
prettiger bezig zijn en dat is misschien nog wel het meest sfeerbepa-
lend.

Jaap van der Hulst
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Jeu de boules

Een vertrouwde foto inmiddels van de jeu de boulebaan tussen de 
Pasteurstraat en de Semmelweisstraat. Dit is al weer de derde keer 
dat er een foto van deze baan in dit blad verschijnt. Ook driemaal zijn 
jeu de boules liefhebbers uit de Woolder Es opgeroepen om zich te 
melden. 
Als er voldoende be-
langstellenden waren 
geweest, had het be-
wonerscomité de bak 
willen laten opknappen. 
De haan heeft gekraaid 
inmiddels. Slechts drie 
personen hebben zich 
gemeld. Dat is te wei-
nig. Het gaat daarom 
niet door. Het bewo-
nerscomité zal (voorlo-
pig) geen verdere initiatieven ondernemen om de baan te laten op-
knappen. Waarschijnlijk zijn de jeu de boules liefhebbers (want daar 
moeten er toch meer dan drie van zijn in de Woolder Es) al lid van 
verenigingen met mooie banen elders. 

Herman Aalderink

Badminton liefhebbers gezocht

Een poging om de eventuele liefhebbers van een andere sport en-
thousiast te krijgen. In het vorige Woolderesnieuws is aandacht be-
steed aan de gebruikers van de sporthal aan de Woolderesweg. En-
kele sportverenigingen, die gebruik maken van de sporthal hebben 
zich gepresenteerd. 
Op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur is de sporthal echter nog niet 
bezet. Ik vind badminton een leuke sport. De hal blijkt badminton-
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belijning te hebben (en dat heeft, heb ik 
begrepen, lang niet elke sporthal). Daarom 
een oproep aan badmintonliefhebbers in 
de Woolder Es. Wie heeft zin om te komen 
badmintonnen op dinsdagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur. 
Ook als u al lid bent van een badminton-
vereniging en u wilt dicht bij huis een ex-
tra avond spelen. Maar ook als u het in het 
verleden al eens gedaan heeft en wilt het 
weer eens opnieuw proberen. Of als het op 
de camping zo aardig ging. Kortom ieder-
een is welkom. Als er voldoende belangstelling is, kunnen we mis-
schien enkele groepen met ongeveer hetzelfde niveau vormen. 
Om het ook financieel aantrekkelijk te houden, moeten zich ten min-
ste �0 belangstellenden melden. De kosten zullen dan ongeveer �0 
euro per maand gaan bedragen. 

Dus: badmintonners, meldt u zich! 
(h.aalderink@home.nl of 06-4�8�6029). Als ik ten minste �0 aanmel-
dingen krijg, ga ik proberen de zaal te huren.

Herman Aalderink

Twickelcollege

In het vorige Woolderesnieuws vroeg ik uw mening over het al dan 
niet moeten blijven van het Twickelcollege. Het is geen representa-
tieve enquête geworden. Ik heb van ongeveer 6 buurtbewoners een 
reactie gehad. 
Sommigen waren het met mijn stelling eens en vonden ook dat de 
school zorgt voor levendigheid in de buurt en zou moeten blijven. 
Anderen waren van mening dat het beter zou zijn als de school zou 
verdwijnen: zwerfvuil en parkeerproblemen. Een te grote school voor 
de wijk.
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Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen, blijft het bestuur van de 
Carmelstichting zoeken naar andere locaties. Hart van Zuid wordt 
niet geschikt geacht (een te stadse omgeving), maar bijvoorbeeld 
Medaillon zou volgens het bestuur wel een mooie plek zijn. Het ziet 
er dus naar uit dat de school gaat vertrekken. Dit zal sommigen dus 
tevreden stellen. Wanneer en waar naar toe is nog onbekend en het 
zal in ieder geval nog wel een tijd duren. Dit is weer een troost voor 
anderen.

Zoals u misschien is opgevallen, heeft de school wel wat proberen te 
doen aan het parkeerprobleem. De fietsenstallingen aan de kant van 
de Woolderesweg zijn verwijderd en verplaatst naar de achterkant, 
de kant grenzend aan de Grob-
benweg. Het vraagt iets meer 
van de logistiek: de nieuwe fiet-
senparkeerplaats is vrij langge-
rekt en smal. Het is daarom van 
belang dat de fietsen enigszins 
geordend worden geparkeerd, 
anders kan er geen mens meer 
langs. Ook hierin krijgen de leer-
lingen enig onderricht en zijn 
’s morgens steeds enkele toe-
zichthouders aanwezig die op 
het parkeren van de fietsen toe-
zien. 

Herman Aalderink

Vrijwilligers gevraagd voor de mediatheek

Het Twickel-college zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om een paar 
uur of een dagdeel per week (of per twee weken) te assisteren in de 
mediatheek van de school. In de mediatheek kunnen scholieren boe-
ken, CD’s, DVD’s e.d. lenen. Hij wordt bemand door een mediathe-
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caris, die wordt ondersteund door vrijwilligers. Vanwege een gebrek 
aan vrijwilligers is de mediatheek momenteel op vrijdag gesloten. 
De voorkeur van de school gaat dan ook uit naar vrijwilliger voor de 
vrijdag. Maar hulp op een ander andere dag is dat ook zeer welkom. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Dam, of-
fice manager van het Twickel college, telefoon 074 – 2 555 333.

Wijkagent Gerard Horst stelt zich voor

In het vorige Woolderesnieuws nam Tonny Lubach afscheid als wijk-
agent voor de wijk Woolde. Inmiddels heeft Gerard Horst de taken 
overgenomen. Hij kent Hengelo goed. 
Nadat hij in �976 van de politie-academie 
in Lochem kwam, werd hij politie agent 
in Hengelo. Eerst bij de Hengelose ge-
meentepolitie. Toen de politie-organisa-
tie in �993 veranderde en regionaal werd 
georganiseerd (het is nu de politie Regio 
Twente), bleef hij in Hengelo werken. 

Hij is begonnen als agent en heeft daar-
na �2 jaar bij de hondenbrigade gewerkt. 
De laatste �8 jaar was hij wijkagent in de 
Berflo Es en Veldwijk. Hij weet dus heel 
goed wat het is om wijkagent te zijn. En 
het werk bevalt hem nog steeds goed. 
Wijkagent zijn, vindt hij, is het mooiste 
onderdeel van het politiewerk. Het is 
heel afwisselend, je hebt veel vrijheid, je 
komt met veel mensen in contact en je 
kunt nuttig werk doen dat de mensen di-
rect betreft. De Berflo Es en Veldwijk was een boeiende wijk, maar na 
zoveel jaren werd het tijd om weer eens ergens anders aan het werk 
te gaan. Voor jezelf en voor de wijk is het goed om op z’n tijd met een 
frisse blik nieuw te beginnen. 
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Woolde en zeker het onderdeel Woolder Es is wel een heel andere 
wijk dan de Berflo Es en Veldwijk. Over het algemeen zijn er minder 
in het oog springende problemen, maar dat wil natuurlijk niet zeg-
gen dat er geen problemen zijn. De wijk Woolde is bovendien groot: 
naast de Woolder Es omvat het de Bloemenbuurt, Weidedorp (tot 
aan Thiemsland) en ook het ziekenhuisterrein en het bedrijventerrein 
Westermaat tot aan Eaton en Het Plein (Ikea, Mediamarkt e.d.).

Het is de bedoeling dat een wijkagent ongeveer 80% van zijn tijd 
besteed aan het wijkwerk. In de praktijk lukt dat meestal niet. De Re-
gio Twente zit niet ruim in zijn personeel. Omdat Twente een relatief 
veilige regio is (en Hengelo de veiligste middelgrote stad van Neder-
land), is politiepersoneel overgeplaatst naar Gelderland en moeten 
de taken met minder mensen worden uitgevoerd. In de praktijk kan 
hij ongeveer 50 à 60% van zijn tijd besteden aan de wijk.

De afgelopen weken heeft hij zich al op de hoogte gesteld van de af-
spraken over het zwerfvuil rond het Twickelcollege. Het heeft gespro-
ken met de school en de bedrijfsleider van Sanders. En hij is van plan 
om zich regelmatig in de wijk te laten zien. Hij heeft geen spreekuur, 
maar als er behoefte is aan een afspraak, dan is hij het te bereiken 
via het algemene nummer van de politie (0900-8844).
Het bewonerscomité wenst Gerard Horst veel succes en plezier toe 
als wijkagent van onder andere de Woolder Es.

Herman Aalderink

Busdoorsteek Pasteurstraat

Buslijn �2, de bus door de Woolder Es, heeft problemen om 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. Straks 
rijdt de lijn door het Gezondheidspark en komt via de nieuwe rotonde 
de Deldenerstraat op. Om het tracé van de lijn verder te verbeteren, 
heeft de gemeente het plan om de bus die vanaf de nieuwe rotonde 
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komt via de Pasteurstraat de Woolder Es in te laten rijden. Hiervoor 
moet de aansluiting van de Pasteurstraat op de Deldenerstraat 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 (zie onderstaande tekening).

Om dit plan mogelijk te maken moeten er (verkeers)besluiten worden 
genomen. Maar vóór dat die besluiten worden genomen, wil de ge-
meente een inloopavond organiseren waar de plannen door mede-
werkers van de gemeente worden toegelicht.
Op 24 juni 2009 is er een inloopavond geweest; echter het Wooldere-
snieuws van juni waarin de aankondiging stond, is pas na deze datum 
verschenen. Hierdoor hebben velen pas te laat van de inloopavond 
gehoord. Daarom organiseert de gemeente een extra inloopavond. 
Bij het ter perse gaan van dit blad was de precieze datum nog niet 
bekend. Houdt u daarom de gemeente-advertentie in Typisch Hen-
gelo goed in de gaten. De direct betrokken bewoners langs de Pas-
teurstraat zullen ook door middel van een brief worden uitgenodigd.
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Buurthuis en speeltuinvereniging Weidedorp-Woolderes

Eén van de voorzieningen voor onze buurt is Buurthuis en 
Speeltuinvereniging Weidedorp-Woolderes aan de Curaçaostraat �0. 
Hieronder een overzicht 
van de activiteiten die er 
wekelijks plaatsvinden. 
Ook kan in het gebouw 
een ruimte worden 
gehuurd voor culturele of 
wijkgebonden activiteiten. 
Voor feesten wordt het 
gebouw niet verhuurd. 

Voor inlichtingen:
telefoon: 074 - 29� 95 04;
email:info@speeltuinweidedorp.nl.;
website: www. speeltuinweidedorp.nl.

Buurthuis en speeltuinvereniging Weidedorp-
Woolderes
Eén van de voorzieningen voor onze
buurt is Buurthuis en
Speeltuinvereniging Weidedorp-
Woolderes aan de Curaçaostraat 10.
Hieronder een overzicht van de
activiteiten die er wekelijks
plaatsvinden. Ook kan in het
gebouw een ruimte worden gehuurd
voor culturele of wijkgebonden
activiteiten. Voor feesten wordt het
gebouw niet verhuurd. Voor
inlichtingen: telefoon: 074 -
2919504; email:
info@speeltuinweidedorp.nl.;
website: www.speeltuinweidedorp.nl

MAANDAG

Peuterspeelzaal 08.30 – 11.30 uur

Ouderengym
Informatie tijdens de les bij
mevrouw Meyer

14.00 - 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur

Yoga
Informatie bij Rita Donker,
tel 074 -2420600

19.00 - 20.00 uur

Activiteitenavond voor alle leeftijden
o.l.v.een stagiaire SCW

17.30 - 20.00 uur

Buurthuis.jpg
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DINSDAG

Peuterspeelzaal 08.30 - 11.30 uur
13.15 – 15.15 uur

Repetitieavond Harmonicagroep MIX
Informatie bij mevrouw. R. Lansink
tel: 053-5725292

Keramiek:
Kosten:  5,00 per avond inclusief.
koffie/thee

19.30 – 21.30 uur

Activiteitenavond voor alle leeftijden
o.l.v. .een stagiaire SCW

17.30 - 20.00 uur

WOENSDAG

Peuterspeelzaal 08.30 – 11.30 uur

Leuke activiteiten voor alle leeftijden
o.l.v. een stagiaire SCW

14.00 - 16.00 uur

Tai Chi
Informatie voor of na de les bij
mevrouw Prins

20.00 – 21.00 uur

Creatieve avond volwassenen
Informatie bij Alma Becking
tel: 074 – 2919504

20.00 – 22.00 uur.
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Activiteiten voor ouderen

De ouderensociëteit is een plek in de buurt waar u onder het ge-
not van een kopje koffie een praatje kunt maken. Kom gerust eens 
langs. De toegang is gratis. De sociëteit is van september tot mei 
geopend.

Sociëteit Bloemenbuurt
Woonzorgcentrum het Woolde
Tijd: maandagmiddag van �4.30 - �6.30 uur
Informatie: mevr. Stassen-Kiewit, telefoon 242 88 �0 

DONDERDAG

Peuterspeelzaal 08.30 - 11.30 uur
13.15 – 15.15 uur

Ouderensoos
1 x per 2 weken kaarten en bingo

14.30 – 17.00 uur.

Yoga
Informatie bij Rita Donker,
tel 074 -2420600

18.30 – 19.30 uur
20.00 – 21.00 uur

VRIJDAG

Peuterspeelzaal 08.30 – 11.30 uur

Jongerenavond
Leeftijd: 7 tot 13 jaar
Onder begeleiding van een
jongerenwerker van SCALA
Zie de raamposter voor de
aangeboden activiteit

18.30 – 21.00 uur

Activiteiten voor ouderen

De ouderensociëteit is een plek in de buurt waar u onder het
genot van een kopje koffie een praatje kunt maken. Kom gerust
eens langs. De toegang is gratis. De sociëteit is van september

tot mei geopend.

Sociëteit Bloemenbuurt
Woonzorgcentrum het Woolde
Tijd: maandagmiddag van 14.30 - 16.30 uur
Informatie: mevr. Stassen-Kiewit, telefoon 242 88 10

Sociëteit Woolderes-Weidedorp,
speeltuin Curaçaostraat 10
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Sociëteit Woolderes-Weidedorp 
speeltuin Curaçaostraat �0
Tijd: �x per �4 dagen op donderdag van �4.30-�7.00 uur
Activiteit: kaarten en bingo
Informatie: mevr. Snoodijk telefoon 29� 28 63

Dans Internationaal
Het Woolde, Geerdinksweg �30
woensdag van �8.00 - �9.30 uur
Opgave: Marja Minderman,
telefoon (074) 29� 89 88

Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40
donderdag van 09.30 -��.00 uur
Opgave: Marja Minderman, 
telefoon (074) 29� 89 88

Er worden volksdansen gedanst uit verschillende landen. De dansen 
worden aangepast aan de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. 
Iedereen kan dan ook meedoen. Als u er wat in ziet wordt u van harte 
uitgenodigd om eens te komen kijken en misschien mee te dansen.

Bewegen op muziek
Wooncentrum Hiebendaal, Geerdinksweg �30
woensdag van �0.00-��.30 uur 
Opgave: Henriëtte Sommer, telefoon (074) 266 78 78

Motorrijden, een verzuchting van een buurtbewoner

Op een van de warme zomeravonden, begin juli, zat ik op mijn balkon 
na te denken hoe ik lang geleden op net zo’n warme zomeravond op 
mijn motor reed. 
Een heerlijk gevoel gaf het, vooral wanneer je op een rustige land-
weg vol gas kon geven. Uiteraard reed je binnen de bebouwde kom 
heel rustig.
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Terwijl ik hierover nog namijmerde kwam er om de 
hoek een motorrijder aanscheuren die met hoge 
snelheid en een rotlawaai voorbij ons appartement 
reed. Deze jongeman, ik neem aan dat hij jong is, 
kon niet wachten tot hij de stad uit was.
Maar wanneer hij nu een bejaarde buurtbewoner 
overhoop zou rijden, dan zou dat erg vervelend zijn, 
want hij zou zeker zijn motor beschadigen. Het voor-
deel was dan wel dat er een uitkeringtrekker minder 
was en dat scheelt weer in de AOW-premie. Maar wanneer hij nu een 
klein kind dood zou rijden dan zou dat natuurlijk wel vervelend zijn 
voor de ouders. Nu vraag ik me af: stel dat deze jongeman ook erg 
oud zou worden, wat ik me gezien zijn rijstijl nauwelijks kan voorstel-
len. Zou hij zich dan ook nog kunnen herinneren hoe hij lang geleden 
iemand die net zo oud was als hij nu is, heeft doodgereden? 
En wanneer deze jongeman ooit zelf kinderen krijgt en één van die 
kinderen zou overreden worden door een medemotorrijder, zou hij 
dan nog net zo blijven rondscheuren? 

F.A. Hartgers

Inzameldata oud papier

In en om de Woolder Es zijn drie “papierwijken” van belang.
• de “grote driehoek” tussen het spoor, oostkant van de Geerdinks-
weg en noordkant van de Deldenerstraat: Hier zamelt de Woolder-
school in op de 4de donderdag van de maand: 22/�0, 26/�� en �7/�2 
(let op deze laatste is de derde donderdag)
• de “kleine driehoek” tussen het spoor, westkant van de Geerdinks-
weg en noordkant van de Deldenerstraat. Hier zamelt de Hengelose 
Christelijke Harmonie in op de 4de woensdag van de maand: 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: 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

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 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 Gerard Horst.
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 

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


