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Van de redactie
Het jaar zit er weer bijna op. In dit nummer uitnodigingen voor kerst-
vieringen van de kerk in onze buurt en voor een nieuwjaarsbijeen-
komst van het bewonerscomité. 

Als suggestie voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar: kom 
het bewonerscomité versterken! Wij kunnen dringend nieuwe le-
den gebruiken. Het kost niet veel tijd en het is belangrijk dat bewo-
ners meedenken over zaken die van belang zijn voor de buurt waarin 
we wonen. Kom geheel vrijblijvend eens een vergadering bijwonen. 
De data staan op de laatste pagina. 

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. 

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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Uitnodiging voor Nieuwjaarsbijeenkomst 

(met midwinterhoorns)

Goede tradities moet je in ere houden. Eén van die tradities is de Nieuw-
jaarsbijeenkomst van het Bewonerscomité met midwinterhoorns. 

Op maandag 4 januari 20�0 is het weer zo ver. 
Het nieuwe jaar is begonnen en de melancholieke midwinterhoorns gaan 
weer klinken, aangeblazen door enkele vakbekwame blaozers. Niet bo-
ven een put, maar boven de mooie vijver. 

En dat geluid hoor je het best en het meest indringend als je er bij bent. 
Bovendien kun je dan de aanwezige buurtgenoten een goed en voor-
spoedig Nieuwjaar toewensen.

Voor iedereen, volwassenen en kinderen, is er een nieuwsjaars(fris)drankje 
of borreltje.

Het Bewonerscomité nodigt u van harte uit op
maandag 4 januari om 19.00 uur bij de vijver. 
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Lichtjestocht op Kerstavond door Woolder Es

Samenwerkingsgemeente De Morgenster organiseert op donderdag   
24 december van 19.00 – 20.30 uur een lichtjestocht door de Henge-
lose Woolder Es. Op de vooravond van Kerst kunnen kinderen samen 
met hun ouders  op een ontspannende manier kerst beleven. 

De tocht begint om �9:00 uur bij het kerkgebouw aan de Freudstraat. De 
lichtjes worden daar verstrekt en aangestoken en dan begint de wande-
ling van ongeveer een half uur. 

Tijdens dat half uur komt u verschillende figuren tegen uit de kerstge-
schiedenis. Als afsluiting is er in de kerk wat te drinken, en kan men 
meezingen met enkele kerstliederen. 

Er wordt een speciale 
kerstfilm gestart voor 
alle leeftijden. Deze 
tekenfilm, ‘het is een 
jongen’, gaat over drie 
vogeltjes die het kerst-
verhaal van dichtbij 
meemaken. 

Als cadeautje krijgen 
de kinderen een DVD 
mee naar huis. 

De Samenwerkingsge-
meente De Morgenster, 
Freudstraat �8 te Hengelo nodigt u en jou hierbij tevens uit voor kerst-
diensten op 1e kerstdag, Vrijdag 25 december,   

�0:00 uur  Kerstdienst 
�6:00 uur  Kinderkerstfeest.  
  Met de musical: “De hemel gaat open” opgevoerd door de 
kinderen van Samenwerkingsgemeente De Morgenster. kinderen van Samenwerkingsgemeente De Morgenster. 
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Kerstpuzzel

Voor tijdens de kerstdagen een puzzel. Niet alleen voor in de luie stoel. 
U zult er ook op uit moeten, de buurt door. Tenzij u de buurt al heel goed 
kent. Het werkt zo. In dit blad staan 4 puzzelfoto’s, gemaakt op kruispun-
ten in de Woolder Es. 
Vul in onderstaande tabel de straatnamen in van de straten van het kruis-
punt waarop de foto is genomen. Als eerste de naam van de weg waar 
de “foto naar kijkt” en als tweede de naam van de kruisende weg. Als de 
straatnaam langer is dan 9 letters, kunt u de rest van de letters weglaten. 
Eventuele spaties in straatnamen ook weglaten. 
De getallen onder in de tabel verwijzen naar de letters in de vakjes: het 
eerste cijfer is het rijnummer, het tweede cijfer het kolomnummer (bijv. 44 
is de letter in het vakje in rij 4/kolom 4, �3 de letter in het vakje in rij �/ko-
lom 3). De getallen vormen een zin. Deze zin kunt u als oplossing instu-
ren. Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een prijs verloot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Foto 1 1
2

Foto 2 3
4

Foto 3 5
6

Foto 4 7
8

44 13 23 42 54 74 15 24 34
64 15 18 82 42 87 88 41 31
62 73 44 55 87 17 43 81 36

Herman Aalderink
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Industriële monumenten en hergebruik

Vroeger was in Hengelo veel industrie gevestigd binnen de stad. De laat-
ste decennia heeft de stad een heel ander gezicht gekregen. Door oor-
logshandelingen en daarna door de concurrentie uit de goedkope landen 
zijn er veel bedrijven vertrokken. Daarnaast waren er bedrijven die niet 
konden uitbreiden maar toch voor de werkgelegenheid in de stad behou-
den bleven door naar industrieterreinen te trekken. 

Wat in sommige gevallen wel bleef, waren de gebouwen. Aanvankelijk 
werd er driftig gesloopt, maar op een zeker moment kwam er toch het 
idee dat je niet alles plat kunt gooien en dat onderzoek naar hergebruik 
een goede gedachte was.
Maar het vinden van 
een nuttige nieuwe 
bestemming is niet 
altijd gemakkelijk. 
Toch zijn hiervan in 
onze stad voorbeel-
den van goed her-
gebruik te zien. 

Bij een zolderop-
ruiming komen we 
een map tegen met 
allerlei krantenknip-
sels uit de jaren 
tachtig.

Daarin de plannen tot sloop  van de koeltorens van de oude IJsselcen-
trale. Een artikel in het wijkblad Weidedorp/Woolderes werd aangehaald 
in de stadseditie van het Hengelo’s dagblad uit de jaren ’80 (de exacte 
datum is onbekend). Het blijkt dat de toenmalige redacteur van het wijk-
orgaan nogal bedenkingen heeft tegen deze sloopplannen.
In eerste plaats zou het natuurlijk een hele klus worden, want de torens 
kunnen wel tegen een stootje. Het verhaal ging dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een bom in een van die torens zou zijn gevallen. Het ding 
ontplofte, maar de toren gaf geen krimp, zo werd er verteld.

IJsselcentrale gezien vanuit de Woolder Es
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Maar men ging toen toch wel gemakkelijker tot sloop over dan nu. Tot 
verdriet van genoemde redacteur. Want hij is kennelijk zeer gehecht aan 
zijn torens. 
Hij schrijft:: “Hengelo is tot op verre afstand herkenbaar. Stel: We komen 
uit de richting Deventer via de A�. Het is een lange dag geweest. In de 
verte doemen reeds de vertrouwde contouren  van de koeltorens van de 
IJC op. Een vertrouwd beeld. Een teken dat de reis er weer bijna op zit. 
Dat het koele glaasje Bokma staat te wenken”.

Maar nu het alternatief hergebruik. Onze redacteur is kennelijk niet al-
leen liefhebber van een glaasje na een lange reis, hij houdt ook van 
aangepaste woonvormen. 
Want hij stelt: “Als die torens nu eens een woonfunctie zouden kunnen 
krijgen. Een woning voor mensen die er wat andere woonideeen op na 
houden en een grandioos uitzicht waarderen.”Voor die tijd een wild idee? 
Zeker een uitdaging. 

Als we nu bijvoorbeeld eens kijken naar de restanten van de fabrieksge-
bouwen op het voormalige Seahorse terrein dan kan ik me voorstellen 
dat zich hier een mogelijkheid zou kunnen voordoen voor mensen die 
eens wat anders willen dan het traditionele rijtje. 

Overigens nog niet te vergelijken met het uitzicht vanuit  de�6-de verdie-
ping van een woning in een koeltoren.

Jaap van der Hulst

Als de torens er nog hadden gestaan
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Gezondheidsconsulten voor senioren

Bent u 55 jaar of ouder, dan bent u een senior. En daar zijn er veel 
van in de Woolder Es. Op � januari 2007 was bijna de helft (46,5%) 
van de bewoners van onze wijk senior (55 jaar of ouder dus). Gemid-
deld kent Hengelo 27% senioren.

Ouderdom komt met gebreken, wordt gezegd. Of dat ook geldt voor 
de Woolder Es weet ik niet; daar heb ik geen cijfers van. Maar in ieder 
geval wil bijna iedereen zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven. 
En daar wil Carint ons bij gaan helpen. 

Personen van 
55 jaar en ouder 
kunnen bij Carint 
terecht voor pe-
riodieke gezond-
heidscontroles.

Een dergelijke ge-
zondheidscontro-
le bestaat uit drie 
consulten, ver-
spreid over een 
periode anderhalf 
jaar. 

Mensen die hieraan deelnemen, krijgen eerst een lijst met vragen 
over hun gezondheid en hun manier van  leven. 

Die vragen gaan over zaken als voeding, gewicht, medicijngebruik, 
roken, alcoholgebruik, slapen, horen, zien en (sociale) activiteiten. 
Met deze vragenlijst bereiden de deelnemers zich voor op het eerste 
consult. 

Puzzelfoto 1
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De consulten worden verzorgd een wijkverpleegkundige van Carint. 
Voor onze wijk is dat Anja Oord. 
Tijdens het eerste consult neemt zij de vragenlijst door en zo nodig 
doet ze verschillende testen (bloeddruk, bodymassindex, ogentest, 
gehoortest en glucosemeting). Uw algehele gezondheidssituatie 
komt ter sprake en er is zonodig aandacht voor zaken als depres-
siviteit of eenzaamheid.

Op grond van de vragenlijst, de resultaten van de testen en het ge-
sprek krijgt u adviezen. U bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor 

uw manier van leven 
en voor het (al dan 
niet) opvolgen van de 
adviezen die u krijgt 
om zo gezond moge-
lijk te blijven. 

Bij de volgende con-
sulten bespreekt de 
wijkverpleegkundige 
hoe het met u gaat 
en wat het effect is 
van de adviezen. 

Deelname aan de periodieke gezondheidsconsulten is gratis. 
Bent u 55 jaar of ouder en wilt u gezonder gaan leven, dan kunt u 
zich aanmelden voor het gezondheidsconsult, via telefoonnummer    
(074) 367 70 00.

Herman Aalderink

Puzzelfoto 2
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AED bij Sanders 

Sinds enige tijd hangt er een kastje bij de Sanders aan de gevel. Het 
is een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een apparaat 
dat het hart van slachtoffers van een hartstilstand  m.b.v. elektro-
schokken weer op gang kan brengen.
Hoe sneller hulp met de AED wordt geboden, hoe groter de kans op 
overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere orga-
nen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren, kan 
het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners.

De AED is beschikbaar gesteld 
door de Stichting Twente Hart 
Safe. De initiatiefnemer, de heer 
Henk Poort, geeft informatie: 
De Stichting levert een bijdrage 
aan het project lekenhulpverle-
ning van de Ambulancedienst 
Oost. Dit betreft het plaatsen van 
AED’s en het opleiden van vrij-
willigers. 

De doelstelling is om bij calamiteiten zo snel mogelijk (reanimatie)hulp 
te verlenen om de kans op overleven zonder blijvende schade zo 
groot mogelijk te maken. Het streven is dat er in een straal van hoog-
uit een kilometer rond een AED een groep van 24 opgeleide vrijwil-
ligers is. 
Hoe gaat het in z’n werk. Als iemand wordt getroffen, wordt ��2 ge-
beld. Als bij dat telefoontje duidelijk wordt, dat het om reanimatie gaat, 
gaan er vanuit de Ambulancedienst SMS-berichten naar de vrijwilli-
gers in de omgeving (dat gebeurt geautomatiseerd en op basis van 
postcodes). De vrijwilligers worden in twee groepen verdeeld. Één 
groep van vrijwilligers krijgt een SMS bericht om rechtstreeks naar 
het slachtoffer te gaan om (met de hand) te beginnen met reanime-
ren. De andere groep krijgt een bericht om de AED op te halen en 
dan naar het slachtoffer te gaan.

De AED bij Sanders
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De vrijwilligers hebben geen ‘dienst’. Een vrijwilliger die aanwezig is 
en op dat moment weg kan, gaat er zo snel mogelijk naar toe. Als een 
vrijwilliger niet weg kan om wat voor reden dan ook, gaat hij/zij niet. 
Daarom ook wil Henk Poort graag een zo groot mogelijk netwerk aan 
vrijwilligers. Er is dan altijd wel iemand beschikbaar. Als bij een alarm 
meer vrijwilligers beschikbaar zijn dan nodig, dan kan een vrijwilliger 
gewoon weer naar huis gaan. Het is immers nooit ver weg. 

Mensen die vrijwilliger willen worden, moeten eerst een cursus doen. 
Het is een cursus van één dagdeel waarin wordt geleerd hoe moet 
worden gereanimeerd en hoe de AED werkt. De cursus kost € 37,50. 
Mensen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich melden via 
de website (www.twentehartsafe.nl) of bellen 06 - �05 05� 3�.

De top tien voor Woolde

In 2008 hebben bewoners en 
partners in de wijk (zoals ge-
meente, corporatie, Carint en 
Scala) een wijkplan opgesteld. 
De gemeenteraad heeft dit wijk-
plan in april 2009 vastgesteld. 
De raad heeft toen de volgende 
opmerkingen gemaakt:
•  In het wijkplan Woolde 2009 

- 20�2 staat een groot aantal 
aandachtpunten en sugges-
ties beschreven.

•  In deze aandachtspunten en 
suggesties is geen heldere 
prioriteitstelling aangebracht.

•  Het is niet duidelijk wanneer 
deze aandachtspunten en 
suggesties daadwerkelijk wor-
den uitgevoerd.

Als een vrijwilliger niet weg kan om wat voor reden dan ook, gaat
hij/zij niet. Daarom ook wil Henk Poort graag een zo groot
mogelijk netwerk aan vrijwilligers. Er is dan altijd wel iemand
beschikbaar. Als bij een alarm meer vrijwilligers beschikbaar zijn
dan nodig, dan kan een vrijwilliger gewoon weer naar huis gaan.
Het is immers nooit ver weg.

Mensen die vrijwilliger willen worden, moeten eerst een cursus
doen. Het is een cursus van één dagdeel waarin wordt geleerd
hoe moet worden gereanimeerd en hoe de AED werkt. De cursus
kost  37,50. Mensen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen
zich melden via de website (www.twentehartsafe.nl) of bellen
06-10505131.

De top tien voor Woolde
In 2008 hebben bewoners en
partners in de wijk (zoals
gemeente, corporatie, Carint en
Scala) een wijkplan opgesteld.
De gemeenteraad heeft dit
wijkplan in april 2009
vastgesteld. De raad heeft toen
de volgende opmerkingen
gemaakt:
• In het wijkplan Woolde 2009

- 2012 staat een groot
aantal aandachtpunten en
suggesties beschreven

• In deze aandachtspunten en
suggesties is geen heldere
prioriteitstelling aangebracht

• Het is niet duidelijk wanneer
deze aandachtspunten en
suggesties daadwerkelijk
worden uitgevoerd

Top-tien Woolde.
(Op www.hengelo.nl kunt u verdere
uitleg vinden. Het wijkplan met de
top tien kunt u afhalen in de
Gemeentewinkel in het stadhuis.)
1 Speelplekken
2 Bredeschool-netwerk
3 Plannen van Welbions voor de

Bloemenbuurt
4 Inrichting en beheer openbare

ruimte
5 Ontwikkelingen Seahorse

terrein
6 Parkeerproblematiek

gezondheidspark
7 Bereikbaarheid Westermaat en

Veldkamp
8 Aanpak Slachthuisweg
9 Aanpak Thiemsland

10 Uitvoering van de afspraken uit
‘Hengelo Wijkgericht
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De raad wilde van alle aandachtspunten 
uit het wijkplan Woolde een top tien voor 
2009. 
Op de vijfde plaats van deze ’top-tien’ 
staat: Ontwikkelingen Seahorse terrein. 
Het Seahorsecomplex is in 2008 groten-
deels gesloopt. Vier bogen van de karak-
teristieke sheddakconstructie staan er 
nog. 

Het Seahorse-terrein stond in 2009 niet 
op de prioriteitenlijst woningbouwlocaties 
die de gemeente heeft opgesteld. Ook 
in 20�0 geeft de gemeente geen priori-
teit aan de ontwikkeling van het gebied. 
Er is een bestuurlijk overleg geweest met 
bouwgroep BAM. 
De BAM heeft daarna een gewijzigd ste-
denbouwkundige plan voor het gebied in-
gediend. Dit plan heeft er echter niet toe 
geleid dat de gemeente het Seahorseter-
rein toevoegt aan de prioriteitenlijst wo-
ningbouwlocaties.

Het betonijzer blijft 
voorlopig nog

De raad wilde van alle aandachtpunten
uit het wijkplan Woolde een top tien
voor 2009.

Op de vijfde plaats van deze 'top-tien'
staat: Ontwikkelingen Seahorse terrein.
Het Seahorsecomplex is in 2008
grotendeels gesloopt. Vier bogen van
de karakteristieke sheddakconstructie
staan er nog.

Het Seahorse-terrein stond in 2009 niet
op de prioriteitenlijst
woningbouwlocaties die de gemeente
heeft opgesteld. Ook in 2010 geeft de
gemeente geen prioriteit aan de
ontwikkeling van het gebied. Er is een
bestuurlijk overleg geweest met
bouwgroep BAM. De BAM heeft daarna
een gewijzigd stedenbouwkundige plan
voor het gebied ingediend. Dit plan
heeft er echter niet toe geleid dat de gemeente het
Seahorseterrein toevoegt aan de prioriteitenlijst
woningbouwlocaties.

Prioriteitenlijst
woningbouwlocaties
De gemeente heeft
prioriteiten gesteld in
woningbouwlocaties in
Hengelo. Door
weloverwogen keuzes te
maken voor nieuw-
bouwprojecten op
geselecteerde plekken
in de stad wil de
gemeente de
nieuwbouw in Hengelo
stimuleren. Doel is om
minimaal 360 woningen
per jaar te bouwen vanaf
2010. Het college van B
en W heeft in maart
2009 bepaald welke
nieuwbouwprojecten
voorrang krijgen in de
periode 2009-2015. Elk
jaar wordt opnieuw
gekeken naar de
prioriteitstelling.

Betonijzer.jpg

Het betonijzer blijft voorlopig nog
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Paddenstoelen/kunstroute

In het vorige Woolderesnieuws 
stond, dat aandacht worden be-
steed aan het hoe en waarom 
van de paddenstoelen die in de 
Woolder Es zijn verschenen.
Dat stel ik echter uit tot het vol-
gende nummer van het Woolde-
resnieuws. Wel alvast een tipje 
van de sluier. Bovenop de pad-
denstoelen staan pijlen. Deze 
pijlen wijzen in de aanbevolen 
looprichting. De route die met de paddenstoelen wordt aangegeven, 
loopt langs kunstwerken in de Woolder Es. Maar zoals gezegd: in het 
volgende nummer meer hierover. 

Buurtbemiddeling

Harde muziek, rommel of vuilnis bij de woning, een blaffende hond, 
overlast van kinderen, pesterijen, sloopauto’s in de straat. Waar men-
sen bij elkaar wonen, kan ergernis ontstaan. Het begint soms met 
iets kleins, maar het kan zomaar uitgroeien tot een fikse burenruzie 
of een langdurig (smeulend) conflict. U heeft uw buren daarop aan-
gesproken, maar dat helpt niet. Wat nu? 
Op dat moment is de buurtbemiddelaar de aangewezen persoon om 
beide partijen weer tot elkaar te brengen. Buurtbemiddeling draait al 
twaalf jaar lang met veel succes in veel Nederlandse steden. Voor 
Hengelo aanleiding om ook hier met het project te starten. Goed ge-
trainde vrijwilligers zetten zich in om de buurt leefbaarder te maken!

Elke inwoner van de gemeente Hengelo kan gebruik maken van 
buurtbemiddeling. Ook woningcorporatie, politie, stadstoezicht en 
andere organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgeno-
ten aanmelden. 
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Het kan gaan om bijvoorbeeld:
- geluids- en stankoverlast, 
- vernielingen, rommel,
- erfafscheidingen,
- overhangende struiken of bomen
- parkeeroverlast
- overlast door dieren,
- pesterijen,
- overlast door kinderen.
 

Buurtbemiddeling is er voor alledaagse conflicten tussen buurtgeno-
ten. Maar in de volgende gevallen zullen we moeten doorverwijzen 
naar andere instanties:
- criminaliteit of geweld
- alcohol- of drugsproblematiek
- conflicten met instanties
- grote psychiatrische of meervoudige problemen.

Buurtbemiddeling gaat in de praktijk als volgt te werk:
- Als u er met uw buren niet uit komt, neemt u via het centrale num-
mer contact op met de projectleider buurtbemiddeling. Deze bekijkt 
of uw probleem bemiddelbaar is.
- Is dat het geval, dan komt een tweetal bemiddelaars bij u langs om 
uw verhaal aan te horen.
- Vervolgens gaan ze naar de andere partij voor de andere kant van 
het verhaal.
- Inzet is om beide partijen bij elkaar aan tafel te krijgen op neutraal 
terrein. De neutraliteit is erg belangrijk: onze bemiddelaars stellen 
zich onpartijdig op. 
Ze leggen niets op en vellen ook geen oordeel, want ze zijn geen 
rijdende rechter.
- Het is de bedoeling dat beide partijen (onder begeleiding) zelf tot 
een aanvaardbare en werkbare oplossing komen. Zo is de kans klein 
dat het probleem zich weer voordoet.

Puzzelfoto 3
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Buurtbemiddeling Hengelo is een gezamenlijk project van SCALA, 
de gemeente Hengelo, de woningcorporatie Welbions en de politie 
Twente De projectleider buurtbemiddeling, Esther Bouman, is tijdens 
kantooruren bereikbaar op 06-�4�32947; email: e.bouwman@scala-
welzijn.nl

Inzameldata oud papier

In en om de Woolder Es zijn drie “papierwijken” van belang.
• de “grote driehoek” tussen het spoor, oostkant van de Geerdinksweg 
en noordkant van de Deldenerstraat: Hier zamelt de Woolderschool 
in op de 4de donderdag van de maand: 28/�, 25/2 en 25/3.
• 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: 27/�, 
24/2 en 24/3.
• het zuidelijke deel van de Deldenerstraat tegenover de Woolder 
Es: Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 25/�, 22/2 en 29/3.

Puzzelfoto 4
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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. De 
komende maanden vergaderen wij, wijzigingen voorbehouden, op dinsdag 5 
januari vanaf �9.30 uur en op de woensdagen 3 februari, 3 maart en 7 april, 
steeds vanaf �9.00 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

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

Voorzitter
Gezondheidspark
Buitengebied
Groen

A. Schweitzerstr 21 242 77 19

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. De
komende maanden vergaderen wij, wijzigingen voorbehouden, op dinsdag 5
januari vanaf 19.30 uur en op de woensdagen 3 februari, 3 maart en 7 april,
steeds vanaf 19.00 uur in het Buurt- en speeltuingebouw aan de
Curaçaostraat 10. 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 112.

Klachten en meldingen
Wijkbeheer gemeente: 245: 94 59
Ongediertebestrijding: 851 02 31
Hondenwacht: 245 94 59
Stadstoezicht: 245 94 59

Mieke Post              Speelvoorzieningen Rümkehof


