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Van de redactie 
Het jaar zit er weer bijna op. Op pagina 2 een uitnodiging voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst van het bewonerscomité op 3 januari .  
 
Een suggestie voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar: 
leren reanimeren!. Iedereen zou dat moeten kunnen. Het 
bewonerscomité biedt u een cursus aan en u kunt zich nog 
aanmelden. Zie pagina 4 en 5.  
 
En voor onder de kerstboom: lees op pagina 6 en verder wat 
wethouder Marika ten Heuw zegt over de financiering van 
activiteiten in de buurt. Wat vindt u? Laat het ons weten, dan 
nemen wij dat mee in de gesprekken met de gemeente.  
 
Ook als u op andere zaken wilt reageren, suggesties hebt voor 
artikelen of, beter nog, zelf een artikel wilt schrijven, laat het dan 
weten. Het liefst per email (h-aalderink@home.nl), maar anders 
mag natuurlijk ook.  
 
Op de website (www.woolder-es.nl) vindt u actuele informatie 
over onze buurt, verwijzingen naar krantenartikelen en eerdere 
nummers van dit blad. En u kunt er reacties plaatsen. 
 

Herman Aalderink 

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Uitnodiging voor de Nieuwjaarbijeenkomst  
op maandag 3 januari 19.00 (met midwinterhoorns) 
 

  
De nieuwjaarsbijeenkomst begin dit jaar was sfeervol, maar koud. 

 
Goede tradities moet je in ere houden. Eén van die tradities is de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van het Bewonerscomité met 
midwinterhoorns.  
 
Op maandag 3 januari 2010 is het weer zo ver. Het nieuwe jaar is 
begonnen en de melancholieke midwinterhoorns gaan weer 
klinken, aangeblazen door enkele vakbekwame blaozers. Niet 
boven een put, maar boven de mooie vijver, al dan niet bevroren. 
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 voorspoedig Nieuwjaar toewensen. Voor iedereen, 
volwassenen en kinderen, is er een nieuwsjaar-(fris)drankje of 
borreltje. 
 
Het Bewonerscomité nodigt u van harte uit op maandag 3 januari 
om 19.00 uur bij de vijver.  
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Doe mee aan de AED- en reanimatie cursus 
Je bent een rund als niet reanimeren kunt !.  
Dit was het motto van de enthousiasmerende voorlichting die de 
heer Kamphuis van de ambulancedienst Oost gaf op 18 
november jl. Op elke 100.000 inwoners van Nederland worden er 
jaarlijks 60 tot 80 mensen getroffen door een acute hartstilstand. 
Voor Hengelo zijn dat dus gemiddeld ca. 40 tot 60 personen per 
jaar.  
Als iemand door een hartstilstand wordt getroffen en omstanders 
weten niet wat ze moeten doen, is de kans op overleven zeer 
klein; een ziekenauto vrijwel altijd te laat.  
Als omstanders wel weten wat te doen, kan de overlevingskans 
toenemen tot ruim 70%. En het is niet moeilijk om het te leren. In 
de woorden van de heer Kamphuis: iedereen die op de knieën 
kan liggen, kan leren reanimeren en een AED te bedienen.  
Op de cursus wordt dit geleerd. De duur van een cursus is ca. 
2,5 uur. Daarna moet jaarlijks een opfriscursus van ca. 1,5 uur 
worden gevolgd. 
 
Door bij een hartstilstand meteen te beginnen met reanimeren 
(=beademen en hartmassage) blijft zuurstofhoudend bloed naar 
de hersenen stromen en wordt tijd gewonnen. Met een 
Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt een stroomimpuls 
toegediend waardoor het hart in veel gevallen weer gaat pompen 
Een AED werkt automatisch en geeft aan wat de gebruiker moet 
doen.  
 
Als u aan een cursus hebt 
deelgenomen, kunt u zich na 
afloop via het internet 
aanmelden als vrijwilliger. U 
geeft daarbij aan waar u woont 
en wat uw mobiele telefoon-
nummer is.  
Het systeem werkt als volgt. 
Als 112 wordt gebeld en het 

 
Bij Sanders aan de muur hangt 
een AED.  
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blijkt een hartstilstand, dan gaan er geautomatiseerd SMS-
berichten naar de vrijwilligers in de directe omgeving (dat gaat op 
basis van postcodes). Het systeem verdeelt de vrijwilligers in 
twee groepen. Één groep krijgt een SMS-bericht om rechtstreeks 
naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren. De 
andere groep krijgt bericht om de AED op te halen en dan naar 
het slachtoffer te gaan. Je hebt als vrijwilliger geen „dienst‟. Als je 
thuis bent en weg kunt, ga je zo snel mogelijk naar het slachtoffer 
toe. Als je om wat voor reden dan ook niet weg kunt of wilt, dan 
ga je niet. Daarom is een groot netwerk van vrijwilligers 
belangrijk. Er is dan altijd wel iemand beschikbaar.  
 
Het Bewonerscomité zo‟n systeem van vrijwilligers ook van 
belang voor de Woolder Es. Daarom biedt het Bewonerscomité 
de cursus aan aan bewoners van de Woolder Es. Wij verwachten 
dan wel dat u zich inschrijft als vrijwilliger. De jaarlijkse 
opfriscursus is voor eigen rekening. 
 
Maximaal 8 personen kunnen per cursusavond deelnemen. Bij 
voldoende belangstelling worden twee cursussen gegeven in 
januari en/of februari in het gebouw van de ambulancedienst aan 
de Demmersweg 55. Er hebben zich al ca. 8 personen 
opgegeven. De precieze data worden vastgesteld in overleg met 
belangstellenden.  U kunt zich opgeven door een mail te sturen 
naar: h-aalderink@home.nl.  
 

PGB en Zorg in Natura voor senioren. 
 
Veel mensen hebben bij het ouder worden op enig moment 
huishoudelijke hulp of zorg nodig. Daarvoor kan men een 
aanvraag doen. Als u een indicatie krijgt, kunt u kiezen om deze 
zorg of hulp in Natura te ontvangen of met een 
PersoonsGebondenBudget (PGB). De SWOH organiseert 
voorlichtingsbijeenkomsten hierover in januari en februari. Neem 
voor informatie contact op met: SWOH/zorgloket 074-245 9131. 
  

mailto:h-aalderink@home.nl


 

5 

Interview met “onze” wijkwethouder  
Al weer ruim een half jaar is het nieuwe college van 
Burgemeester en wethouders in functie. In het college werken 5 
partijen samen: PvdA, SP, BurgerBelangen, D66 en Groen Links. 
Van elke partij zit één wethouder in het college. Elke wethouder 
heeft naast allerlei andere taken twee Hengelose wijken in zijn of 
haar portefeuille. Marisca ten Heuw (SP) is de wijkwethouder van 
de Hengelose Es en  van Woolde. Reden voor een interview met 
“onze” wethouder. 
 
Wat houdt de taak van een 
wijkwethouder in ? 
De wijkwethouder is het 
aanspreekpunt voor de wijk. 
Zij heeft ondermeer contacten 
met de bewonersorganisaties 
om te horen wat er in een wijk 
leeft. Ook als een bewoner er 
met de gemeentelijke 
organisatie niet uitkomt en 
behoefte heeft aan een 
gesprek met het 
gemeentebestuur, dan is de 
wijkwethouder het eerste 
aanspreekpunt. Binnen het 
college bewaakt de 
wijkwethouder dat er 
samenhang is in dat wat er vanuit de verschillende portefeuilles 
van de wethouders in een wijk wordt uitgevoerd. Zij/hij is het best 
op de hoogte van wat er in de wijk speelt en kan er voor zorgen 
dat, als het nodig is, zaken op elkaar worden afgestemd. Er is 
afgesproken dat een wethouder niet de wijkwethouder is in de 
wijk waarin hij/zij zelf woont.  
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Welke onderwerpen heeft u verder in portefeuille  
Alles wat te maken heeft met werk en inkomen: sociale zaken, 
werk (arbeidsmarkt), economie, inburgering, educatie en  
re-integratie.  
 
Hoe bevalt het wethouderschap in deze tijden van 
bezuinigingen? 
Het is geen gemakkelijke tijd; er moet voor miljoenen bezuinigd 
worden. Het is nooit leuk is om te bezuinigen en er is geen extra 
geld om nieuwe dingen mee te doen. Ook is na de crisis de 
werkeloosheid in Hengelo (met op dit moment ca. 8%), net als in 
heel Twente, hoger dan gemiddeld in Nederland (ca. 6 %). Wel is 
het zo dat de industrie op dit moment weer wat groeit. En de 
industrie is in Hengelo een belangrijke bedrijfstak.  
Het is wel een boeiende taak. Er is in het college eensgezindheid 
over de richting die het uit moet. Het sociale beleid in Hengelo 
wordt zoveel mogelijk ontzien en moet op peil blijven. Er wordt 
niet gekort op de wijkbudgetten. Het is een voordeel dat je in 
deze tijd in het college zit. Je kunt dan meer invloed uitoefenen 
op de keuzes die gemaakt worden dan wanneer je in de 
oppositie zit. 
 
Kent u de Woolder Es (al) een beetje ? 
Ik ben geboren en getogen in Hengelo en ik denk dat ik elke 
straat in Hengelo wel weet te vinden.  
In mijn tijd als raadslid voor de SP ben ik veel in de stad geweest 
en heb ik met veel mensen gesproken. Ook met mensen uit de 
Woolder Es. Ik ken de Woolder Es dan ook vrij goed, denk ik. 
 
Hoe zou u de Woolder Es typeren ? 
De Woolder Es is een mooie groene wijk. De mensen die er 
wonen zijn over het algemeen heel tevreden met de wijk en met 
het groen in de wijk. Ook met de ligging tegen het buitengebied. 
De bewoners gaan er over het algemeen goed met elkaar om. 
Het is een veilige woonbuurt.  
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Er zijn niet veel 
openbare voorzieningen. 
De aanwezigheid van de 
Sanders-supermarkt 
wordt zeer gewaardeerd. 
Ik heb ook het idee dat 
het Twickelcollege goed 
in de wijk is ingepast. 
Het brengt levendigheid 
in de wijk. Er zijn wel wat 
klachten over zwerfvuil. 
Ook het parkeren gaat 
niet altijd goed. Maar in 
verhouding zijn dat kleine problemen.  
Ook is niet iedereen tevreden over de ontsluiting van de wijk. Alle 
autoverkeer moet via de Woolderesweg richting Geerdinksweg. 
Aan de andere kant zijn veel bewoners langs de Pasteurstraat er 
weer blij mee dat de Pasteurstraat geen ontsluitingsweg is. 
 
In welke wijk woont u zelf 
In Klein Driene. Mijn hele leven al gewoond. Op de grens van de 
Sterrenbuurt en de Noork. Ook tijdens mijn studie in Amsterdam 
heb ik steeds in Hengelo blijven wonen. Ik had een goede 
bijbaan en het beviel goed in Hengelo.  
 
Er wordt nagedacht over een andere verdeling van wijkbudget-
ten. Het idee is geopperd om het activiteitendeel van het budget 
van de wijkcomité’s via buurtbonnen voor particuliere initiatieven 
beschikbaar te stellen. Niet alle comité’s zijn daar blij mee.  
 
De gedachte achter de plannen voor een andere opzet van de 
financiering, is om meer bewoners te betrekken bij 
wijkactiviteiten. Sommige wijkcomité‟s hebben moeite om de 
mensen in de wijk te bereiken en hen te stimuleren om 
activiteiten te ondernemen. Het is daardoor soms wat teveel 
alleen het wijkcomité dat bepaalt waaraan het activiteitenbudget 

 
De Woolder Es is een mooie groene wijk 
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besteed wordt. Het is echter zeker niet de bedoeling om de 
wijkcomité‟s in hun functioneren te beperken.  
Daarom gaan de wethouders in januari opnieuw langs de 
wijkcomité‟s in “hun” wijken om te inventariseren wat de vaste 
kosten van die comité‟s zijn en of het budget van € 0,57 per 
inwoner genoeg is om de organisatie goed te laten draaien. 
Daarnaast wordt er gemeentebreed een werkgroep 
samengesteld die moet gaan praten en nadenken over een 
manier om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en enthousiast 
te maken voor initiatieven. En daar hangt mee samen dat ook 
moet worden nageacht over hoe wijkbudgetten moeten worden 
ingezet en verdeeld. Voor een goede discussie moet de 
werkgroep niet al te groot worden. Waarschijnlijk zal aan de 
wijkcomité‟s worden gevraag om één persoon in de werkgroep af 
te vaardigen.  
 
Hoe ziet u de rol van een wijkcomité/bewonerscomité ? 
Een wijkcomité blijft voor de gemeente een belangrijke 
gesprekspartner en verbindingsschakel, voor de wijk. Een 
wijkcomité moet steeds blijven proberen om een zo breed 
mogelijk draagvlak in de wijk te hebben. Daarbij kan het soms 
goed zijn om eens kritisch te kijken naar vaste activiteiten. 
Worden met de activiteiten nog wel de bewoners bereikt waar het 
oorspronkelijk voor bedoeld was. Alles hoeft niet altijd te blijven 
zoals het was. Veranderingen en nieuwe activiteiten kunnen ook 
nieuwe mensen aanspreken en nieuw elan brengen. 
 
Naschrift: 
Zoals wethouder Mariska ten Heuw aankondigt, wordt er in 
januari en februari doorgepraat over de wijkbudgetten voor 
activiteiten.  
Wat vindt u? Moeten de wijkbudgetten blijven worden verdeeld 
via de wijkcomité‟s/bewonersorganisaties. Gaan deze 
organisaties goed met het geld om ? Of is tijd voor wat anders ? 
Is het systeem van de buurtbonnen een beter systeem. Of moet 
het nog anders ? Hebt u een duidelijke mening of ideeën, laat het 
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ons weten. De vertegenwoordiger van het bewonerscomité 
Woolderes die aan de werkgroep gaat deelnemen kan deze 
inbreng meenemen in de discussie.  
 

Wooldereslopen 2011 
Ook komend jaar worden de 
Woolderes-lopen weer (hard) 
gelopen; op de zondagen 
9 januari, 30 januari, 20 
februari en 13 maart. De start 
is vanaf 11.00 uur aan de 
Woolderesweg, ongeveer ter 
hoogte van het einde van de 
bebouwde kom. 
Het komende jaar is de 
16de editie. Hij wordt 
georganiseerd door de 
atletiekvereniging Marathon 
Pim Mulier (MPM) in Hengelo. 
 
De lopers kunnen kiezen uit 4 afstanden gelopen: 1,4 km, 5,1 
km, 10 km of 15 km. Voorinschrijven kan nog tot het eind van dit 
jaar via de website (www.mpmhengelo.nl). Op zaterdag 8 januari 
kunt u zich nog inschrijven tussen 15.00 en 17.00 uur in de 
Woolderschool. En ook op de dagen van de lopen kunt u zich 
inschrijven tussen 9.00 en 10.30 uur; ook in de Woolderschool. 
Het inschrijven kan dan ook geen excuus zijn niet mee te doen. 
Als u niet mee(hard)loopt, is aan te raden om naar de start te 
wandelen om daar de lopers aan te moedigen. Het is er altijd 
heel gezellig. En wie weet raakt u geïnspireerd…. 
 

Adverteren in het Woolderesnieuws 
Zoals ook de vorige nummers vermeld, geven wij met ingang van 
dit jaar het Woolderesnieuws zelf uit. We zijn daarom vrij om zelf 
advertenties te plaatsen. Ondernemende bewoners van de 
Woolder Es kunnen buurtgenoten in een advertentie in dit (huis-

 
In 2010 lag er bij drie van vier 
lopen sneeuw. 

http://www.mpmhengelo.nl/
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aan-huis verspreide) blad laten weten wat ze maken, verkopen, 
adviseren of anderszins ondernemen. Maar ook is er ruimte 
beschikbaar voor niet-commerciële oproepen. 
 Als u bijvoorbeeld een wandelgroep wilt starten of een 
straatvolleybaltoernooi wilt organiseren, kunt u daar een berichtje 
over plaatsen. Of als u oppas zoekt of een uitlaat voor uw hond. 
  
Niet commerciële oproepen zijn gratis. Als u een oproep plaatst 
om er wat aan te verdienen, rekenen we een bescheiden 
advertentietarief. Het is niet duur en bovendien steunt u daarmee 
het verschijnen van dit blad. Neem voor informatie contact op, 
bijvoorkeur per mail: h-aalderink@home.nl  
 
 

 
  

advertentie 

mailto:h-aalderink@home.nl
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OLIEBOLLEN 

BESTELLEN T/M DO. 30 DECEMBER 
(vul de bestelbon in op de achterkant; pagina 12) 

 
Oliebollen per stuk: 

10 stuks voor: 
 

Oliebollen gevuld per stuk: 
10 stuks voor 

 
Appelbeignets per stuk: 

5 stuks voor: 
 

 
0,55 
5,00 
 
0,60 
5,50 
 
1,25 
5,00 

 
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen 

en een goed 2011 
 

Kerstsalades: bestellen voor 22 december! 
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BESTELBON 
 

SNACKBAR WOOLDERES; WOOLDERESWEG 106 
 

Uitknippen en inleveren t/m donderdag 30 december. 
 
Betalen bij bestelling 
 
Afhalen vrijdag 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur 
 

  
stuks oliebollen 

 
€ 

 

  
stuks oliebollen gevuld 

 
€ 

 

  
stuks appelbeignets 

 
€ 

 

  
 
Totaalbedrag 

 
 
€ 

 

 
 
 
Naam 

 

 
 
Adres 

 

 
 
Telefoon 
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Te Koop: 
 
schilderijen van 
Agnes Hoks uit 
eigen atelier. 
 
Zij woont en werkt 
in de Woolder Es. 
 
Bel voor 
vrijblijvende 
afspraak: 
074-2421105  
 
Zij heeft haar opleiding gehad aan de Kunstacademie in Arnhem. 
In diverse plaatsen heeft zij exposities gehad.  
Haar werk is modern figuratief, 
Onderwerpen:Landschappen,stillevens,bloemen,figuren en meer. 
Materiaal: acryl, gouach met pastel. 

 

 

Nieuwbouw aan de Deldenerstraat 
In 2007 is aan de noordkant van de 
Deldenerstraat, grenzend aan de 
Woolder Es een grote villa 
gebouwd. Nu lijkt het er op dat ook  
het open stuk 
tussen die villa en 
de bebouwde kom 
bebouwd gaat 
worden.  
Op 7 december 
hebben B&W 
besloten om de 
gemeenteraad voor 
te stellen om mee te 

 
Uit de stedenbouwkundige visie 

 

advertentie 
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werken aan een bestemmingsplan dat die bouw mogelijk moet 
maken. Door het gezondheidspark en de rotonde komt het 
gebied min of meer in de bebouwde kom te liggen. Er is een 
stedenbouwkundige visie gemaakt waarin staat hoe die 
bebouwing er uit moet komen te zien (de zogenoemde 
"beeldkwaliteit" ). De bebouwing moet de nieuwe overgang gaan 
vormen tussen bebouwde kom en buitengebied  De 
stedenbouwkundige visie kunt u vinden op de website van het 
bewonerscomité www.woolder-es.nl . 
  
Wanneer met het bestemmingsplan en daarna de bouw 
begonnen gaat worden, is nog niet bekend. Eerst moet daarvoor 
met de grondeigenaren een overeenkomst worden gesloten. 

 
Ontwikkelingen Seahorse. 
Het college van B&W heeft voor de periode 2010 en 2011 de 
prioriteiten voor de te ontwikkelen woningbouwlocaties opnieuw 
bekeken. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen ten 
opzichte van vorig jaar. Door prioriteiten te stellen probeert de 
gemeente meer afstemming te krijgen tussen vraag naar 
woningen en de woningbouwprojecten. Om de lijst met 
woningbouwlocatie die prioriteit hebben samen te stellen, heeft 
de gemeente informatie opgehaald bij verschillende 
marktpartijen. Maar ze heeft ook gekeken naar de 
nieuwbouwontwikkelingen die ze zelf prioriteit wil geven. Het 
Seahorse-terrein staat niet op de prioriteitenlijst.  
 
Bij het stellen van prioriteiten is allereerst gekeken naar de 
bouwprojecten die goed aansluiten bij de actuele woningvraag. 
Daar zijn dit keer ook zorgwoningen bij betrokken Daarnaast 
heeft de gemeente gekeken welke plekken bebouwd moeten 
worden omdat dit de kwaliteit en uitstraling van de omgeving ten 
goede komt. Vooral de binnenstad, het zuidelijk stadsdeel (Hart 
van Zuid  en de Berflo Es) en de kwaliteitsverbetering van de 
bestaande wijken zijn belangrijke speerpunten van het college. 
De lijst met geprioriteerde projecten en een bijbehorende 

http://www.woolder-es.nl/
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overzichtskaart is te vinden 
op de gemeentelijke site 
(www.hengelo.nl). 
 
De gemeente doet een 
oproep aan de eigenaren 
van braakliggende locaties 
waar de komende jaren niet 
gebouwd wordt om een 
tijdelijke nieuwe invulling te 
geven (bijv. tijdelijke 
huisvesting of inzaaien met 
gras). Ook de BAM is 
opgeroepen een tijdelijke 
invulling te geven aan het 
Seahorse terrein.  

 
Inzameldata oud papier en plastic 
In en om de Woolder Es zijn drie “papierwijken” van belang. 

 de “grote driehoek” tussen het spoor/buitengebied, westkant 
van de Geerdinksweg en noordkant van de Deldenerstraat: 
Hier zamelt de Woolderschool in op de 4de donderdag van de 
maand: 27/1, 22/2, 24/3 en 28/4 
Plastic: vrijdag: 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4 en 15/4. 

 de “kleine driehoek” tussen het spoor, oostkant van de 
Geerdinksweg en de Deldenerstraat. Hier zamelt de 
Hengelose Christelijke Harmonie in op de 4de woensdag van 
de maand: 26/1, 21/2, 23/3 en 27/4 

 Plastic: vrijdag: 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4 en 15/4. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 31/1, 28/2, 28/3 en 25/4 
Plastic: vrijdag: 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4 en 15/4. 
 

  

 
Het is te hopen dat de BAM voelt voor een 
tijdelijke oplossing. Erg jammer trouwens 
dat al die monumentale sheddaken zo nodig 
gesloopt moesten worden. Anders hadden 
we nu een heel bijzondere overdekte ruimte 
gehad. 

http://www.hengelo.nl/
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Vaste gegevens 
Leden van het Bewonerscomité 
 
Naam Functie Adres Telefoon 

Hans van 
Oosterbosch 

Voorzitter  
 

A. Schweitzerstr 21 242 77 19 

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 13 851 10 88 
Mieke Post speelvoorzieningen Rümkehof 20 06-42105160 
    
 
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 de  
eerste woensdag van de maand, 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



 

 

 
Schoonheidssalon Beauty for you 
 
Bij Beauty for you gaat een behandeling niet alleen om huidverbetering. 
In het drukke leven van tegenwoordig is stress aan de orde van de dag. 
Ook u zult dit wellicht ervaren. 
Neem daarom tijd voor een ontstressende en ontspannende behandeling. 
 
Beauty for you werkt met het merk Webecos. 
Voor een optimale huidverzorging neemt Webecos bij de schoonheidsspecialistes al 
vele jaren een vooraanstaande positie in. 
Kenmerkend voor de cosmetica is de plantaardige oorsprong van de werkzame 
bestandsdelen. 
Webecos voert een variatie aan producten. 
De producten zijn hypoallergeen en dierproefvrij. 

         
Aanbiedingen feestmaand December: 
 

Gezichtsbehandeling super de luxe 
Deze behandeling bestaat uit: reiniging, dieptereiniging, epileren, vapozone, 
het verwijderen van onzuiverheden, gezichtsmassage, masker en een 
huidverzorgingsproduct. 
 
Nu € 25,00 i.p.v. € 30,00 

 
Manicure 
Reinigen, ontvettten, vijlen, scrub voor de handen, nagelbadje, verzorgen van de 
nagelriemen en velletjes verwijderen, basislak, kleurlak, topcoat. 
Keuze uit: handmassage of handpakking 
 
Nu € 17,50 i.p.v. € 20,00 
 
Ik zie u graag terug bij schoonheidssalon Beauty for you 
 

Melanie ter Avest 
Sumatrastraat 9 
7556 SX Hengelo 
Tel: 06-23887821 
 
Behandelingen uitsluitend op afspraak. 

advertentie 



 

 

 

 


