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buurtgenoten worden uitgenodigd om van hun kunnen te laten zien en 
horen. Zie de aankondiging op pagina 3 en verder..  



 

1 

Inhoud 
 
Uitnodiging jaarvergadering Bewonerscomité Woolder Es ------------------------- 2 
Zondagmiddag 22 mei 2011 activiteiten rond de vijver:  
Vijverconcert en “laat je zien en horen” -------------------------------------------------- 3 
Gevonden, gezocht of aangeboden op de Woolder Es ------------------------------ 6 
Busdoorsteek Pasteurstraat ---------------------------------------------------------------10 
Astelie huidverzorging; de eerste adverteerder ---------------------------------------11 
Wooldereslopen 2011 -----------------------------------------------------------------------13 
Adverteren in het Woolderesnieuws -----------------------------------------------------15 
Inzameldata oud papier en plastic -------------------------------------------------------15 
Vaste gegevens ------------------------------------------------------------------------------16 

 
 
Van de redactie 
Het wordt weer voorjaar. In dit eerste nummer van het jaar een 
aantal terugkerende uitnodigingen: voor het vijverconcert en voor 
de jaarvergadering van het bewonerscomité. Vooral het 
vijverconcert wordt bijzonder dit jaar. Maar er zijn ook andere 
oproepen en uitnodigingen. Lees de aankondigingen verderop in 
dit blad.  
 
Niet veel redactionele stukken dit keer. Ik had weinig tijd. Veel 
andere drukte. Ook daarom een oproep aan u, bewoners van de 
Woolder Es. Ik wil graag eindredacteur zijn van dit blad. Maar in 
de praktijk komt het er (te) vaak op neer dat ik de meeste stukken 
zelf moet schrijven. En dat lukt dus niet altijd. Bovendien is dat 
ook niet de bedoeling. Het blad wilt een platform zijn voor 
buurtbewoners. Te veel stukken van één hand wordt saai op den 
duur. Daarom hier en op verschillende andere plekken in dit blad 
oproepen voor bijdragen. Ik reken op u. 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. 

mailto:h-aalderink@home.nl
mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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UITNODIGING  
JAARVERGADERING van het Bewonerscomité Woolder Es 
Woensdag 30 maart 19.30 uur 
Locatie: ”Morgenster”, Freudstraat 18 
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
.  
AGENDA: 
1- Opening door de voorzitter. 
2- Vaststelling van de agenda  
3- Mededelingen  
4- Verslag van de vergadering d.d. 13 april 2010 (het verslag 

wordt voor de vergadering uitgereikt; het is ook te vinden op 
de website : www.woolder-es.nl. 

5- Jaarverslag van de secretaris (het verslag wordt voor de 
vergadering uitgereikt; het is ook te vinden op de website : 
www.woolder-es.nl) 

6- Financieel verslag en begroting (stukken worden voor de 
vergadering uitgereikt) 

7- Verslag kascontrolecommissie . 
8- Benoeming van een nieuwe kascommissie. 
9 Rondvraag. 
10 Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering. 
 
Na de pauze: 
 
Ontwikkelingen op het spoor. Herman Aalderink, werkzaam bij de 
gemeente Hengelo, geeft een inleiding over de plannen van het 
kabinet om het goederenvervoer door Twente sterk te laten 
groeien en over de mogelijke consequenties voor de bewoners 
langs het spoor. Ook gaat hij in op dat wat de gemeente doet om 
deze ontwikkelingen te beïnvloeden. 
Daarna discussie over de ontwikkelingen en wat bewoners 
eventueel kunnen doen om invloed uit te oefenen. 
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Het begin/eind van het geluidscherm langs het spoor in de Woolder Es. 
Overdag en ’s avonds komen er per uur 12 personentreinen lang. En 
nu nog zo’n 15 goederentreinen per etmaal. Volgens de prognoses 
moeten dat zo’n 80 goederentreinen per etmaal worden. 
Na de pauze van de jaarvergadering van het Bewonerscomité op 30 
maart wordt hierover gesproken. 

 
 

Zondagmiddag 22 mei 2011: 
activiteiten rond de vijver: Vijverconcert met 
Concordia en “laat je zien en horen”  
 
Het eerste lustrum van het vijverconcert (op herhaling). Vorig jaar 
ging het vijfde vijverconcert niet door; die dag regende het dat het 
goot. Dit jaar hopen we op beter weer. Het bewonerscomité 
Woolderes  organiseert op zondagmiddag 22 mei voor tweede 
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keer het vijfde vijverconcert. Rond de vijver aan de 
Woolderesweg spelen twee gezelschappen van de Hengelose 
Muziekvereniging Concordia.  
 
Bovendien willen we dit jaar wat extra’s organiseren: 
Buurtgenoten die actief zijn in de kunst(nijverheid) nodigen we uit 
om ook iets van hun kunnen te laten zien.  
 
Alle bewoners van de Woolder Es en andere belangstellenden 
zijn die middag van harte welkom. U kunt een plekje zoeken rond 
de vijver. Neem uw stoel, thee of koffiekan, sap- of wijnfles zelf 
mee. De paraplu kunt u thuis laten, hopen we. Hieronder een 
beschrijving van beide activiteiten. 
 

Vijverconcert met Concordia (14.30 tot 16.00 uur) 
Tijdens het vijverconcert spelen twee gezelschappen van de 
twee gezelschappen van de Hengelose Muziekvereniging 
Concordia (www.concordiahengelo.nl).   
 
In het Concordia-leerlingenorkest Young2C spelen kinderen, 
jongeren en volwassenen die les hebben aan de Muziekschool.  
 
De leden van Concordia’s slagwerkensemble SlamCC bespelen 
allerlei soorten gestemd en ongestemd slagwerk zoals marimba, 
vibrafoon, pauken, trommels en percussie-instrumenten.  
 
Young2C en SlamCC zijn overigens nog op zoek naar 
enthousiaste leden voor diverse instrumenten. Dus als het je 
misschien wat lijkt om in één van orkesten mee te spelen, moet 
je zeker komen kijken en luisteren. De muzikanten laten graag 
horen hoe leuk het is om samen muziek te maken.  
De muzikanten staan onder professionele leiding van dirigent, 
musicus, componist en muziekschooldocent Folkert Buis. Beide 
groepen zullen tijdens het vijverconcert afwisselend een aantal 
muziekstukken uitvoeren en daarbij ook het publiek vragen om 
mee te doen. 

http://www.concordiahengelo.nl/
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 Laat je horen en zien rond de vijver  
(vanaf 13.30 uur) 
Buurtgenoten die actief zijn in de kunst(nijverheid) nodigen wij 
van harte uit om rond het concert vanaf 13.30 uur iets van hun 
eigen kunnen te tonen. Dat mag van alles zijn: een stuk op de 
klarinet, het laten zien van een schilderij, een sculptuur, een 
wandkleed, houtsnijwerk etc. etc. Maar ook het voordragen van 
een gedicht of goocheltruc. Of het voorlezen uit eigen werk.  
Het is geen markt. Het is niet de bedoeling dat u dingen gaat 
verkopen. Het is wel om anderen iets te laten zien, horen of 
misschien wel proeven. 
Benodigdheden, als een tafel of stoel of een paraplu (tegen de 
zon) moet u zelf meenemen. Vanaf 13.30 uur kunt u terecht. 
Vooral de muzikanten onder u vragen wij om tijdig te komen. 
Want na 14.30 uur begint het concert van Concordia (en door 
elkaar spelen is niet de bedoeling).  
Als u mee wilt doen, meldt u dan even aan bij de secretaris Jaap 
van der Hulst; A. van der Meerstraat 19, 7555 LE Hengelo; 
telefoon: 2420127; email: vdhulst@hetnet.nl.  
 

 

Publiek bij 
een eerder 
vijverconcert. 

 
  

mailto:vdhulst@hetnet.nl
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Gevonden, gezocht of aangeboden  
op de Woolder Es 
Een nieuwe rubriek: Gevonden, gezocht of aangeboden op de 
Woolder Es. De aanleiding is toezending enkele van 
onderstaande oproepen. Een mooie aanleiding voor een nieuw 
rubriek. Bent u wat kwijt of heeft u wat gevonden, stuur mij een 
oproep en ik plaatst hem. Zoekt u oppas voor uw kind of uitlaat 
voor uw hond? Plaats een oproep. Maar ook als u een goed idee 
heeft wat u met anderen wilt delen. Of een vraag, of als u 
buurtgenoten zoekt om mee te wandelen of te fietsen. Of wie 
weet wilt u een straatvolleybal-tournooi organiseren. 
Laat het mij weten, het liefst per email (h-aalderink@home.nl ). 
 
Dan nu de oproepen: 
 
Gevonden: 
wat:  Gouden Damesring 
wanneer:  begin december,  
waar:  op de hoek ,van de Landsteinerstraat  en 

Palfijnstraat, tegenover de Snellenstraat : 
vastgetrapt in de sneeuw 

informatie: telefoon 074 - 24 28 317 
 
 
Aangeboden: 
Energie besparen? 
wat:  2 scharnierende voorzetramen 25€ per stuk (maar 

de 2e is gratis!). Het Is ook te gebruiken voor een 
plantenkas in de tuin 
voorzetraam 72x157 (was voor balkondeur met  
ruit 65x150)  
voorzetraam 78x147 (was voor venster met ruit 
circa 71x140); 

waar: Nico Maasstraat, 
informatie: telefoon: 06-11 918 528 
  

mailto:h-aalderink@home.nl
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Gevonden: 
wat: kerst- en nieuwjaarskaart 

(zie afbeelding hiernaast; de 
echte kaart is in kleur; 
bestemd voor: Nies en 
Louis; verzonden door 
Reinhard en Dieuwke  

wanneer: vlak voor de kerstdagen 
waar: onder de brievenbus op de 

hoek Pasteurstraat en de 
Curiestraat 

informatie: bij de redactie: 06-41816029; h-aalderink@home.nl 
 (zoals de vindster, mevrouw Ludwig - Meijers, ook 

al opmerkte: het is waarschijnlijk niet heel 
belangrijk, maar misschien wel leuk als de kaart 
toch nog bij de geadresseerden terecht komt. ) 

 
Gevraagd: 
wat: redacteuren / stukjesschrijvers / columnisten 

voor het Woolderesnieuws  
 Het blad is bedoeld voor nieuws en wetenswaardig-

heden uit en over de Woolder Es. En als platform 
voor bewoners van de Woolder Es. Zoals het nu 
gaat is de inhoud wat te veel afhankelijk van de 
eindredacteur. Hij moet de meeste stukken zelf 
schrijven. Dat is niet de bedoeling. Daarom deze 
oproep. Wees niet bang dat u meteen wordt in-
gelijfd. Ook een eenmalige bijdrage is zeer welkom.  

wanneer: Het Woolderesnieuws verschijnt vier keer per jaar, 
in maart, juni, september/oktober en december. De 
stukken moeten ongeveer halverwege de maand 
voorafgaand aan de maand van verschijning binnen 
zijn. 

informatie: Lijkt u dat wat, neem dan contact op met de 
(eind)redacteur of stuur een stuk op: Herman 
Aalderink; 06 – 41816029; h-aalderink@home.nl  

 

mailto:h-aalderink@home.nl
mailto:h-aalderink@home.nl
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Gevraagd: 
wat: overblijf-ouders op de Kardinaal Alfrinkschool 

 
De Kardinaal Alfrinkschool heeft een tekort aan 
“overblijfouders”. Anders dan de naam doet 
vermoeden, hoeft u niet een ouder te zijn en zeker 
niet van een schoolgaand kind op de school.  
U moet het natuurlijk wel leuk vinden om met 
kinderen om te gaan en om er aan bij te dragen dat 
de kinderen op een leuke en veilige manier tussen 
de middag kunnen overblijven.  
 

wanneer: tijdens de overblijf: tussen 12.15 en 13.15 
 
informatie: Als u het leuk lijkt, neem dan contact op met de 

locatieleidster:  José Schlepers 074 -2425779 
 

 
 
De Kardinaal Alfrinkschool zoekt overblijf-“ouders” 
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Aangeboden: 
wat: cursus reanimatie AED op donderdag 7 april 

Het bewonerscomité organiseert enkele reanimatie-
AED-cursussen (in het Woolderesnieuws van 
december staat meer informatie; te vinden op de 
website www.woolder-es.nl). Op de cursusavond op 
7 april a.s. zijn nog enkele plaatsen vrij. Als er meer 
belangstellenden zijn dan plaatsen wordt er geloot. 

Informatie: aanmelden tot 25 maart bij h-aalderink@home.nl 
 

Uitnodiging 
voorjaarsworkshop 

 

 

Voorjaarsworkshop  
We gaan een schikking 
maken van  natuurlijke  
materialen en  
voorjaarsbloemen. 
 
De kosten zijn € 20,00 . 
 
Nadere informatie staat 
vanaf  5 maart op de 
website: 
www.cgk-ngk-hengelo.nl 

Datum 
Woensdag 
23 maart 
9.00 uur 
 
Woensdag 
23 maart 
19.30 uur 
 
Plaats 
De Morgenster 
Freudstraat 18 
7555MH Hengelo 
 

 

 
U kunt zich aan melden tot 17 maart bij 
Gina Morssink 
Telefoon: 074-2429004 
Mail: w.g.morsink@hotmail.com 
 

http://www.woolder-es.nl/
mailto:w.g.morsink@hotmail.com
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Busdoorsteek Pasteurstraat 
 
Door de Woolder Es loopt een lijnbus. Het zijn twee bussen per 
uur. Zoals verschillenden van u wel gehoord zullen hebben, zijn 
er plannen om de loop van deze bussen door de Woolder Es te 
veranderen. Nu nog komt de bus vanaf de Deldenerstraat en 
Geerdinksweg, draait de Woolderesweg in, maakt een ronde via 
Pasteurstraat en Curiestraat en gaat terug naar Geerdinksweg, 
richting Weideweg met als eindbestemming station.  
 
Nu het Gezondheidspark wordt gerealiseerd, is de route van de 
bus verlegd via de nieuwe rotonde in de Deldenerstraat. Om 
tijdwinst te boeken en daarmee beter volgens de dienstregeling 
te kunnen rijden, is het de bedoeling om een busdoorsteek te 
maken komend vanaf de nieuwe rotonde, de Pasteurstraat in. 
Deze doorsteek is alleen bedoeld voor bussen, niet voor ander 
gemotoriseerd verkeer. Voor dit andere verkeer blijft de situatie 
min of meer hetzelfde. Alleen het fietspad wordt verlegd naar de 
andere kant van de Pasteurstraat en de middenberm in de 
Deldenerstraat voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd. 
 
De bus rijdt vanaf de nieuwe doorsteek de Pasteurstraat door, de 
Woolderesweg op en vervolgens via Geerdinksweg, Weideweg 
weer de naar oude route. Hierdoor komt de halte tegenover 
woonzorgcentrum Woolde te vervallen. Deze halte schuift circa 
100 meter op. Verder verhuist een aantal bushaltes naar de 
andere kant van de weg.  
 
De nieuwe busdoorsteek die 
gemaakt moet worden, gaat 
gedeeltelijk over de 
groenstrook en het fietspad 
op de hoek van de 
Pasteurstraat en de 
Deldenerstraat. In het nu 
geldende bestemmingsplan 
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heeft dit een groenbestemming. Groenbestemming staat geen 
wegaanleg toe. Om de busdoorsteek te kunnen maken, moet dus 
het bestemmingsplan aangepast worden. Dit betreft het zwarte 
driehoekje in het plaatje op de vorige pagina. De gemeente heeft 
een goed bezochte inloopavond georganiseerd om de plannen 
toe te lichten. Tegen de bestemmingsplanwijziging zijn 25 
zogenoemde zienswijzen ingebracht. Het plan blijkt dus 
behoorlijk te leven in de Woolder Es. Er zijn voor- en 
tegenstanders. Daarom een oproep. Wat vindt u. Vindt u het een 
goed plan of hebt u bezwaren. Laat het weten wat u vindt en 
waarom u dat vindt.  
  

Astelie huidverzorging; de eerste adverteerder 
 
Vanaf 2010 geeft het bewonerscomité Woolderes het 
Woolderesnieuws uit in eigen beheer. Daarom kunnen wij nu 
advertentieruimte beschikbaar stellen (tegen een geringe 
vergoeding) voor ondernemers op de Woolder Es. De eerste 
ondernemer die een advertentie plaatste en dat sindsdien in elk 
nummer gedaan heeft is, Anja Duijm van Astelie huidverzorging. 
Omdat zij de eerste adverteerder was, heb ik een bezoek 
gebracht aan haar salon aan huis aan de Steenmeijerstraat 33.  
Ik was benieuwd of adverteren in het Woolderesnieuws helpt; of 
het nieuwe klanten oplevert. 
 
Voor mij was het eerste 
keer dat ik een salon van 
een schoonheidsspecialiste 
bezocht. De eerste vraag 
was dan ook:  
 
Wat doet een 
schoonheidsspecialiste ? 
Anja Duim vertelt dat dat 
van alles kan zijn. Vaak   

Schoonheidsspecialiste Anja Duim in 
haar salon, met uitzicht over een fraaie 
tuin en daarachter het spoor.  
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wordt begonnen met een gezichtsbehandeling. De huid wordt 
intensief gereinigd, eventueel in combinatie met een 
waterdampapparaat. Hierdoor worden de poriën geopend zodat 
onzuiverheden kunnen worden verwijderd. Welke producten Anja 
gebruikt, bepaalt ze aan de hand van een huidanalyse. 
Aanvullend kan er worden geëpileerd, geharst of wimpers en 
wenkbrauwen worden geverfd. Alles uiteraard in overleg met de 
klant., Ook kun je terecht voor een ontspannende (hot stone) 
massage. Belangrijk is dat de klant met een goed gevoel de 
salon verlaat. Ze benadrukt dat ze werkt met producten die niet-
allergisch zijn, dierproef-vrij en door bijna iedereen worden 
verdragen. 
 
Bestaan je klanten alleen uit vrouwen of komen er ook mannen ?  
Circa 90% van de klanten zijn vrouwen, maar er komen ook 
mannen. En dat worden er hoe langer hoe meer. Zeker jongere 
mannen hebben wat meer aandacht voor hun uiterlijk en vinden 
het prettig om een behandeling te ondergaan. En ook jongeren 
komen bij haar, vooral om acné (puistjes) te behandelen.  
 
Heeft adverteren in het Woolderesnieuws geholpen. Heb je er 
nieuwe klanten door gekregen ?. 
Het adverteren heeft zeker geholpen. Er zijn zeker 5 of 6 nieuwe 
klanten door de advertentie bijgekomen. Een vrij groot deel van 
de klanten komt uit de buurt, maar ook komen mensen van 
verder weg.  
 
Hoe bevalt het om een bedrijf aan huis te hebben ?.  
Het bevalt goed. Ik heb alle vrijheid om mijn tijd zelf in te delen. 
Het enige wat ik wel eens mis zijn collega’s. Maar ik bezoek 
regelmatig bijscholingen, cursussen en beurzen om bij te blijven 
in het vakgebied. Dan is er volop gelegenheid om met collega’s 
te praten. 
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Wooldereslopen 2011 
Op de zondagen 9 januari, 30 januari, 20 februari en 13 maart 
hebben de Wooldereslopen weer plaatsgevonden.   
 
Er deden weer veel mensen aan mee. Na de derde loop waren er 
al 1645 deelnemers, waarvan 190 jongens en meisjes tot 13 jaar. 
  

 
 
Finishende deelnemers tijdens de derde van de vier  
Wooldereslopen in 2011. Ondanks de snijdende wind en 
de voorjaarsvakantie waren er veel deelnemers.  
Het publiek vond het wat koud en was niet in grote aanwezig. 

 
De lopers kunnen kiezen uit 4 afstanden: 1,4 km, 5,1 km, 10 km 
of 15 km. Er is een klassement waarvoor de drie beste tijden 
tellen (zie www.mpmhengelo.nl/wooldereslopen/uitslagen/2011/). 
Voor de meeste deelnemers is echter niet zozeer het klassement 
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van belang, maar vooral het deelnemen en het halen van de 
doelstellingen/tijden die je jezelf gesteld hebt. En bovendien is 
het een soepel georganiseerd en gezellig evenement.  
Er lag geen sneeuw dit jaar, maar tijdens de tweede en derde 
loop was er wel een snijdend koude wind.  
 
Als u dit leest is de laatste loop op 13 maart ook geweest en kunt 
u niet meer meedoen dit jaar. Maar misschien is het wat om 
alvast te gaan trainen voor het volgend jaar ? 
 
 

 
 
De achterkant van het Twickelcollege. Zoals het er nu uitziet, blijft de 
school aanwezig in onze buurt. Er zijn signalen dat er nieuwbouw komt. 
Wellicht een interessant artikel voor een volgend nummer. Is er een 
onbezoldigd redacteur die dat wil gaan uitzoeken ? Neem contact op 
met de redactie. 
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Adverteren in het Woolderesnieuws 
Zoals ook in 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-
aan-huis verspreide) blad laten weten wat ze maken, verkopen, 
adviseren of anderszins ondernemen.. 
 
Niet commerciële oproepen zijn gratis. Als u een oproep plaatst 
om er wat aan te verdienen, rekenen we een bescheiden 
advertentietarief (voor de tarieven: zie het binnenblad van de 
omslag). 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  

 
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: 24/3, 28/4, 26/5, 23/6 en 28/7 
Plastic: vrijdag: 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 en 24/6. 

 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: 23/3, 27/4, 25/5, 22/6 en 27/7  

 Plastic: vrijdag: 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 en 24/6. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 28/3, 25/4, 2/5 (afwijkende dag!), 30/5, 27/6 en 30/7. 
Plastic: vrijdag: 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 en 24/6. 
 

  

mailto:h-aalderink@home.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



 

 

 

Advertentietarieven  
 
 
Hele pagina (A5-formaat):     € 50,= 
Halve pagina (dit vak)    € 25,= 
Kwart pagina (één van de onderste vakken): € 15,= 
 
Belangstelling ? Neem concact op: h-aalderink@home.nl 
 

  

 
 



 

 

 

 

 

Speciale aanbieding voor lezers van dit blad:  
een kennismakingsbehandeling voor € 25,=  


