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Van de redactie 
Het juni-nummer in de eerste dagen van juli. Maar de vakantie 
valt ook laat dit jaar. Dus u krijgt hem vast nog tijdig onder ogen. 
 
In het vorige nummer riep ik u, buurtbewoners, op om stukken 
aan te leveren. Het blad moet een platform zijn voor 
buurtbewoners. En u hebt gereageerd. Er zijn verschillende 
stukken toegezonden. Hartelijke dank daarvoor. Ik hoop dat u 
daarmee doorgaat, sterker nog: ik reken op u.  
 
Mijn oproep om te reageren op de busrouteplannen leverde maar 
één reactie op. Dat is te weinig voor discussie. Misschien de 
volgende keer.  
 
Reacties 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 
 
Als u op vakantie gaat, een goede vakantie gewenst. Als u hier 
blijft een goede zomer in de Woolder Es gewenst.  

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Woonzorgcentrum Carint Het Woolde 
Woonzorgcentrum Het Woolde aan de Geerdinksweg maakt deel 
uit van de Woolder Es. Het woonzorgcentrum wil graag zoveel 
mogelijk deel uitmaken van de buurt. Daarom een interview met 
de heer Oude Voshaar, zorgmanager bij Woonzorgcentrum 
Carint 
 
De heer Oude Voshaar benadrukt dat hij graag de binding met de 
buurt wil versterken. Helaas zit de drukke Geerdinksweg tussen 
het woonzorgcentrum en het grootste deel van de Woolder Es. 
De weg vormt een barrière. Als je het centrum opnieuw zou 
beginnen, zou je hem meer midden in de wijk zetten. Maar nu 
moeten we zoveel mogelijk proberen om het goed aan te laten 
sluiten op de wijk. De voorzieningen in het Woolde , zoals het 
restaurant, een winkeltje, pedicure, kapsalon, etc. zijn ook 
toegankelijk voor buurtbewoners.  
 
Restaurant 
Eten is een 
belangrijke manier 
om contact te maken. 
Daarom is het 
restaurant een 
belangrijk 
uithangbord voor  
Het Woolde.  
 
Het restaurant heeft 
een eigen keuken 
met eigen koks. 
Daarom kan snel op 
menuwensen worden 
ingespeeld.  
 
Buurtbewoners zijn 
dan ook van harte 

 
Het restaurant is tussen de middag meestal 
goed gevuld. Wijkbewoners kunnen er ook 
komen eten (zonder reserveren).  
De heer op de voorgrond is een wijkbewoner 
en komt er regelmatig eten. Hij is heel 
tevreden. “Het is veel leuker dan alleen thuis 
eten en voor de kosten hoef je het ook niet 
te laten; zelf koken kost net zoveel” 
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welkom in het restaurant.. Reserveren is niet nodig. „s Middags is 
het meestal goed gevuld. ‟s Avonds is de belangstelling nog wat 
minder. Dat komt ook, vertelt Oude Voshaar, doordat in het 
verleden het eten nog van buiten werd aangevoerd. Toen konden 
de bewoners alleen ‟s middags warm eten. Die gewoonte is bij 
veel bewoners gebleven. Vooral nieuwe bewoners eten ook ‟s 
avonds.  
Er kan worden gegeten tussen 12.30 en 14.00 uur en tussen 
17.00 en 18.30 uur. Het is er niet duur. Een drie-gangenmenu 
kost 7 euro. Je kunt kiezen uit twee menu‟s. Reserveren is zoals 
gezegd niet nodig. 
 
Activiteiten 
In Het Woolde worden veel activiteiten georganiseerd: er zijn 
themamiddagen, er is een biljartclub, een schilderclub, een 
wandelclub, er worden computercursussen gegeven, een bingo, 
er zijn soms uitstapjes, etc. De activiteiten zijn niet alleen voor 
bewoners bestemd, maar ook mensen van buiten, bewoners van 
de Woolder Es. Er wordt goed gekeken waar vraag naar.  
 
Zo is er pas een 
jeu- de-boule-baan 
aangelegd. Veel 
bewoners kunnen 
zelf geen jeu de 
boule meer spelen. 
Maar de baan is 
dan ook vooral 
bedoeld als 
ontmoetingsplek. 
Bewoners van de 
Woolder Es zijn 
welkom om van de 
baan gebruik van 
te maken. 
  

 
De mooi gelegen jeu-de-boule-baan op de 
binnenplaats van het Woolde. Wijkbewoners 
zijn van harte welkom van de baan gebruik te 
maken!!.  
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Voor informatie over activiteiten kan contact op worden genomen 
met tel. 074-3673058 of activiteiten.woo@carint.nl 
 
Gebouwen en ontwikkelingen 
Dit jaar wordt gestart met 
bouw van 24 appartementen 
voor zogenoemd beschermd 
wonen voor ouderen aan de 
Woolderesweg. De ouderen 
komen te wonen in eenheden 
met een eigen keuken en  
woonkamer. En er zijn 
woonbegeleiders. 
 
De Lasondervleugel is het wat oudere gebouw langs de 
Geerdinksweg. De appartementen in dit gebouw voldoen 
eigenlijk niet meer aan de eisen van de tijd. Op dit moment is 
echter nog niet duidelijk wat er moet gebeuren. Er zijn veel 
ontwikkelingen. Er komen verschillende plekken voor wonen met 
zorg (bijv. de Klokstee). Ook op het gezondheidspark verrijzen 
gebouwen. Het is nu dan ook nog niet duidelijk waar precies 
behoefte aan is en welke omvang dat moet hebben. Pas als daar 
helderheid over is, wordt de Lasondervleugel aangepakt.  
 
Dan is er nog het gebouw 
Hiemendaal, het gebouw 
aan de Deldenerstraat. Dit 
zijn zelfstandige apparte-
menten. De bewoners 
ontvangen geen zorg van 
Het Woolde. Wel kunnen 
de bewoners, net als 
andere buurtbewoners 
gebruik maken van de 
faciliteiten en activiteiten 
van het Woolde.   

 
Huize Avondrust, zoals Het Woolde lang 
geleden is gestart. 
(bron: Historisch museum Hengelo) 

 
Een impressie van hoe het er 
aan de Woolderesweg uit komt 
te zien 
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Weer mooi vijverconcert met Concordia op 22 mei. 
Het weer zat mee 
en dus kon dit jaar 
het concert bij de 
vijver door de 
Hengelose 
muziekvereniging 
Concordia wel 
doorgang vinden. 
Om 14.30 uur werd 
die zondagmiddag 
de fontein in de 
vijver het zwijgen 
opgelegd en kon de 
muziek beginnen.  
Het leerlingenorkest van Concordia, Young2C, beet de spits af 
onder leiding van Folkert Buis. De twee C‟s in hun naam 
verwijzen naar Concordia en jong zijn de ruim 25 muzikanten 
duidelijk. Ze deden knap hun best en speelden diverse populaire 
melodieën.  

Daarna ging Folkert verder met 
SlamCC, een circa 10 koppig 
ensemble slagwerkers die een 
keur aan instrumenten bespelen 
waaronder vibrafoon en marimba 
en uiteindelijk bij het nummer 
The Wall ook nog een elektrische 
gitaar. Slam betekent overigens 
knal of slag. 
 
Het publiek uit de Woolderes 
kwam van alle kanten naar de 
vijver en nestelde zich al 

geroutineerd op zijn vaste plekje. Sommigen waren gezellig 
voorzien van de thermoskan. Anderen haalden voor een 
vriendenprijsje een blikje fris ofzo bij de stand van de snackbar 

 
Young2C onder leiding van Folkert Buis 

 
SlamCC 
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Woolderes. Daar kregen ook de muzikanten hun verdiende 
dorstlessertje. Ruim een uur genoten zo‟n 150 mensen van de 
muziek en de gezelligheid. Onder hen waren ook bewoners 
vanuit zorgcentrum ‟t Woolde en het Borsthuis.  
Het enthousiasme van de musici werd nog eens duidelijk tijdens 
Lang zal ze leven voor één van de jonge orkestleden. Je zal toch 
maar door de hele Woolder Es toegezongen worden…. 
 
Toen tegen 16.00 uur 
voor de laatste keer 
applaus had geklonken 
keken we terug op een 
geslaagd concert. De 
orkestleden en 
organisatoren gingen rap 
over tot opruimen want 
het begon juist te 
betrekken en zelfs even 
te druppen.  
 
Het was weer mooi geweest.  
 
Netty Bakker 

 

Erve Woldhuis 
Al eerder in dit blad hebben we wat verteld over Erve Woldhuis 
aan de Oude Deldenerweg. Het is een zogenoemde 
zorgboerderij , maar dan wel voor mensen die zich speciaal bezig 
houden met het verzamelen van materialen die afkomstig zijn 
van oude gebouwen en boerderijen. Deze spullen zijn vaak heel 
goed bruikbaar voor restauraties van monumenten etc. 
 
Op zondag 22 mei jl. werd een fair georganiseerd waarin 
bezoekers kennis konden maken met het restaureren. 
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Er blijkt dat er op dit 
gebied een belangrijke tak 
van industrie is ontstaan 
waarin veel specialismen 
zijn. En omdat het 
specialistisch werk is, 
moeten de mensen, naast 
het nodige enthousiasme 
en talent, extra geschoold 
zijn in hun vakgebied. 
Verschillende Overijsselse 
organisaties voor opleiding 
en advies op het terrein van cultuur en erfgoed presenteerden 
zich. 
 
Op deze fair werd  vooral gedemonstreerd wat de mogelijkheden 
tot deze scholing zijn. Ik zag ondermeer, bewerking van hout, 
natuursteen, de smid bezig achter zijn oven, .lei- en rietdekken 
enz. Heel interessant en leerzaam. 
 
Jaap van der Hulst 

 
Wordt EMTÉ anders dan SANDERS ?  
Als u dit leest, is supermarkt Sanders per 18 juni tijdelijk 
gesloten. Dat is lastig voor ons als bewoners van de Woolder Es. 
Maar op woensdag 6 juli gaat de winkel weer open als EMTÉ 
supermarkt.  
 
Waarom duurt de verbouwing 2 ½ week? 
In afwachting van mogelijke nieuwbouw op het Seahorseterrein 
was er lang geen vernieuwing doorgevoerd. Nu moet er veel 
gebeuren. In de eerste fase wordt nu op de bovenverdieping een 
nieuwe koelmachinekamer gebouwd in de huidige 
personeelskantine. In de winkel komt een totaal nieuwe indeling; 
meer koelvitrines, een broodrijskast erbij en alle stellingen 
worden vernieuwd. Nieuwe kassa‟s met meer afloopruimte om de 
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boodschappen in te pakken zullen de klanten meer comfort 
geven.  
 

  
Een van de laatste dagen dat 
Sanders in bedrijf was 

Een week later zag het er vanaf 
dezelfde plaats zo uit. 

 
Waar kunnen we ons op verheugen?  
Op die vraag krijg ik van de heer Vehof, manager in de 
Woolderes, een uitgebreide opsomming.  Het assortiment wordt 
breder. Er komen meer kruidenierswaren en veel meer verse 
groenten, kaassoorten en zuivelproducten.  De opening zal 
gepaard gaan met feestelijke aanbiedingen. 
 
Wat blijft gelijk? 
Van het bekende personeel komt iedereen terug en er komt nog 
enige aanvulling. De prijzen blijven gemiddeld hetzelfde. Het ene 
“Markant”artikel kan goedkoper zijn en het andere artikel kan iets 
duurder zijn dan de “Perfekt”voorganger. Beide huismerken 
komen uit dezelfde fabriek.  
De openingstijden blijven ongewijzigd. Ook het tijdschrift 
Boodschappen blijft gratis verkrijgbaar. Of er ook een huis aan 
huis folder komt is nog niet bekend. 
De vleesbediening komt terug, met daarnaast voorverpakt vlees. 
Dus je kunt precies krijgen wat je wilt of snel iets pakken.  
De huisstijl van EMTÉ is net als van Sanders het vertrouwde 
groen/geel.  
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Wat wordt anders dan bij Sanders? 
EMTÉ introduceert “het spel met de bel” in de Woolderes.  Als bij 
de bakkerij of de slagerij iets uit de oven komt, wordt de bel 
geluid en wordt er omgeroepen dat de kipvleugeltjes klaar zijn of 
de appelflappen. De spaarzegels van Sanders zijn verleden tijd. 
Wel komen er andere spaaracties.  
De dozencontainer komt niet terug. EMTÉ levert kartonnen 
boodschappenkratten. De eerste koop je en de eventuele 
volgende krijg je tegen inlevering van de gebruikte krat.  
 
Meer goed nieuws  
Voorjaar 2012 wordt in de 
tweede fase de winkel 
uitgebreid met een paar meter 
aan de kant van de Curie-
straat. Dan krijgen we echt 
meer ruimte binnen en komt 
er ook een pinautomaat.  Dat 
is heel goed nieuws voor de 
bewoners van de Woolder Es. 
 
Natuurlijk vragen alle 
veranderingen veel van het 
personeel en straks ook iets 
van de klanten. In het begin 
zal het zoeken zijn. Extra personeel zal daarbij behulpzaam zijn. 
Jos Vehof raadt u aan uw brievenbus in de gaten te houden voor 
de openingsaanbiedingen en waardebonnen. 
Graag tot ziens op 6 juli bij EMTÉ.  
 
Netty Bakker 
 

Gevonden, gezocht of aangeboden op de Woolder Es 

Een rubriek die in het vorige nummer van het Woolderesnieuws 
is gestart: Gevonden, gezocht of aangeboden op de Woolder Es. 
Bent u wat kwijt of heeft u wat gevonden, zoekt u oppas voor uw 

 
In de jaren ’70 was de Migro-markt 
in het pand gevestigd  
(bron: historisch museum Hengelo)  
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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: 
 
Gezocht: 
wie:  vrijwilligers voor de mediatheek Twickelcollege  
wat:  de mediatheek van het Twickelcollege vraagt 

vrijwilligers om samen met de mediathecaris de 
leerlingen te helpen met hun zoektocht naar 
informatie. 
Het is gezellig en licht  werk. Je bent altijd met zijn 
tweeën. Als je van boeken houdt en het leuk vindt 
om met leerlingen te werken is dit een geweldige 
job en de school kan je hulp goed gebruiken.  

waar:  Twickelcollege, Woolderesweg 
informatie: Annelies Fens : 074-2555333 (afdeling mediatheek)  
 
Gezocht: 
wie:  vrijwilligers vakantiespelen 
wanneer 29 augustus t/m 3 september 
wat: wie komt ons team versterken en helpt ons van 29 

augustus t/m 3 september om de vakantiespelen in 
het Woolde tot een succes te maken. 

Waar Buurthuis Weidedorp-Woolderes, Curaçaostraat 10 
Informatie Meld je aan en mail je gegevens naar: 

mamavrolijk@gmail.com  
 
Aangeboden 
wat:  biljarten op een nieuwe biljart wedstrijdtafel  
waar: Buurthuis Weidedorp-Woolderes, Curaçaostraat 10 
wanneer tijdens de openingstijden van het buurthuis 
informatie Kom gezellig (gratis) biljarten. Uw drankje staat 

klaar! 

mailto:h-aalderink@home.nl
mailto:mamavrolijk@gmail.com
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Aangeboden 
wat:  Fietstocht van ongeveer 30 km 
wanneer donderdag 7 juli  
waar: Woolderesvijver om 10.00 uur 
informatie: Vooraf opgeven hoeft niet. De kosten zijn € 3,=, 

contant betalen. Eigen eten en drinken meenemen. 
georganiseerd door Welzijn Ouderen Hengelo 

 
Aangeboden 
wat:  knutselmiddag voor kinderen van 4 tot 12 jaar  
waar: speeltuin van het buurthuis Weidedorp-Woolderes, 

Curaçaostraat 10 
wanneer elke woensdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur 
informatie kosten per middag vanaf € 0,50 (inclusief drinken 

en iets lekkers) 
 
Aangeboden 
wat:  oppassen in de buurt  
wie: Ik ben Anouk en 14 jaar oud. Ik ben op zoek naar 

een oppasbaantje bij mij in de buurt. Ik zit op het  
Bataafs Lyceum in 3 gymnasium. Ik kan oppassen 
in de weekenden. Andere tijdstippen in overleg. 
Ik ben de oudste in een gezin van 3 kinderen 
(2 broertjes). Ik ga veel met kinderen om. Zo doe ik 
aan basketbal en daar train ik een team met 
kinderen tussen de 6 en 11 jaar. 

Informatie: Als U geïnteresseerd bent, en mij graag beter wil 
leren kennen. U kunt mij bellen op onderstaand 
telefoonnummer en anders ook gewoon een keer 
aanbellen bij de Bantingstraat 5, 
met vriendelijke groeten, Anouk Talen, 
Bantingstraat 5, 074-2436241 
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Gevonden 
wat:  reclamefolders  
waar: tussen de brandnetels 

tegen het hek langs het 
spoor bij het nieuwe 
bankje (zie ook het 
volgen artikel) op de 
heuvel achter de 
gymzaal aan de 
Woolderesweg. 

wie vermoedelijk achter-
gelaten door een 
bezorger die zijn geld gemakkelijk wilde verdienen.  

signalement jongen, ca. 14 jaar in het bezit van een fiets met 
fietstassen; gesignaleerd op 23 of 24 mei zittend op 
het bankje.  

Informatie: als u weet wie de reclamefolders verspreidt voor de 
Woolder Es, wilt u hem of haar er dan op wijzen dat 
één van zijn/haar bezorgers zich er wat al te 
gemakkelijk van afmaakt. 

 

Een bankje door de Slingerbeurs 
In maart heeft de Slingerbeurs plaatsgevonden. De Slinger is een 
netwerk van bedrijven en organisaties dat zich inzet voor een 
hechtere samenleving. Bij de Slingerbeurs kunnen 
maatschappelijke organisaties vragen stellen voor ondersteuning 
en diensten. Bedrijven en organisaties biedingen hun diensten 
aan. Tijdens de beurs wordt geprobeerd om vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen. Het gaat om concrete bijdragen met gesloten 
beurs. In totaal hebben bedrijfsleven en organisaties voor 
4412 uur aan ondersteuning aangeboden. 
 

 
pakken reclamefolders 
tussen de brandnetels 
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Linda Meijer van het 
“buurtcomité Woolderes” 
heeft op de Slingerbeurs 
de vraag gesteld of er niet 
opnieuw een bankje zou 
kunnen komen op de 
heuvel bij het spoor en 
uitziend over het grasveld 
bij de gymzaal aan de 
Woolderesweg.  
De gemeente heeft hierop 
gereageerd en de afdeling 
Stedelijk beheer heeft een 
bankje geplaatst. Vroeger 
stond op dezelfde plek ook een bankje. Toen hielden de dames 
van het buurtcomité hun spelende kinderen in de gaten. Nu 
houden ze de kleinkinderen en ander klein grut in de gaten. 
 

Beekbusters in buurthuis Weidedorp - Woolderes 
Hengelo ligt op een kruispunt van beken. Woolde, Weidedorp, 
Lonneker en de Hengelose Es, ze waren verbonden én 
gescheiden door die toen nog prachtige stroompjes. Later 
werden het open riolen. Vóór die vieze tijd lag Huize Hengelo - bij 
de Thiemsbrug- op het 
bekenknooppunt. Er 
werd vracht per 
schuitje over vervoerd. 
Toen was Weidedorp 
drassig land, met een 
fraaie waterstroom er 
doorheen. 
Buurthuis Weidedorp 
vroeg de Beekbusters 
er op 
donderdagmorgen 8 
september wat meer 

 
Dames van het buurtcomité op het 
nieuwe bankje. 

 
“Beekbusters varen waar het niet 
verwacht wordt” 
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over te vertellen. Over de ondergrondse tochten, over varen door 
Weidedorp, over vroeger en nu. Er komt een oude kaart op tafel, 
de moderne bekenkaart gaat rond. Herinneringen aan de 
"Stinkbeek", aan graan op de Bankastraat en kano's langs de 
oude plek van de elektriciteitscentrale. 
Buurthuis Weidedorp nodigt bewoners van harte uit om deze 
leuke 50+ bijeenkomst te bezoeken. Zodat ook u kan horen wat 
er was of vertellen hoe het er ooit uitgezien heeft!  Beekbuster 
Edu van Dijk is net zo in uw verhaal geïnteresseerd als 
Weidedorp en Woolde in de Beekbusters! U bent van harte 
welkom. Opgave vooraf is niet nodig. 
 
Locatie: buurthuis Weidedorp – Woolderes, Curacaostraat 10 
Tijd: donderdagmorgen 8 september a.s. om 10.00 uur 
 

Veranderingen 
Ik ben niet zo‟n type dat gelooft dat vroeger alles beter was. Je 
kent ze wel die oude mensen die mijmeren over dat de jeugd 
geen respect meer heeft voor ouwetjes zoals zij zelf. Maar toch 
denk ik af en toe wel eens aan mijn jeugdjaren. Toen waren er 
nog werkgevers als STORK, Hollandse Signaal Apparten, 
HEEMAF, KWF, DIKKERS & TCS (elektriciteitscentrale) in 
Hengelo. Met namen als CT Stork en RWH Hofstede-Crull. Als je 
kijkt wat die allemaal betekend hebben zelfs voor een wijkje als 
de onze. Er is sindsdien veel verandert: Stork is bijna niet meer, 
Signaal heet Thales en in onze wijk staat op het 
Seahorsecomplex de KWF niet meer.  
 
Toch leeft onze wijk nog steeds ondanks vroeger. Voorbeelden 
ervan zijn de 2 basisscholen en Scholen Gemeenschap Twickel. 
Elk jaar weer komen er nieuwe leerlingen die hele dagen slijten in 
onze wijk en hun zakgeld spenderen bij Sanders, de visboer of 
het cafetaria. Of de drukbezochte hardloopwedstrijden aan de 
rand van onze wijk. De wijk leeft weer op wat te zien is aan het 
groeiende aantal straatfeesten. Ook de wijk zelf verandert met de 
jaren. Er is een fietstunnel gekomen, er zijn paddestoelen met 
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Twentse spreuken gekomen, 
SG Twickel blijft in onze wijk, 
de busroute wordt aangepast 
en er komen tegenover het 
Trivium aan de Deldenerstraat 
nieuwe huizen vlakbij de 
nieuwe rotonde. Ik ben er van 
overtuigd dat binnen 
afzienbare tijd de 
bouwplannen voor het 
Seahorsecomplex weer uit de 
ijskast worden gehaald. 
Kortom NU leeft de wijk voort 

(maar wel met de wijze lessen uit ‟t verleden).  
 
Henk Luiken 

 
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: 28/7, 25/8 en 22/9,  
Plastic: vrijdag: 8/7, 22/7, 5/8, 19/8, 2/9 en 16/9. 

 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: 27/7, 25/8 en 21/9. 

 Plastic: vrijdag: 8/7, 22/7, 5/8, 19/8, 2/9 en 16/9. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand:25/7, 30/8 en 27/9. 
Plastic: vrijdag: 8/7, 22/7, 5/8, 19/8, 2/9 en 16/9. 
 

  

 
Er verschenen paddenstoelen in 
het straatbeeld 
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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. In augustus wordt niet vergaderd. 
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 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 


