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Bij de voorplaat 
De laatste keer dat het picknick-plek gebruikt werd. De picknick-plek 
was ingericht door het Bewonerscomité met behulp van een buurtbon. 
Echter, de volkstuinen zijn verkocht en de volkstuinen aan de kant waar 
de picknick-plek ligt worden (weer) landbouwgrond. De picknick-plek 
moet daarom wijken, helaas.  
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Van de redactie 
 
Dit nummer valt wat laat in de bus. De vakantie viel laat dit jaar. 
En de redactie had een paar drukke weken na de vakantie 
waardoor dit blad wat bleef liggen. In dit nummer aandacht voor 
verschillende activiteiten die na de zomer zijn gestart of nog gaan 
starten. Graag snel reageren op de oproep van EHBO-Hengelo 
voor collectanten, want de collecteweek is al snel.  
 
In het decembernummer wil ik aandacht gaan besteden aan 
bijzondere dingen/ gebeurtenissen uit het afgelopen jaar (2011) 
en gebeurtenissen die staan te gebeuren in 2012.  
Waren er voor u in 2011 zaken, betrekking hebbend op de 
Woolder Es, die er uitsprongen? Staan in 2012 vermeldens-
waardige dingen te gebeuren ? Stuur ze mij toe. 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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Wie wil lid worden van het bewonerscomité 
Het bewonerscomité bestaat momenteel uit vijf personen Hans 
van Oosterbosch (voorzitter), Jaap van der Hulst (secretaris), Jan 
Krol (penningmeester), Bert Koopman, Mieke Post en Herman 
Aalderink. 
 

Het bewonerscomité is geen gekozen orgaan; Het kan niet 
namens bewoners spreken. De functie van het bewonerscomité 
is het zijn van een intermediair tussen bewoners, de gemeente 
en andere instanties. Als er ontwikkelingen zijn waar meer 
bewoners van de Woolder Es belang bij hebben, dan kan het 
bewonerscomité een goede plek zijn om bewoners bij elkaar te 
brengen en in gezamenlijkheid naar de gemeente of andere 
instantie op te treden. 
 
Dit werkt alleen als er genoeg bewoners zijn die deel willen 
nemen. Anders wordt het geïsoleerd clubje dat vergadert om te 
vergaderen. Momenteel bestaat het comité zoals gezegd uit vijf 
personen. Dat is te weinig. Bovendien doet aantal het al heel 
lang en wil wel eens wat anders. Er is dringend behoeft aan 
nieuwe inbreng (vers bloed). Gebeurt dat niet, dan is de kans 
groot dat we er mee ophouden!  
 
Ben je / bent u geïnteresseerd. Kom dan eens kijken. We 
vergaderen in principe de eerste woensdag van de maand op 
19.00 uur in het buurthuis Weidedorp – Woolderes aan de 
Curaçaostraat 10. Wees niet bang dat u meteen aan veel werk 
vastzit. Het gaat om de betrokkenheid. Of u naast het bijwonen 
van de vergadering extra zaken wilt oppakken, ligt aan u zelf, wat 
u interesseert en waar u tijd voor heeft. Als u vindt dat het 
bewonerscomité het heel anders moet aanpakken, dan horen we 
dat ook graag. De eerstvolgende vergadering is woensdag 
9 november 19.00 uur. Informeer voor de zekerheid vooraf even 
bij de secretaris: 242 01 27 of stuur een mail naar de redactie.  
 
Wij rekenen op u ! 
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Deel je ideeën en dromen in de Hengelose „Week van de 
Dialoog‟ van 11 – 18 november 2011.  
 
Ga in dialoog met andere Hengeloërs en inspireer elkaar in de 
„Week van de Dialoog‟. Doe mee aan één van de dialogen.  
Wedden dat het je nieuwe inzichten, inspiratie en nieuwe 
contacten oplevert ! 
 
Tijdens de dialoogweek staan 30 dialoogtafels, verspreid door 
heel Hengelo. Bij wijkcentra, kerken, scholen, bij bedrijven 
en particulieren. Bijvoorbeeld bij Metropool, de Bibliotheek, 
Albert Heijn, Jongerencentrum Radar en Muziekvereniging 
Armonia. Misschien doet het Twickel-college dit jaar ook weer 
mee.  
 
Op al deze locaties gaan meer dan 150 deelnemers met elkaar 
in dialoog. Van hooggeschoold tot ongeletterd, van jong tot oud, 
autochtoon en allochtoon. Ook jij/u kunt meedoen ! 
 
Geef je op, deelname is gratis! 
Een dialoogsessie duurt 2 uur. Aan een dialoogtafel is plaats 
voor 4-8 deelnemers. Geef je op via de website en kies zelf je 
dialoogtafel:  www.hengeloindialoog.nl . 
 
Info en opgave via www.hengeloindialoog.nl  of  06 57 34 15 19  |  
Volg ons op twitter @hengelodialoog 
 
 

http://www.hengeloindialoog.nl/
http://www.hengeloindialoog.nl/
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Uit de school geklapt 
In mei bestond de Woolderschool 35 jaar. Dat moest groots 

gevierd worden en dat hebben we dan ook gedaan. Een hele 
week feest, met als afsluiting een grote dansvoorstelling voor 
ouders, oma´s en opa´s. We hebben slingers geknutseld, zijn 
met de hele school naar Avonturenpark Hellendoorn geweest, 
hebben film gekeken, gesport en afgesloten met en grote 
fietspuzzeltocht met fantastische prijzen. Ongekende talenten 
kwamen deze week naar boven: dat hele stille meisje zette een 
nieuw zakloop-record neer, die verlegen jongen ontpopte zich tot 
een heuse Michael Jackson, de juf bleek een uitstekende 
EHBO‟er die alle tranen kon drogen, de meester sjouwde met 
loodzware jerrycans limonade en was de held van de dag. 
Ouders verbaasden zich over het gemak waarmee kinderen zich 
op het toneel bewogen en collega´s verrasten elkaar met 
buitengewoon acteertalent. Kortom, het was een geweldige 
week. Het sloopt je wel. Op vrijdagavond strompelde ik naar mijn 
fiets. Ik verheugde mij op een warm bad en een hele lange 
nachtrust. Bij de zandbak stonden twee kleuters. Allebei net een 
maand op school. Ze hadden zich vol overgave in het 
feestgedruis gestort en geen traan gelaten. Superstoer voor een 
4-jarige! Ze riepen me terug: `Juf, om eens!´ Ik ging tussen hen in 
zitten op de zandbakrand. 
Twee paar armpjes werden 
om mij nek geslagen en ik 
kreeg een stereo-zoen op 
mijn wangen. `Het was 
hartstikke tof  juf.` Kijk en 
dáár doen we het nou 
voor....! 
 
Margot Vermeulen 
Leerkracht Woolderschool  

Bij de opening van de feestweek 
werden ballonnen opgelaten 
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SeniorWeb nu ook actief in Hengelo    
Waar:  Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34 
Informatie: 074 – 2452578;  

bewoners van de Woolder Es kunnen ook contact 
opnemen met Hans Legtenberg, Albert van der 
Meerstraat 5, tel 074-2434211 

 
De landelijke vereniging SeniorWeb, met ruim 100.000 leden, wil 
iedereen die niet met de computer is grootgebracht de vele 
mogelijkheden van de computer en internet laten ervaren. De 
computer is tegenwoordig niet meer weg te denken. U kunt veel 
zaken vanuit huis via de computer regelen, zoals uw bankzaken, 
het uitzoeken van een vakantiereis, het kopen van een 
treinkaartje of vliegticket etc. etc.  
Ouderen mee laten doen in de informatiemaatschappij is één van 
de belangrijkste doelen van SeniorWeb. In samenwerking met 
2700 vrijwilligers in het land organiseert SeniorWeb cursussen en 
workshops in computer- en internetgebruik speciaal voor 
vijftigplussers, begrijpelijk en betaalbaar voor iedereen. Nu ook in 
Hengelo. 
 
In samenwerking met Rabobank Centraal Twente en Bibliotheek 
Hengelo is een leercentrum gevestigd in de Bibliotheek Hengelo 
In het computerlokaal van de bibliotheek hebben wij de 
beschikking over veertien laptops voor onze cursisten. Wij 
werken met groepen van maximaal veertien personen. De docent 
heeft een laptop die verbonden is met een beamer, die het 
computerbeeld op een groot scherm projecteert, zodat u steeds 
kunt zien wat er gebeurt en u kunt dat vergelijken met dat wat op 
uw eigen scherm gebeurt. 

Hans Legtenberg. 
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Gevonden, gezocht of aangeboden op de Woolder Es 

Bent u wat kwijt of heeft u wat gevonden, 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: 
 
Aangeboden: 
Wat: 1 paar inline skates, merk: HY Skate, maat 44  

zo goed als nieuw; 
4 wielen,  
incl. beschermers 
voor pols, elleboog 
en knie. 
 Slechts een paar 
keer mee 
geoefend. 
Alles in draagtas. 

Prijs elk aannemelijk 
bod 

Informatie Bantingstraat 36; tel:. 2428073. 

 
 

HELP DE KON. NED. VER. EHBO-HENGELO 
WORD COLLECTANT!!  

Onze jaarlijkse collecteweek vindt plaats van 17 t/m 22 oktober. 
 

 

 

mailto:h-aalderink@home.nl
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Collecteren voor de EHBO Hengelo kost u slechts 3 uurtjes per 
jaar. Met deze paar uurtjes van uw tijd draagt u geweldig bij aan 
het goede werk van de vrijwilligers van de EHBO Hengelo. 
 
“Collecteren is een kleine moeite, het effect is echter groot” 
 

 U collecteert (in de collecteweek) wanneer het u uitkomt 

 U bepaalt samen met de organisator waar u collecteert. 
 
Informatie en aanmelden: info@ehbo-hengelo.nl / 06-23041767 
 

 
Laat u niet “overvallen” 
Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op: 
 
Datum: Maandag 21 november 2011 
Tijdstip: 14.30 uur 
Locatie: Woonzorgcentrum Het Woolde, Geerdinksweg 130 
 
De wijkagent, docente weerbaarheid Frederiek Tinssen en een 
medewerker van Scala of SWOH zullen u aan de hand van een 
presentatie en een training, vertellen hoe u kunt voorkomen dat 
er in uw huis wordt ingebroken, hoe u veilig kunt pinnen en hoe u 
zich kunt wapenen tegen babbeltrucs aan de telefoon en de 
voordeur. 
 
De toegang is gratis.  
Verder ontvangt u een sticker voor 
op uw voordeur, een deurhanger 
met tips, informatie over het bel-me-
niet-register en over infofilter.nl en 
diverse folders van de politie. 

 

 

mailto:info@ehbo-hengelo.nl
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Activiteiten in het Buurthuis Weidedorp Woolderes 
De naam zegt het. Het buurthuis Weidedorp – Woolderes is er 
ook voor de bewoners van 
de Woolder Es. Hieronder 
een overzicht van de 
activiteiten die de komende 
maanden plaatsvinden.  
 
 
Bingo avond 
Wat een gezellige 

bingo-avond. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Incl. koffie/thee en 
versnaperingen. 

Wanneer:  Iedere laatste vrijdagavond van de maand,  
Zet 28 oktober en 25 november alvast in uw agenda 
in december geen bingo 
zaal open vanaf 19.30 uur; bingo van 20.00 – 22.00  

 
Kinderbingo 
Voor wie:  kinderen van 4 jaar 
Wanneer: woensdagmiddag 19 oktober en 21 december 

van 14.00 – 16.00 uur 
Bijdrage:  € 2,00 per persoon (incl. drinken en iets lekkers)  
 
Knutselmiddag  
Voor wie: kinderen van 4 tot 12 jaar 
Wanneer:  elke woensdagmiddag vanaf oktober t/m juni 

van 14.00 – 15.00 uur.  
Bijdrage: € 0,50 per middag (incl. drinken en iets lekkers) 
 

 



 

9 

Speksteenworkshop 
Wat:  creatieve workshop. Inclusief gebruik gereedschap 

en een speksteen van maximaal 1,5 kg (grotere 
steen verkrijgbaar voor € 2,= per kg)  
 Wanneer: donderdagavond 27 oktober; van 
19.30- 22.00 uur 

Voor wie 18+  
Bijdrage: € 15,00 per persoon 
Opgeven:  activiteiten@speeltuinweidedorp.nl  
 
Halloween-evenement? 
Wat: Een spannende avond 

in de speeltuin en blijf 
overnachten in je 
buurthuis! Geef je op 
en je wordt door ons 
geïnformeerd over wat 
je allemaal mee moet 
nemen naar dit 
spannend spektakel! 

Voor wie: 7 – 12 jarigen 
Wanneer:  vrijdag 28 oktober vanaf 20.00 uur t/m zaterdag 

29 oktober 10.00uur. 
Bijdrage: € 3,00 incl. eten, drinken en ontbijt. 
Opgeven: activiteiten@speeltuinweidedorp.nl  
 
Sint-Maarten – lampion maken en optocht 
Wat: eerst op  woensdag 9 november, 14.00 tot 15.00 

uur een mooie lampion maken 
 daarna op donderdag 10 november een  

St. Maartenoptocht met fanfare en een mooie koets 
met paarden. Alle kinderen zijn welkom. verzamelen 
bij het buurthuis. De tijd wordt woensdag bij het 
lampion-maken bekend gemaakt. 

Voor wie: Kinderen van 4 -12 jaar.  
Bijdrage:  € 1,00 

 

mailto:activiteiten@speeltuinweidedorp.nl
mailto:activiteiten@speeltuinweidedorp.nl
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Glamouravond 
Wie:  meisjes van 7 – 12 jaar 
Wat: Voel je 1 avond supermodel!  

Je wordt ontvangen met een welkomstcocktail en 
onder het genot van hapjes ervaar je hoe het is om 
een “fotomodel” te zijn. Show je beste kant tijdens 
de fotoshoots en heb vooral veel plezier. De 
mooiste foto‟s worden naar je gemaild, zodat jezelf 
kunt bepalen wat je met de foto‟s doet. 

Wanneer: vrijdagavond 11 november, 18.30 – 20.30 uur 
Bijdrage:  € 2,50 
 
Schilderclub 
Wat: Wilt u graag in groepsverband 

schilderen, aquarelleren of olieverf-
schilderijen maken ? We willen starten 
met een schilderclub onder 
deskundige begeleiding.  

Wanneer: dinsdagavond 19.30 uur – 22.00 uur  
vanaf 11 oktober a.s. (bij voldoende belangstelling),  

Aanmelden: activiteiten@speeltuinweidedorp.nl  
onderwerp: schilderclub en vermeldt uw naam en 
telefoonnummer.  

 
Spirituele avond 
Wat: Medium Nicole de Haas komt naar  buurthuis voor 

een demonstratie mediumschap en zij zal op deze 
avond contacten maken voor de zaal. Leuk om zo‟n 
avond bij te wonen en te ervaren? Er is een beperkt 
aantal toegangskaarten 

Wanneer: donderdag 17 november, 20.00-22.00 uur 
vanaf 19.30 uur inloop met koffie /thee. 

Kosten:  € 12,50 per persoon. 
Kaarten activiteiten@speeltuinweidedorp.nl 

(aantal kaarten + telefoonnummer vermelden) 
of bellen (074) 250 25 05 (Roelie Hagels). 

 

mailto:activiteiten@speeltuinweidedorp.nl
mailto:activiteiten@speeltuinweidedorp.nl
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Ambachtelijke wijnproeverij 
Wat: Een professionele wijnadviseur laat u rode en witte 

wijnen proeven en geeft uitleg. Het zijn 
ambachtelijke wijnen, zonder chemische 
toevoegingen. De wijnproeverij wordt door ons 
aangevuld met stokbrood en kaas.Wordt u 
enthousiast, dan kunt u ook wijnen bestellen. 

Wanneer Vrijdagavond 18 november, 20.30 – 
22.00 uur,  
Voor wie 18+  
Bijdrage: € 2,00 per persoon  
Opgeven  activiteiten@speeltuinweidedorp.nl, 

onderwerp: wijnproeverij 
 
Rommelmarkt – Kerstmarkt  
Wanneer: zaterdag 10 december van 13.00 – 15.30 uur. 
Wat: Gaat u binnenkort (uw zolder) opruimen ? 

We zijn op zoek naar bruikbare spullen voor onze 
rommelmarkt. 
Het doel van de rommelmarkt is geld genereren 
voor de kinderactiviteiten.  

Aanmelden: Heeft u spullen voor onze rommelmarkt, laat ons 
dat dan weten: tel 074-291 95 04 of een mail naar 
info@speeltuinweidedorp.nl  
Bent u slecht ter been of heeft u geen vervoer, laat 
het ons weten, dan komen wij de spullen afhalen. 
(Wij kunnen geen oud witgoed (drogers, wasmachines 
e.d. of grote artikelen als bedden, matrassen of kasten) 
aannemen. Wij vragen hiervoor uw begrip.) 

 
Nieuwjaarsborrel samen met uw buurtbewoners 
Wat  De medewerkers en het bestuur van  

Buurthuis Weidedorp – Woolderes nodigt u uit om 
samen met uw buurtbewoners het glas te heffen op 
het nieuwe jaar!  

Wanneer:  donderdag 5 januari 2012, van 18.30 – 19.30 uur 

 

mailto:activiteiten@speeltuinweidedorp.nl
mailto:info@speeltuinweidedorp.nl
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“Milieupark” bij EMTÉ 
Tegelijk met de overgang 
van Sanders naar EMTÉ is 
er bij de supermarkt ook 
een "milieuparkje" 
verschenen. In het 
milieupark staan 
verschillende containers. In 
de eerste plaats één van 
de kringloopwinkel (Het 
Goed) bestemd voor 
gebruikte schoenen en 
gebruikte kleding/textiel. Deze stond er overigens al langer, maar 
is verplaatst. Daarnaast zijn er containers bijgekomen: twee 
containers voor plastic en een container voor oud papier.  
 
Er zijn mensen die zich afvragen, en u misschien ook: waarom ? 
Plastic en oud papier worden toch al huis-aan-huis opgehaald. 
Daar gaan ze toch niet mee stoppen?  
 
Daarom de vraag voorgelegd aan de beleidsmedewerker afval 
van de gemeente, Franc Talsma. Mensen hoeven zich 
(voorlopig) geen zorgen te maken. Het huis-aan-huis afhalen van 
papier en plastic gaat gewoon door. De reden dat de containers 
zijn geplaatst, is dat per 1 januari Diftar wordt ingevoerd en dat 
de Woolder Es grenst aan het buitengebied. Dat zit zo: 
 
Eerst Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Diftar houdt 
in dat je als Hengelose burger een lagere vaste 
afvalstoffenheffing betaalt en daarboven gaat betalen naar rato 
van de hoeveelheid afval die je aanbiedt. Hoe vaker je de Otto en 
de groene container aan de straat zet, hoe meer je moet betalen. 
De vervuiler betaalt (extra), de voorkomer van afval bespaart. 
Producten die kunnen worden hergebruikt, zoals glas, oud 
papier, plastic en gebruikte kleding, kunnen gescheiden worden 

 



 

13 

afgegeven, hoeven niet in de Otto en daarvoor hoeft dus ook niet 
betaald te worden.  
 
Dan het buitengebied. In het 
buitengebied wordt plastic en 
papier niet huis-aan-huis afgehaald. 
Als de bewoners daardoor 
gedwongen zouden worden om ook 
nog eens extra te moeten betalen 
omdat ze deze producten 
noodgedwongen in de Otto moeten 
gooien, dan zou dat een nogal 
ongelijke behandeling zijn. Daarom 
worden de bewoners van het 
buitengebied ook in de gelegenheid 
gesteld om hun afval gescheiden af 
te geven bij de containers die bij de 
EMTÉ zijn geplaatst. De bewoners 
van het buitengebied moeten er 
dus iets meer moeite voor doen, maar daar staat weer tegenover 
dat ze ook in een heel mooi buitengebied wonen (dat laatste zegt 
de gemeente niet, dat zeg ik). Voor meer informatie over Diftar: 
www.diftarhengelo.nl  
 
Blijft het plastic opgehaald worden tot in lengte van dagen? Franc 
Talsma kan daar geen antwoord op geven. De gemeenteraad 
beslist daar uiteindelijk over. Zeker is dat het voorlopig door zal 
gaan. De gemeente Hengelo levert relatief veel service door 
plastic huis-aan-huis op te halen. In buurgemeenten is daar niet 
voor gekozen. Door het huis-aan-huis op te halen wordt relatief 
veel plastic gescheiden opgehaald wat kan worden hergebruikt. 
Daardoor wordt de hoeveelheid afval die naar de afvalverwerker 
Twence minder en hoeft minder aan Twence te worden betaald. 
Aan de andere kant kost het huis-aan-huis afhalen natuurlijk 
meer dan als mensen het zelf naar een container brengen. De 
tijd zal het leren. Eerst de invoering van Diftar per 1 januari  

 

http://www.diftarhengelo.nl/
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Het papier wordt opgehaald door vrijwilligers van de Woolder 
school, de Hengelose Christelijke Harmonie of de Dichtersbuurt. 
De opbrengsten zijn voor de school, de harmonie of de buurt. Dat 
zal dan ook wel blijven doorgaan.  
 

 
 

  
 
Ook de scholieren van het Twickel doen aan afvalscheiding. De 
verschillende afval-fracties die tijdens de pauzes vrijkomen, zoals 
papier, blik en plastic worden niet bij elkaar in een afvalbak gepropt, 
maar keurig apart gehouden. De manier van aanbieden is nog wel wat 
onbeholpen. Maar het schooljaar is nog jong; er is nog verbetering 
mogelijk. 
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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:27/10, 24/11 en 22/12,  
Plastic: vrijdag:28/10, 11/11, 25/11, 9/12 en 23/12. 

 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:26/10, 23/11 en 28/12 
Plastic: vrijdag: 28/10, 11/11, 25/11, 9/12 en 23/12. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand:31/10, 28/11 en 19/12 (= afwijkende dag). 
Plastic: vrijdag: 28/10, 11/11, 25/11, 9/12 en 23/12. 

 

 
 Ook al was het matige zomerweer;  

de zon ging soms wel heel mooi onder 
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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 woensdag 9 
november en woensdag 7 december, 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 



 

 

 

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u € 5,00 korting bij 
besteding vanaf € 25,00. (maximaal 1 bon per klant en m.u.v. actie). 

Body Fit  
Bij ons wordt op een plezierige wijze en onder deskundige leiding op 
muziek gewerkt aan de spieren, het uithoudingsvermogen, kracht, lenig-
heid en coördinatie. Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je beter in vel zit. 
 
Wilt u ook bewegen en iets aan uw conditie doen, maar voelt u niet voor 
een duur fitnesscentrum, dan bieden wij een oplossing.  
Dicht in de buurt: In het gymlokaal aan de Woolderesweg 
 
Body Fis is voor dames en voor heren; de leeftijd varieert van 35 t/m 
60/70 
Dames:19.00 - 20.00 uur 
Heren : 20.00 – 22.00 uur  (van 21.00 – 22.00 uur volleybal; er is ook 

de mogelijkheid alleen aan het eerste uur 
mee te doen) 

Kom op bovenstaande tijden langs voor een proefles 
Informatie: I. Grobben; 06 54 68 19 44 



 

 

 
 


