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Bij de voorplaat 
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Van de redactie 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dat gaat ook gelden voor 
het bewonerscomité. Meer inbreng vanuit de buurt is dringend 
gewenst. Op de jaarvergadering gaan we het er over hebben 
hoe dat te organiseren (zie de agenda op pagina 2 en het artikel 
daaronder) En als er geen behoefte blijkt, is stoppen met het 
bewonerscomité ook een optie. Het wordt dan ook een histo-
rische jaarvergadering. Komt allen ! Het is misschien wel de 
laatste jaarvergadering. 
 
Een aankondiging van het vijverconcert op pagina 5. En verder in 
dit nummer inbreng van verschillende kanten. Dank daarvoor. Als 
u wilt reageren op één van de artikelen, heel graag. Reacties en 
ander stukken 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 

file:///C:/Woolderesnieuws/40_maart_2012/Woolderesnieuws_40.docx%23_Toc320477518
mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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UITNODIGING JAARVERGADERING  
van het Bewonerscomité Woolder Es  

 
Tijdstip: Donderdag 26 april 2012, 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. 30 maart 2011  
(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 Toekomst, functie en voortbestaan van het 

bewonerscomité (zie artikel hieronder) 
10 Aftreden van de voorzitter en de penningmeester 
11 Nieuwe leden ? 
12 Sluiting van de vergadering. 

 
Zonder betrokkenheid geen bewonerscomité 
In de vorige nummers van het Woolderesnieuws stonden 
oproepen om het bewonerscomité te komen versterken. Deze 
oproepen hebben nog geen aanmeldingen opgeleverd.  
 
Het bewonerscomité bestaat nu nog uit zes personen: Hans van 
Oosterbosch (voorzitter), Jaap van der Hulst (secretaris), Jan 
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Krol (penningmeester), Bert Koopman, Mieke Post en Herman 
Aalderink.  
 

Twee leden van het bewonerscomité, Hans van Oosterbosch en 
Jan Krol stoppen er mee na de jaarvergadering. Daarna zijn er 
dus nog maar vier leden, zonder penningmeester en voorzitter. 
En dat is (veel) te weinig. Als dat zo blijft, stoppen we er mee. 
 
Daarom een krachtige uitnodiging om naar de jaarvergadering 
te komen op donderdag 26 april om mee te praten over de 
toekomst van het bewonerscomité. Heeft het bewonerscomité 
nut? Moeten we doorgaan op de manier zoals het nu gaat? Of 
moet het anders? En hoe dan?  
 
Hieronder een voorzet voor een gedachtewisseling op de 
jaarvergadering. Wat is de functie van het bewonerscomité en 
hoe organiseren we dat. 
 
Functie 1) platform voor buurtbewoners 
Het bewonerscomité is een platform waar onderwerpen die leven 
bij buurtbewoners worden besproken. Het is geen vast groepje 
mensen dat van alles voor de buurt bedenkt, maar wisselt van 
samenstelling naar gelang de onderwerpen die spelen. Dit werkt 
alleen als voldoende bewoners van de Woolder Es af en toe 
meedoen en als voldoende bewoners onderwerpen 
aangedragen. 
 
Functie 2) gesprekspartner voor de gemeente 
Het bewonerscomité is voor de gemeente een gesprekspartner. 
Als er gemeentelijke plannen zijn die op de Woolder Es 
betrekking hebben, wordt het bewonerscomité geïnformeerd en 
wordt de mening te gepeild. Ook geeft de gemeente het 
bewonerscomité een stem bij de verdeling van aangevraagde 
buurtbonnen voor de Woolder Es.. 
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Voorstel voor de organisatie van het bewonerscomité 
Het bewonerscomité is geen vaste groep en maandelijks 
vergaderen is niet persé nodig. Een vergadering wordt 
uitgeschreven op het moment dat er iets te bespreken is.  
Als we zo gaan werken is een flinke lijst met (agenda)leden 
nodig. Bij een vergadering krijgen al deze mensen de agenda 
toegestuurd. Staat er een onderwerp op de agenda, waar iemand 
betrokkenheid bij heeft, dan komt hij/zij naar de vergadering toe. 
Is dat niet zo, dan komt hij/zij die avond niet.  
Voor die bewoners die wel betrokken zijn, maar geen computer 
hebben kan een telefoonlijstje gemaakt worden. 
 
Wat hiervoor is beschreven is een mogelijkheid, geschreven op 
eigen titel. Er zijn ook andere oplossingen en vormen denkbaar. 
Daar willen we het op de jaarvergadering over hebben. 
 
Als er voldoende mensen beschikbaar zijn, is het niet veel werk 
en kost het niet meer dan een paar uur in de maand. Maar het 
moet wel georganiseerd worden en er zijn wel mensen nodig die 
zich af en toe willen inzetten.  
 
Daarom: 
Kom naar de ledenvergadering op 26 april a.s. en praat mee 
over de toekomst van het bewonerscomité !!. Doet u dat niet, 
dan is er na 26 april geen bewonerscomité meer.  
 
Kunt u de 26ste niet komen, maar zou u wel inbreng willen 
leveren, laat dat dan weten en stuur een berichtje of een 
telefoontje. 
 
Herman Aalderink. 
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Op zondag 10 juni van  
14.30 tot 16.00 uur  
is het weer tijd voor een  
openluchtconcert bij de vijver,  
hoek Woolderesweg en  
Pasteurstraat.  
Het gezamenlijke  
harmonieorkest van de  
Eendracht en Excelsior spelen  
voor ons. Dit orkest bestaat uit  
een groot aantal blazers en  
slagwerkers. U zult zeker enkele buurtgenoten in de orkesten 
herkennen. Zij brengen voor de buurtbewoners en andere 
liefhebbers een populair programma. Wij hopen op mooi 
zomerweer. Denkt u vast aan de plaid of klapstoeltjes en 
de thermoskan of de wijnfles?   
 
Tot ziens op 10 juni 
Netty Bakker 

Woolder Es Vijverconcert 
zondag 10 juni 2012 

14.30 – 16.00 uur 

 
Publiek bij een eerder vijverconcert 
Het geluid van het  harmonie-orkest 
zal ook 10 juni mooi klinken over het 
water.  
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Sneeuwklokjes op de Woolder Es. 
Een gesprek met Henry Aalbers, een buitenmens  
 
Begin januari zag ik al de eerste sneeuwklokjes. Leuk, het leek 
ook al even lente. Toen kwam de winterkou en het ijs van 
februari. Op de vijver van de Woolder Es werd vrolijk geschaatst 
en de sneeuwklokjes leken verdwenen. Maar na de vorst waren 
ze er gewoon weer en het zijn er duizenden. Vanaf de startplaats 
van de Woolderesloop tot ver in het buitengebied staan ze talrijk 
langs de Woolderesweg.  
 
Daar zit iemand achter:  

 
Henny Aalbers bij door hem vermeerderde sneeuwklokjes langs de slootkant 

 
Toen Henry Aalbers bij huis kwam na zijn carrière in de bouw 
bleef hij een buitenmens. Hij besteedde meer tijd aan de tuin en 
merkte dat er veel molshopen waren. Hij begon ze te vangen op 
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het trapveld aan de Freudstraat en dat ging hem goed af. Dat 
hoorde boer van der Gracht. Die vroeg hem ook bij hem mollen 
te vangen. De boeren ten Doeschot, Voogd en Nijhof volgden. Al 
jaren beheert Henry nu de mollenjacht op de Woolder Es.  
 
Omdat eigenlijk iedereen het leuk vindt om met sneeuwklokjes de 
lente te verwelkomen, begon hij die vanuit zijn tuin uit te zetten in 
zijn jachtgebied. Hij doet dat al ruim 20 jaar en is via de 
Woolderesweg nu al op de Woolderbroekweg bij het 
retentiegebied en op de Oude Deldenerweg bij de aannemer. 
Een wit spoor siert de bermen. Als je na de eerste boerderij van 
ten Doeschot op de T-splitsing rechts af gaat, staat er even 
verder aan je linkerhand zelfs een dubbel ‘spoor’ door het 
weiland. Of dat bij het uitkomen van dit blad nog zichtbaar is 
weten we niet. Anders onthoudt u het tot volgend jaar.  
 
Hoe krijg je dat voor elkaar 
Henry?  
Je laat het plantje na de bloei 
helemaal uitgroeien. In die 
periode gebruikt de plant zijn 
kracht voor vermeerdering. In 
mei hebben zich dan in de 
grond nieuwe bolletjes 
gevormd aan de oude. Nog 
een paar maand later graaf je 
de pol op en trekt de bolletjes 
uit elkaar. Je zet er wat terug 
op de plek. Die groeien weer uit tot grote pollen. De andere 
bolletjes zet je in groepjes van vijf met vijf centimeter 
tussenruimte een eindje verder. 
Ieder jaar worden de pollen groter en geven ze meer bloemen, 
die ook zaailingen maken. Soms verstikt een grote pol door 
schimmel. Maar meestal gaat het heel gemakkelijk goed.  
 

 
Je kunt sneeuwklokjes 
vermeerderen door de pol uit 
elkaar te trekken 
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Dat de mensen zijn werk waarderen blijkt uit opmerkingen van 
voorbijgangers als zij hem bezig zien Ook worden zo nu en dan 
polletjes sneeuwklokjes meegenomen. Hopelijk blijft dat beperkt 
en vermeerderen die mensen nu voortaan hun eigen 
sneeuwklokjes. Henry is er voorlopig nog niet klaar met zijn 
zelfgecreëerde vrijwilligerswerk. “Ik heb er aardigheid in dat 
andere mensen er ook van genieten”  
 
Henry, bedankt dat je de Woolder Es nog mooier maakt.  
 
Netty Bakker 

 
 

Overlast hondenpoep?  Maar niet in de Woolder Es! 
Als je nu, eind februari 2012, kijkt of je hondenpoep in onze 
mooie wijk ziet, is er nauwelijks een hoopje te vinden, dus er lijkt 
geen probleem te zijn. Echter enige weken daarvoor smolt de 
sneeuw weg en werden er vele hoopjes zichtbaar. De regen van 
de laatste tijd heeft gelukkig voor een (tijdelijke) oplossing 
gezorgd en alle hoopjes weggespoeld, of beter gezegd: verspreid 
over een wat groter oppervlak; ook niet zo gezond lijkt me. Het 
hondenpoep probleem zal weer zichtbaar worden als het wat 
droger wordt en is dus nog niet opgelost. 

 
De gemeente heeft al veel gedaan om overlast van hondenpoep 
tegen te gaan. De laatste nieuwe regels: hogere boetes voor: 
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geen plastic zakje bij je, niet opruimen van poep of het niet 
aanlijnen van de hond. Hoewel er vele keurige hondenbezitters 
zijn, blijven er altijd mensen, die het niet zo nauw nemen. En van 
kinderen, die wel eens de hond uitlaten, kun je niet verwachten 
dat die altijd de regels keurig nakomen. Dus is mijn conclusie: 
Die hoge boete zal de overlast niet oplossen; maar wat dan wel? 
 
Mijn simpele oplossing is deze. 
Wij: alle hondenbezitters vormen eigenlijk de grootste 
schoonmaakploeg van de Woolder Es. We laten 2-3x per dag en 
7x per week! de hond uit en ruimen “eigen” uitwerpselen op. 
 
Als wij nu eens allemaal steeds tijdens zo’n opruiming ter plaatse 
binnen een straal van zeg 5 meter 
nog eens een tweede hoop van een 
andere hond in hetzelfde zakje 
meenemen, dan is het probleem 
binnen de kortste keren opgelost. 
Je hoeft er niet eens extra voor op 
pad en het kost eigenlijk geen 
moeite. Het enige probleem is dat je 
het een beetje vies vindt. Ik zou 
zeggen: Ook de eerste keer dat je 
een “eigen” hoop opruimde vond je 
dat ook vies, maar je wende er snel 
aan (ondanks de stank) en zo’n 
oude hoop stinkt juist niet! 
 
Doen dus: Het is een kleine moeite, de hondenwacht kan thuis 
blijven, boetes zijn niet nodig, en onze kinderen kunnen op 
schone grasperken naar hartelust ravotten. Met z’n allen moet 
het lukken: In de Woolder Es: geen overlast van hondenpoep! 
 
Hondenbezitter Wim Tack 

 
Met de oplossing van Wim 
Tack kom je dit op Woolder Es 
nauwelijks nog tegen 
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Uit de (Woolder)school geklapt 
´Wat maakt jullie school nou zo bijzonder?´ vroeg een vriendin 
me een paar weken geleden. Tja, wat antwoord je dan op zoiets? 
Ik werk er al 8 jaar. Is dat maatgevend?  
Ik besloot alles eens op een rijtje te zetten. 
 
We zijn een gezellig en vakkundig team. We geven alle kinderen 
de ruimte om zich volledig te ontplooien. We zorgen voor 
kinderen die extra zorg nodig hebben, maar ook voor kinderen 
die niet genoeg hebben aan de doorsnee lesstof. We organiseren 
regelmatig leuke dingen, zoals de najaarstocht, de 
fietspuzzeltocht, sponsorloop, sportdag, vossenjacht, 
schooltheaters. We hebben een schoolorkest. En zo kan ik nog 
wel een tijdje doorgaan.  
 

  
Als afsluiting van de themaweek over Helden bracht de Vertelkaravaan een 
bezoek aan de Woolderschool. Er was o.a. een spectaculair toneelstuk op het 
plein over een meisje dat in de insectenwereld belandt.  
Kinderen en ouders kijken toe 
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Maar wat onze school echt 
bijzonder maakt is onze 
ouder-fanclub. Deze ouders 
helpen met sportdagen, 
spelletjes in de klas, rijden 
naar theatervoorstellingen, 
de school luis-vrij houden en 
nog veel meer. Allemaal met 
veel plezier en vooral met 
een warm hart voor onze 
school. Hún school, waar hun 
kinderen iedere dag weer 
huppelend naartoe gaan. De 
school, die wat de kinderen betreft eigenlijk ook in het weekend 
open zou moeten zijn. De school, waar veel gelachen wordt, 
waar spelen en leren hand in hand gaan en waar ouders samen 
met juffen en meesters één doel voor ogen hebben: een gelukkig 
kind!  
 
Dat maakt onze school bijzonder! 
 
Margot Vermeulen 
Leerkracht Woolderschool. 
 

222 nieuwe leerlingen op het Twickelcollege 
Op 19 en 20 maart konden groep-8 leerlingen van de 
basisscholen in Hengelo zich aanmelden voor het 
vervolgonderwijs. Bij het Twickelcollege meldden zich 222 
nieuwe leerlingen aan. Dat is behoorlijk minder dan de piek van 
360 aanmeldingen vorig jaar, maar het past in de lijn van eerdere 
jaren. De piek van vorig jaar ging vooral ten koste van het 
Montessoricollege. Dat is dit jaar veel minder; er is nu meer 
evenwicht. Het Twickelcollege is dan ook zeer tevreden 
 
(bron: Twentse Courant Tubantia) 
  

 
Op 14 maart was er open dag. 
Ouders van nieuwe kinderen, maar 
ook ouders van kinderen die al op 
school gaan, konden komen kijken. 
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De Kardinaal Alfrinkschool na de verhuizing. 
We zijn goed begonnen in 
januari 2012. Op de locatie 
van Twickelcollege voelen 
we ons welkom en omdat 
we weten dat het tijdelijk is, 
kunnen we heel erg 
tevreden zijn met deze 
oplossing. Op onze ‘open 
dag’ op vrijdag 16 maart 
hebben we veel kinderen 
met hun ouders mogen 
verwelkomen. De popcorn 
en de hapjes smaakten goed zo rond etenstijd.  
 
De optredens van de leerlingen rond het thema ‘Helden’ vonden 
plaats in de tent voor de school. In de klassen en in de gang van 
het gebouw was veel tentoongesteld. We zijn trots op onze 
leerlingen en op het resultaat van hun inspanning. Kijken en 
luisteren naar zang en dans, een modeshow van zelfgemaakte 
heldenkleding, levende 
standbeelden, een letterspeurtocht, 
veel creatieve werkstukken en 
daarnaast gedichten en verslagen 
zorgden voor een mooie invulling 
van deze ‘open dag’. Iedereen die 
nog geen kijkje heeft kunnen nemen 
op deze locatie en wel nieuwsgierig 
is, nodig ik hierbij uit om een 
afspraak te maken. Het telefoon-
nummer voor de locatie aan de 
Woolderesweg is: 7504850. 
 
José Schlepers 
Locatieleider 
  

 
Kinderen en ouders rond de 
popcornmachine bij de open dag 

 
De gang van de tijdelijke locatie 
met tentoongestelde  

werkstukken bij de open dag. 
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Paasvuur op de Woolder Es 
Dit jaar komt er weer een ‘poasboake’ aan de Brinkhuisweg bij de 
Hendrika Hoeve. En het is ook weer gelukt een bekende 
‘anstekker’ te strikken: kardinaal Eijk. 
(bron: Twentse Courant Tubantia) 
 
 

Loopevenementen op de Woolder Es 
In totaal 1978 hardlopers hebben begin dit jaar een of meer 
zondagochtenden meegelopen met de Wooldereslopen, 
georganiseerd door de Atletiekvereniging Hengelo MPM  
(= Marathon Pim Mulier).  
Zondag 11 maart was de 
laatste van de vier lopen. Als 
u wilt weten wie de winnaar 
zijn: www.mpmhengelo.nl .  
 
Het waren leuke en goed 
georganiseerde wedstrijden. 
De eerste drie frisjes; de 
laatste keer met prachtig 
loopweer waarbij sommigen 
al weer liepen in T-shirt en 
korte broek. 
 
Op maandag 11 juni doet een ander groot loopevenement de 
Woolder Es aan: de Hengelose avondvierdaagse. De start en 
finish zijn op het grasveld naast de gymzaal aan de 
Woolderesweg. De route leidt vooral door het buitengebied.  
 
 

Hardloper gebeten door agressieve hond. 

Kort geleden liep ik via het openbare pad van de Woolder Es 
naar de Oude Deldenerstraat. Na de woonboerderij nadert een 
eigenaar met twee grote honden. De honden stormen blaffend op 
mij af en springen tegen me op terwijl ik stokstijf stil blijf staan. De 

 
De start van de 1,4 km voor deelnemers 
t/m 13 jaar. Dit jaar deden196 kinderen 
één keer of vaker mee aan de 1,4 km..  

http://www.mpmhengelo.nl/
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eigenaar blijft met de handen in de zak staan kijken hoe een van 
de honden mij bijt.  
Als ik een pen uit mijn zak pak en uit pure angst naar de hond 
wijs, gaat die achteruit. De eigenaar wordt echter kwaad en 
begint schelden omdat ik zou dreigen. Ik kan langzaam weglopen 
met de mededeling dat hij me wel zal krijgen!!  
Later hoorde ik dat dit voorval niet op zichzelf staat. Ik heb 
dezelfde ochtend proces-verbaal laten opmaken bij de politie en 
een aanklacht ingediend. Ik doe hierbij een oproep met de vraag 
of meer mensen zijn lastig gevallen op het pad. 
 
Henri ter Brake 
hterbrake@yahoo.com 

 
 

Cursus Orde op uw pc 
 

U leert u stap voor stap mappen en bestanden ordenen; 
bestanden zoeken; favoriete websites en e-mails overzichtelijk 
maken; bureaublad, taakbalk en menu Start indelen; uw pc of 
laptop opruimen en gewiste bestanden redden. 
Enige computer/internet-ervaring is gewenst en u moet over een 
computer met minimaal Windows XP beschikken. 
 
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten;  
de kosten: € 30,- per persoon.  
Data: 11, 18 en 25 april 
Aanmelden  via Bibliotheek Hengelo  of per email aan de 

cursusleiders   

Bibliotheek Hengelo 
Beursstraat 34 
074 245 25 78 
klantenservice 
@bibliotheekhengelo.nl 

Harry Hulstijn 
Brecklenkamp 55 
074-2426969 
g.j.hulstijn 
@home.nl 

Hans Legtenberg 
A v.d. Meerstraat 5 
074-2434211 
h.legtenberg.1 
@kpnmail.nl 

 

advertentie 

http://seniorweb.nl/cms/mailtklantenservice@bibliotheekhengelo.nl
http://seniorweb.nl/cms/mailtklantenservice@bibliotheekhengelo.nl
mailto:g.j.hulstijn@home.nl
mailto:g.j.hulstijn@home.nl
mailto:h.legtenberg.1@kpnmail.nl
mailto:h.legtenberg.1@kpnmail.nl


 

15 

Jeu de boulebaan bij het Woolde 

 

Het voorjaar breekt 
weer aan. Mooi 
weer om  
jeu-de- boulen. 
Even ter herin-
nering: er ligt een 
mooie baan achter  
woonzorgcentrum 
Het Woolde. Vrij 
toegankelijk voor de  
bewoners van de 
Woolder Es.  
 

 
 

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: 26/4, 24/5, 28/6 en 26/7. 
Plastic: vrijdag: 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6, 6/7 en 20/7. 

 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: 25/4, 23/5, 27/6 en 25/7. 
Plastic vrijdag: 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6, 6/7 en 20/7. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 23/4 (afwijkend!),21/5 (afwijkend!), 25/6 en30/7. 
Plastic: vrijdag: 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6, 6/7 en 20/7.. 
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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 



 

 

 

Laat zien hoe waardevol u bent! 
www.investereninvrijwilligers.nl 

 
Als vrijwilliger doet u veel ervaring en kennis op. U kunt deze kennis en 
ervaring gebruiken om uw vrijwilligerswerk te versterken, een (verkorte) 
opleiding te starten, een diploma te halen of om meer kans te maken bij 
sollicitaties. Maak gratis en geheel vrijblijvend uw e-portfolio aan via 
www.investereninvrijwilligers.nl. Op deze site kunt u ook een 
oriëntatiescan maken om te kijken over welke talenten u beschikt. 
 
Advies nodig of heeft u vragen? 
Maak dan eens een afspraak met de competentieadviseur van het 
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo; Marianne Jansen 
 
Meer informatie? 
De competentieadviseur is bereikbaar via het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk 
T  (074)  259 48 41  
E  m.jansen@scalawelzijn.nl  
I   www.investereninvrijwilligers.nl 

http://www.investereninvrijwilligers.nl/
http://www.investereninvrijwilligers.nl/
mailto:m.jansen@scalawelzijn.nl
http://www.investereninvrijwilligers.nl/


 

 

 


