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Van de redactie 
Het jaar loopt al weer ten einde. Maar daarna gelukkig weer een 
nieuw jaar met nieuwe kansen. Op 2 januari 2013 komen 
bewoners van de Woolder Es bij de vijver bijeen om het nieuwe 
jaar in te luiden. U bent van harte welkom! (zie pagina 2).  
Dit jaar geen bestelformulier voor oliebollen (bij gebrek aan een 
bakker voor de snackbar Woolderes). Op 28 januari zijn er wel 
oliebollen te koop bij de Morgensterkerk (zie de aankondiging op 
de binnenkant van het achterblad). 
 
Als u wilt reageren op één van de artikelen, of beter nog zelf een 
artikel wilt schrijven, heel graag. Reacties en ander stukken het  
liefst per email (h-aalderink@home.nl), maar anders mag 
natuurlijk ook. Op 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. 
 
Tot slot: prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
Herman Aalderink. 

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Nieuwjaarbijeenkomst (met midwinterhoorns) 
 
Het bewonerscomité nodigt alle bewoners van de Woolder Es 
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op  
woensdag 2 januari 2012 om 19.00 uur bij de vijver. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt traditioneel opgeluisterd door de 
 

 
 
Onder de weemoedige klanken van de midwinterhoorns, 
aangeblazen boven de al dan niet bevroren vijver, kunt u de 
aanwezige buurtgenoten een gelukkig Nieuwjaar toewensen.  
 
Voor iedereen, volwassenen en kinderen, is er een nieuwsjaar-
(fris)drankje of borreltje. Komt allen !!  
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Denk en praat mee over fiets- en wandel-
mogelijkheden in het buitengebied van Woolde 
 
De Stichting Twickel, de gemeenten rond het landgoed Twickel 
(waaronder Hengelo) en de provincie hebben gezamenlijk 
uitgesproken (in het zogenoemde pact van Twickel) er naar te 
streven de waarde van het landgoed Twickel in stand te houden 
en waar mogelijk te versterken. Een van de projecten die hieruit 
voortvloeide is een onderzoek naar uitbreiding van de fiets- en 
wandelmogelijkheden door Woolde. Er zijn concrete plannen 
voor de aanleg van de Twickelergrensweg, een fiets/wandelpad 
tussen Oele en Azelo. De gemeente nodigt grondgebruikers 
(vooral de boeren) en omwonenden uit om gezamenlijk te 
onderzoeken wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. In het 
vorige Woolderesnieuws stond een oproep om op 13 november 
hierover mee te praten en een afvaardiging te vormen om met de 
gemeente in gesprek te gaan en inbreng te leveren.  
Uiteraard zijn het uiteindelijk het college en de raad die 
beslissingen nemen. 
 
De bewoners van de “weiland-zijde” van de Nico Maasstraat 
hebben vrij massaal gehoor gegeven aan de oproep. Een reden 
voor de grote opkomst was de vrees dat er een pad zou zijn 
gepland vlak achter de tuinen. Dat is echter niet het geval. De 
Twickelergrensweg maakt vooral gebruik van bestaande wegen 
en paden. Verder zijn er zijn nog geen concrete plannen. Tijdens 
de bijeenkomst is een commissie gevormd die met de gemeente 
in gesprek gaat en de belangen van de bewoners inbrengt. De 
commissie bestaat uit de heren Ter Brake, Afman en Kamp, alle 
drie wonend aan de Nico Maasstraat. Op de volgende pagina 
doet de commissie verslag van het eerste gesprek met de 
gemeente.  
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Oproep 
Omdat er 13 november nauwelijks bewoners van andere straten 
aanwezig waren, is de Nico Maasstraat wat oververtegen-
woordigd. Het zou mooi zijn als ook vanuit andere delen van de 
Woolder Es ideeën naar voren worden gebracht. De website van 
de Woolder Es is hiervoor een geschikt medium.  
Daarom: hebt u ideeën, wensen, aandachtspunten etc. met 
betrekking tot fiets- en wandelmogelijkheden in het buitengebied, 
maak deze dan kenbaar via de website: www.woolder-es.nl. 
 U kunt ook een berichtje sturen naar:  webmaster@woolderes-
bewonerscomite.nl. of naar h-aalderink@home.nl .  
Beschikt u niet over internet of email, dan kunt u ook bellen of 
een briefje sturen, dan zorg ik dat uw reactie op de website wordt 
geplaatst. 
 
Herman Aalderink 

 

Verslag van het gesprek met de gemeente 
 
Beste bewoners, 
 
Tijdens de zeer druk bezochte bijeenkomst met het bestuur van 
het wijkcomité hebben vele bewoners hun grote bezorgdheid 
uitgesproken omtrent de plannen van de Gemeente Hengelo en 
Twickel tot het aanleggen van wandel- en fietspaden in het 
gebied grenzende aan de noordzijde van de Nico Maasstraat. De 
enorme ongerustheid betreft vooral het eventueel aanleggen van 
een voetpad direct grenzend aan de achtertuinen van de 
bewoners aan de noordzijde van de Nico Maasstraat. Op deze 
avond is er een commissie samengesteld die het mandaat van 
de vergadering heeft gekregen om met de Gemeente de plannen 
nader te bekijken en te trachten tot een voor alle partijen goed 
alternatief te komen. Op dinsdagmiddag 27 november jl. heeft 
deze bewonerscommissie, samen met de voorzitter van ons 
wijkcomité de heer Oosterbosch,  een uitvoerig gesprek gehad 
met de Gemeente Hengelo in de persoon van de heer Lode en 

http://www.woolder-es.nl/
mailto:webmaster@woolderes-bewonerscomite.nl
mailto:webmaster@woolderes-bewonerscomite.nl
mailto:h-aalderink@home.nl
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de projectleidster “groenvoorzieningen”. Het uitgangspunt van het 
gesprek was om samen als bewoners met de Gemeente op 
constructieve wijze in gesprek te gaan en de mogelijkheden en 
de pijnpunten van het plan te bespreken. Kernpunt in dit gesprek 
was de tegenstand van de bewoners tegen de aanleg van een 
voetpad- en/of fietspad pal achter de woningen. Uit het eerste 
concept komt naar voren dat van een fietspad achter de 
woningen geen sprake is. Deze zal (naar alle waarschijnlijkheid) 
bijna geheel over bestaande wegen lopen. Tijdens het eerste 
gesprek heeft de commissie een aantal van de op de 
bijeenkomst met het wijkbestuur naar voren gekomen 
argumenten en bezwaren naar voren gebracht.  De heer Lode 
gaf aan, zeker constructief te willen meedenken en samen met 
ons naar een alternatief te willen kijken wat betreft de route 
achter de huizen. Ook de aanleg van bomen en een groene wal 
achter deze woningen zal nader worden besproken. Als vervolg 
op dit eerste onderhoud met de heer Lode, zal de commissie 
begin december samen met de Gemeente kijken welke 
alternatieven er zijn te vinden. 
Wij denken dan bijv. eraan om 
het de wandelroute door de N. 
Maasstraat te laten lopen en bij 
de tennishal het gebied Woolde 
in te laten gaan. Wij zullen u 
allemaal tijdig informeren over 
de gang van zaken en over de 
vorderingen die er worden 
gemaakt. Wij wensen u allen 
alvast fijne feestdagen en wij 
hopen dat onze activiteiten in 
het nieuwe jaar naar alle 
tevredenheid kunnen worden 
afgerond. 
 
Namens de commissie, 
H. ter Brake  
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In het weekeinde van 9 tot 12 november werden tijdens een 
zogenoemde buitendienststelling de houten bielzen vervangen door 
betonnen exemplaren. 

 

Paddenstoelenroute kerstpuzzel  
Hoe werkt het? Loop de 
paddenstoelenroute. Op het 
kaartje op de pagina hiernaast 
zijn de plekken aangegeven 
waar de paddenstoelen staan. 
Noteer bij elke paddenstoel 
van elke spreuk de eerste 
letter. Van de spreuk hiernaast 
noteert u dus de letter ‘B.  
Volg daarbij de nummering uit 
de kaart hiernaast. Dus de eerste vier letters van de spreuken op 
de paddenstoel op plek nummer 1 noteert u in de vier vakjes 
onder kolomnummer 1, etc.  
 
Als u de hele route gelopen hebt en alle eerste letters hebt 
genoteerd, moet u twee woorden van vijf letters zoeken. De 
eerste letter van het eerste woord moet u kiezen uit de vier letters 
in kolomnummer 10. De tweede letter van het woord moet u 
kiezen uit de 4 letters uit kolomnummer 8 etc. De oplossing (dus 
twee woorden van vijf letters) kunt u opsturen (h-
aalderink@home.nl). Inzenders van de goede oplossing krijgen 
een eervolle vermelding in dit blad. En onder de inzenders van 
de goede oplossing wordt een mooie prijs verloot.  

 

mailto:h-aalderink@home.nl
mailto:h-aalderink@home.nl
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Als de kolommen hiernaast 
zijn ingevulde, zoek dan een  
woord van vijf letters. De 
eerste letter van het woord uit 
de eerste kolom, de twee 
letter uit de tweede kolom, etc.  

10 8 5 7 9 

     

     

     
     

      
Als de kolommen hiernaast 
zijn ingevulde, zoek dan een  
woord van vijf letters. De 
eerste letter van het woord uit 
de eerste kolom, de twee 
letter uit de tweede kolom, etc 

4 3 6 2 1 
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Kunstwerk weer mooi schoon voor de winter. 
 
Zoals reeds eerder vermeld, 
zullen de leerlingen van 
groep 8 van de Woolder-
school enkele keren per jaar 
het witte kunstwerk op de 
hoek van de Curiestraat en 
de Semmelweisstraat mooi 
schoon maken. Op vrijdag-
ochtend zijn Ryan, Kjeld en 
Krijn, gewapend met trap, 
schoonmaakmiddel, borstels 
en doeken, naar het kunstwerk gegaan. Ze hebben hard gewerkt 
om al het vuil er weer af te halen en alle groene aanslag te 

verwijderen. Het kunstwerk ziet er nu 
weer, dankzij hun inspanningen, 
mooi wit en schoon uit Eveneens 
hebben zij de paddenstoel met 
Twentse spreuken helemaal 
gereinigd en dat was ook wel nodig. 
Komende weken gaan de leerlingen 
van groep 8 een ronde door de wijk 
maken om ook alle andere 
paddenstoelen een 
schoonmaakbeurt te geven. Zo ziet 
onze wijk er voor de winter weer 

netjes uit. Het viel de schoonmakers wel op, dat er veel afval was 
gedumpt bij de bank naast het kunstwerk en bij de parkeerplaats. 
Op eigen initiatief hebben zij ook maar de deze vuilnis 
opgeruimd. 
 
Groep 8 
o.b.s. de Woolderschool 
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Uit de school geklapt 
 
December is de leukste maand 
van het jaar. Dat wij al in 
oktober de eerste contacten 
leggen met de Sint en zijn 
Pieten weten de kinderen 
natuurlijk niet. Direct na de 
herfstvakantie is er digitaal 
overleg, want de Sint zit dan 
immers nog in Spanje. Gelukkig 
wil hij ieder jaar een bezoekje 
afleggen op de Woolderschool. 
De kinderen maken prachtige 
knutselwerkjes en zingen de 
bekende Sinterklaasliedjes. Vooral de kleuters kunnen er wat 
van! Wat dacht u van de volgende teksten: Hoe waaien de 
wimpers.../ hoe huppelt zijn paardje het dekt op en neer /  
Sinterklaasje kom maar binnen met je k´nexx / Sinterklaas 
goedheiligman trek je beste klapper an / Een pop met knechten 
in het haar / Sinterklaasje bonne-bonne-bonne gooi wat in mijn 
lege betonne. Dat laatste zal wel zijn geïnspireerd door de bouw 
van de school naast ons, waar de betonmolens hebben staan 
draaien en waar we met een project ´bouwen´ uitgebreid 
aandacht aan hebben besteed. 
 
Als de Sint dan na 3 ½ zenuwslopende weken weer is 
vertrokken, is het letterlijk: Sint eruit, kerst erin. De school wordt 
versierd door de ouderraad en het team en de kerstbomen 
worden meteen opgezet. Dat er dan een andere, meer serene 
sfeer binnen de muren moet komen is duidelijk. Eén van onze 
kleuters nam dat vorig jaar heel letterlijk. We hadden verteld dat 
kerst een rustig feest is en dat we graag wilden dat de kinderen 
rustig zouden binnenkomen, omdat er ´s morgens een glaasje 
met een kaarsje op tafel staat. Dit mannetje had ons de 
voorgaande weken iedere ochtend begroet met een luidkeels :” 

 
Ook dit jaar kwam de Sint weer op 
bezoek op de Woolderschool 
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BOE!” Het was dan de bedoeling dat wij erg schrokken. Hij 
schaterde het dan uit. Grap geslaagd, goed begin van de dag. Hij 
vond het moeilijk om afstand te doen van deze traditie. Op de 
eerste maandag van de kerstweek sloop hij net als de andere 
kinderen de klas in, ging voor mij staan en fluisterde: “boe”.  Grap 
geslaagd, goed begin van de week.  
Ik wens u, mede namens mijn collega´s, een fijne 
decembermaand toe en een goede start in 2013. 
 
Margot Vermeulen 
Leerkracht Woolderschool. 

 
 

Wie danst er mee? 
 
De dansgroep Meer 
Bewegen voor Ouderen 
zoekt enthousiaste 
mensen die zin hebben 
om op muziek flink te 
bewegen. 
Wij hebben les op 
woensdagavond van 
18.00-19.30 uur. Onder 
leiding van Marja 
Minderman wordt gedanst in de tuinkamer van het Woolde. Hier 
dansen we met elkaar de wereld rond en we knipperen niet met 
de ogen als er in een les dansen uit Griekenland, Bulgarije en 
Amerika voorkomen. 
 
We hoeven niemand te vertellen dat dansen, dus bewegen, goed 
is voor de mens. Dat is wel bekend en gelukkig zijn wij ook een 
heel gezellige groep. Daarom nodigen we U van harte uit om een 
keertje te komen meedoen. Wie meer informatie wil kan 
telefonisch contact zoeken met Marja Minderman (tel. 2918988). 
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Mee met EMTE 
 
Op 1 november jl. maakte 
een groep bewoners van 
de Woolder Es een bijzon-
der uitstapje. De bedrijfs-
leider van EMTE Woolder-
es had zo'n 25 klanten van 
de supermarkt uitgenodigd 
voor een dagje uit. Voor de 
uitnodigingen had hij zich 
vooral gericht op noabers 
van de winkel. Zij hebben 
het gemak van een super-
markt naast de deur, maar 
misschien ook wel eens 
wat hinder. Prima idee dus 
om juist hen mee te vra-
gen. Naast bedrijfsleider Demis Wassink (in de deur van de bus) 
gingen ook Daan, Rebecca en Maureen van het EMTE-team 
mee. En uw Woolderesnieuwscorrespondent mocht ook mee.  
 
We gingen helemaal naar Veghel, naar de kerstproeverij van 
Sligro. In een kerstfeestelijk versierde hal stonden een groot 
aantal kramen met leveranciers van producten die we in 
december in de buurtwinkel kunnen aantreffen. Ook waren er 
kookdemonstraties en introductie van nieuwe producten. Alles   
was prima verzorgd en we konden volop proeven.  
 
Geinspireerd voor de feestdagen en met een gezellige traktatie in 
de tas keerden we terug in de Woolder Es. Enkele deelnemers 
lieten blijken zo mogelijk volgend jaar wel weer mee te willen.  
Het was ook leuk om 'de noabers' eens op een andere manier te 
ontmoeten.  
 

door Netty Bakker  

 
medewerkers en noabers van de 
Emté bij de bus in Veghel (foto’s op 
www.woolder-es.nl in groter formaat) 
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Ontsluiting Woolder Es 
Als bewoner van de Deldenerstraat vind ik de ontsluiting van de 
Woolderes vanaf die zijde slecht. Mijns inziens is het een gemiste 
kans dat bij de aanleg van de busdoorsteek niet de gehele 
kruising is verbeterd waardoor vanaf en naar de richting Delden 
een aanmerkelijk betere ontsluiting ontstaat. 

 
De wijziging zoals ik mij die voorstel is op bovenstaande tekening 
aangegeven. Deze voorziet in een voorsorteerstrook om vanuit 
de richting Delden de Woolder Es in te kunnen rijden. De bus zou 
ook van die voorsorteerstrook gebruik kunnen maken. Ook vanuit 
de Woolder Es kan richting Delden worden gereden. De 
bestaande afslag vanuit de stad richting Woolder Es blijft 
daarnaast bestaan. Vanuit de Pasteurstraat zal om 
verkeersveiligheidsredenen en gebrek aan ruimte geen afslag 
gemaakt kunnen worden richting stad. Degene die vanuit de 
Pasteurstraat de stad in wil rijden zal de rotonde op de 
Deldenerstraat als keerpunt kunnen gebruiken. 
 
Laat weten hoe u over dit plan denkt (via de redactie van dit blad) 
Als meer bewoners het plan ondersteunen, kan dat signaal aan 
de gemeente worden overgebracht.  
 
Aard van Alsté  
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Bezorgers Woolderesnieuws gevraagd 
Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd wie er voor zorgt dat 
het Woolderesnieuws vier keer per jaar bij u in de brievenbus 
belandt. Dan is hier het antwoord. De bezorging wordt verzocht 
door een groep van 13 vrijwilligers. Er is een coördinatiepunt en 
er is een groep van bezorgers die het blad huis-aan-huis bezorgt. 
Twee nummers geleden was er een oproep voor de coördinatie. 
Mevrouw Wilmink en mevrouw Joke Brinkman hebben zich 
hiervoor gemeld. Zij tellen de krantjes uit in porties die bij de 
bezorgers worden gebracht. De bezorgers (11 in totaal) hebben 
ieder een aantal straten waarin ze de krantjes verspreiden. 
Een van de bezorgers, de heer Hans ter Stege, wil er na lange 
tijd mee ophouden en zijn straten graag overdragen aan iemand 
anders (Hans ter Stege, hartelijk dank voor alle jaren van trouwe 
bezorging !!). 
Daarom hierbij een oproep. Wie wil vier keer per jaar het 
Woolderesnieuws bezorgen in de Rümkehof en de Robert 
Kochstraat (in totaal 76 adressen). 
 

 
Wooldereslopen 2013 
Op de zondagen 13 januari, 3 
februari, 24 februari en 17 maart 
zijn er weer de Wooldereslopen. 
Start vanaf 11.00 uur aan de 
Woolderesweg, bij het einde van de 
bebouwde kom. Je kunt kiezen uit 
4 afstanden: 1,4 km, 5,1 km, 10 km 
of 15 km. Voorinschrijven kan tot 
het eind van dit jaar via de website 
www.mpmhengelo.nl.  
Na-inschrijven kan tussen 9.00 en 
10.30 uur in de Woolderschool op 
de dagen van de lopen. Het 
inschrijven kan dan ook geen  

http://www.mpmhengelo.nl/
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excuus zijn om 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…. 

 
Durf je afval op te ruimen 
Twee betrokken bewoners in de Woolder Es, Linda Meijer en 
Marius Uiterwijk hebben het initiatief genomen het zwerfvuil aan 
te pakken. Ze gaan niet zelf alles opruimen. Daar is geen 
beginnen aan. En bovendien zou dat als signaal naar de 
veroorzakers ook niet goed zijn. Ze hebben contact gezocht met 
Welbions, De Slinger en het Twickelcollege om een “strijdplan” 
op te stellen. Er zijn al verschillende ideeën geopperd: 
- voorlichting op het Twickelcollege. De school is momenteel 

bezig om het zwerfvuil als thema op te nemen in hun 
lesprogramma als onderdeel van duurzaamheid 

- 'pleindienst' (leraren die in een soort rooster posten in de wijk 
langs het looptraject school-Emte) 

-  plaatsen van positieve bordjes en kreten (zoals 'durf'je afval 
op te ruimen') 

-  meer prullenbakken 
- …. 
Ook andere partijen worden betrokken: de wijkagent, de 
gemeente, het bewonerscomité en de Emté. 
Ook u kunt meedenken. Hebt u goede ideeën, laat het weten; 
dan stuur ik ze door. Bovendien kunt u het goede voorbeeld 
geven. Gooi geen rotzooi naast de verschillende afvalbakken bij 
het milieuparkje naast de Emté. Denk niet “ze” nemen het wel 
mee. Als de vaas niet in de glasbak past: neem hem dan weer 
mee naar huis. Zit een bak vol, neem je spullen weer mee naar 
huis en probeer het later nog eens. Dat scheelt een hoop 
ergernis van bewoners die er in de buurt wonen of er langs 
komen. En het voorkomt dat mensen (scholieren) op verkeerde 
gedachten worden gebracht. 
 
Herman Aalderink  
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STICHTING SENIORWEB HENGELO 
 
Nieuw is de volgende cursus: 
 
ALLEMAAL GOOGLE:  
U maakt kennis met Gmail, Google Chrome, Google Talk, Google  
Drive, Google Vertalen en andere Google diensten. 
 
Deze en oude bekende cursussen (waaronder Ipad basiscursus) staan 
uitgebreid vermeld in de nieuwste, nog te verschijnen, brochure van de 
Bibliotheek Hengelo (ook verkrijgbaar bij kantoren van de Rabobank) 

Lestijden: 9.30-11.30 uur en 13.30-15.30 uur, Bibliotheek Hengelo. 

Meer info? Bel 074-2426969 of ga naar http://hengelo.seniorweb.nl 

 

Elke laatste vrijdagmiddag van de maand in het computerlokaal van de 
Bibliotheek Hengelo: gratis computerspreekuur van 13.30 – 15.30 uur! 

 

 
 
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: 27/12, 24/1, 28/2 en 28/3.. 
Plastic: vrijdag: 21/12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 en 29/3. 

 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: 19/12 (afwijkende datum!!), 23/1, 27/2 en 27/3. 
Plastic: vrijdag: 21/12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 en 29/3. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: data nu nog onbekend; zie www.twentemilieu.nl. 
Plastic: vrijdag: 21/12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 en 29/3. 
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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 

Lid A. v.d. Meerstraat 19 242 01 27 

Jeroen Kok Penningmeester  290 92 09 
Herman Aalderink Redacteur N. Maasstraat 12 242 91 38 
Bert Koopman Website Landsteinerstraat 13 851 10 88 
Mieke Post Secretaris 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 
vergaderingen zijn in het Buurt en speeltuingebouw van de Curaçaostraat 10. 
Bij de secretaris kunt u informatie ontvangen over data en de agenda. 
 De agenda hangt ook in het mededelingenkastje bij de EMTÉ. 
 
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 



 

 

 

Oliebollenactie / winterfair Morgenster kerk 
 
De Morgenster kerk aan de Freudstraat 
organiseert op 28 december van  
15 tot 20 uur een oliebollenactie / 
winterfair. De activiteiten vinden plaats 
rondom de kerk. Er zijn vier soorten 
oliebollen te koop (5 stuks voor € 4,-).  
 

 
Daarnaast zijn er nog andere 
lekkernijen zoals warme 
chocolademelk, glühwein, snert en 
broodjes worst met zuurkool. 
De opbrengst komt ten goede aan 
de kerk en aan het werk van de 
zending in Zuid Afrika. 
 
U bent van harte welkom ! 

  

 

 

 



 

 

 

Trimsalon Joyce Maas 
Knip deze bon uit en u krijgt bij een volledige trimbeurt 

van uw hond een fles shampoo  gratis. (T.W.V.€5,50) 

Ook alleen voor een wasbeurt of nagels  knippen bent u bij ons aan 

het goede adres. Behandeling alleen op afspraak.  

Kijk ook op onze website: www.trimsalon-joycemaas.nl 

06-51892328 

Deldenerstraat 186  

7555 AJ Hengelo 

Rijksgediplomeerd en aangesloten bij de hondenbond ABHB. 

Aanbieding geldig t/m 31-3-2013; alleen op vertoon van deze bon. 

 

 


