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Van de redactie 
Op 13 april was de jaarvergadering van het bewonerscomité. Het 
bestuur heeft kort verslag gedaan van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Op de website kunt u het verslag vinden. Als 
u er prijs op stelt, kan het verslag ook worden toegestuurd. Neem 
dan even contact op met de secretaris, Jaap van der Hulst.  
 
Na de pauze heeft de voorzitter van de Vereniging Vrienden van 
het Twickel en buurtgenoot de heer Albert Kienhuis een 
presentatie gehouden over de toekomstvisie van het Landgoed 
Twickel en onder meer de betekenis daarvan voor de  
Woolder Es. De presentatie is terug te vinden op de website van 
de Vereniging: www.vriendenvantwickel.nl (onder projecten, 
Twickel Levend Landgoed, presentatie d.d. 10 maart 2010). 
 
De maand mei was vrij koud, maar regenen deed het niet veel. 
Behalve op zondag 31 mei, de dag dat het vijfde vijverconcert 
zou plaatsvinden. Het regende op die dag zo hard dat het concert 

http://www.vriendenvantwickel.nl/
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niet is doorgegaan. Jammer. Toch dank aan Netty Bakker en Jan 
Krol voor alle voorbereidingen. We houden het eerste lustrum 
tegoed. Volgend jaar is het vast mooi weer. 
 
Zoals ook het vorige nummer vermeld, geven wij met ingang van 
dit jaar het Woolderesnieuws zelf uit. We zijn daarom nu vrij om 
zelf advertenties te plaatsen. De advertentieruimte is nog niet vol. 
Daarom nogmaals: ondernemende bewoners van de Woolder 
Es; als u uw buurtgenoten in een advertentie in dit (huis-aan-huis 
verspreide) blad wilt laten weten wat u maakt, verkoopt, 
adviseert, of anderszins onderneemt, kan dat. Het kost niet veel 
en bovendien ondersteunt u het verschijnen van dit blad. 
Neem voor informatie contact met mij, bijvoorkeur per mail 
(h-aalderink@home.nl) 
 
En opnieuw de steeds terugkerende oproep voor nieuwe leden 
voor het bewonerscomité. Het is belangrijk dat bewoners 
meedenken over zaken die van belang zijn voor de buurt waarin 
we wonen. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Kom geheel 
vrijblijvend eens een vergadering bijwonen. De data staan op de 
laatste pagina. 
 
Als u wilt reageren, suggesties hebt voor artikelen of, beter nog, 
zelf een artikel wilt schrijven, laat het dan weten. 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, e.d. Eerdere 
nummers van dit blad zijn hier ook terug te vinden. En op de 
website kunt u ook opmerkingen of reacties plaatsen. 
 
Tot slot wens ik diegenen die op vakantie gaan een goede 
vakantie toe en diegenen die thuisblijven een aangename en 
mooie zomer. 
 
Herman Aalderink. 

mailto:h-aalderink@home.nl
mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Groenten te koop bij Erve Woldhuis 
Groenten te koop. Dit 
bordje staat aan de 
Haarweg, in het 
buitengebied tussen 
Woolder Es en A35. 
Het wijst naar Erve 
Woldhuis. Dit is een 
boerderij van het 
Twickel, maar er 
wordt niet meer 
geboerd als 
voorheen. Wel zijn er 
verse, onbespoten 
groenten te koop. Dat 
zit zo. Erve Woldhuis is sinds vier jaar in gebruik als een 
zorgboerderij, beheerd door de Stichting ZON. Twaalf mensen, 
die wat extra zorg nodig hebben, wonen en werken er 
permanent. Voor de bewoners zijn er ‟s avonds twee 
woonbegeleiders en ‟s nachts slaapt er ook een begeleider. 
Daarnaast komen er overdag nog eens zes personen werken en 
verblijven. De bewoners en “dagloners” worden begeleidt door 
vier werkbegeleiders, die allen ook een ambachtelijke 
achtergrond hebben. De bewoners werken in het 
groenonderhoud en bij het RIBO, dat ook op Erve Woldhuis is 
gevestigd. Het RIBO is een organisatie die traditionele 
bouwmaterialen verzameld en geschikt en beschikbaar maakt 
voor hergebruik. Een deel van de bewoners helpt bij 
sloopwerkzaamheden en bij het reinigen en sorteren van de 
materialen. Zo worden ondermeer gevelstenen gebikt en 
gebinthout spijkervrij gemaakt zodat het weer hergebruikt en 
afgezet kan worden.  
 
Een ander deel van de bewoners werkt in het groenonderhoud. 
Dit doen ze op de gronden van Erve Woldhuis, maar ook verder 
van huis.  
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Ook hebben de bewoners dit voorjaar meegeholpen aan een 
schoonmaakactie, georganiseerd door de Vereniging Vrienden 
van het Twickel, van sloten en bermen in het buitengebied van 
Woolde. Afgesproken is om dit in het najaar te herhalen (zie ook 
verderop in dit blad). 
 

 
 
Op de achtergrond kratten met traditionele dakpannen die van de sloop 
 zijn gered. Daarvoor druivenstruiken en bonenstokken. De druiven 
 worden in samenwerking met een wijngaard in de buurt verwerkt tot wijn. 
 
Verder werkt een aantal bewoners in de ruime groentetuin. Frans 
heeft daar de leiding. Momenteel zijn er volop peulen en sla. De 
aardbeien lopen op het eind. De aardappelen moeten nog wat 
groter worden. En er zijn diverse andere groenten in aanwas. 
Deze groenten zijn te koop, onder andere voor buurtbewoners. 
Er is geen echte winkel, maar je kunt er de hele dag terecht. De 
groenten worden geoogst waar je bij staat. Verser kan niet. En de 
groenten zijn puur natuur. Het enige waarmee gespoten wordt, 
aldus Frans, is met water. De opbrengst van de verkoop komt ten 
goede aan de bewoners. Met de opbrengst kan dan eens een 
keer wat bijzonders ondernomen worden.  
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Het bevalt goed op Erve Woldhuis. De kleinschaligheid, de ruimte 
en de werkzaamheden doet de bewoners goed. Natuurlijk zijn er 

wel eens strubbelingen, maar 
over het algemeen zijn de 
bewoners en begeleiders heel 
tevreden. Zeker nu in de 
zomer; er is volop werk en 
speelt het leven zich vooral 
buiten af. 
 
Om 10.30 uur en 14.30 wordt 
er koffie en thee gedronken. 
Als u een keer in de buurt 
bent,rond die tijd bent u van 
harte welkom om een kopje 

mee te drinken en een praatje te maken. En u kunt dan, zoals 
gezegd, verse, onbespoten groenten kopen. 
 

Zwerfvuilproject Woolder Es. 
Als sinds 2004 organiseert de Scholengemeenschap Twickel het 
zwerfvuilproject in de Woolder Es. Het jaarverslag over 2009 is 
pas verschenen. Daaruit enkele zaken. 
Elke dag lopen groepjes leerlingen gewapend met grijpers een 
drietal routes om daar de rommel (vaak door andere leerlingen 
achtergelaten) op te ruimen. De leerlingen krijgen daar een kleine 
zakgeldvergoeding voor. Het project wordt gefinancierd door 
school, gemeente, Welbions en Bewonerscomité. Uit het verslag 
blijkt er onder de leerlingen voldoende animo is. Niet alleen om 
het geld, maar ook leerlingen het belang van van het opruimen 
inzien. Er is begonnen met 36 leerlingen, vooral eerste en 
tweede klassers. In de loop van het jaar is een aantal leerlingen 
afgevallen. Sommigen, omdat ze geen zin meer hadden of het te 
druk hadden met huiswerk. Maar sommigen ook vanwege 
opmerkingen en conflicten met buurtbewoners. In sommige 
gevallen ligt daar het gedrag van de leerlingen aan ten 
grondslag, maar ook de buurtbewoners zijn niet altijd erg 

 
Een deel van moestuin,  
de kool op voorgrond  
staat er florissant bij. 
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welwillend.  
Er worden zoals gezegd drie routes gelopen. De eerste route 
voert rondom de school, de parkeerplaats en het sportveld. De 
tweede route rondom de vijver. En de derde route gaat via de 
Woolderesweg naar Sanders, stukken van de straten rondom 
Sanders en via de „binnendoorroute‟ langs de basisscholen terug 
naar het Twickel. Het zal u niet verbazen, dat deze derde route 
van en naar Sanders het meeste werk geeft. Ook het JOB is een 
probleem. Hij zit in de route, maar de leerlingen hebben er een 
hekel aan om heen te gaan. Vaak staan er oudere scholieren en 
die maken dan soms opmerkingen (stoerdoenerij) die voor de 
jongeren van het opruimen minder leuk zijn. Bij de docenten die 
het project begeleiden is daar aandacht voor en zij spreken er de 
JOB-jongeren ook wel op aan. Het blijft echter een lastig punt. 
Ook komt het voor dat buurtbewoners bellen als er veel rommel 
ligt. Soms is dat aanleiding om nog een extra ronde te lopen als 
daar tijd voor is. De indruk bestaat dat het opruimen ook enig 
effect heeft op het gedrag van de medeleerlingen. Je 
medeleerlingen de rommel zien opruimen, zet je aan het denken. 
In de groep zal het niet altijd helpen, de ervaren groepsdwang is 
soms groot, maar als individu zullen sommigen toch misschien 
wat minder snel de rotzooi laten slingeren. 
 
OPROEP aan 
buurtbewoners. Treedt de 
jongeren die opruimen 
positief en welwillende 
tegemoet. Zij zijn niet 
verantwoordelijk voor de 
rommel die collega-leerlingen 
achterlaten en het heeft 
daarom geen zin om hen 
daarop aan te spreken.  
Het is mooi dat ze de rommel 
willen opruimen.  
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Nog enkele badmintonners gezocht. 
Naar aanleiding van een 
oproep in dit blad vorig jaar 
is een badmintongroepje 
ontstaan van zes personen, 
drie mannen en drie 
vrouwen. We badmin-
tonnen op dinsdag van 
20.00 tot 21.00 uur in de 
gymzaal aan de 
Woolderesweg. In de zaal 
is één badmintonveld. Voor 
een dubbel moeten dus 

minstens vier personen aanwezig zijn. Dat lukt niet altijd. Daarom 
zou het mooi zijn als er nog één of twee badmintonners meer 
mee willen doen. En als we met meer zijn: af en toe een partij-
lang aan de kant zitten is niet erg. Dus: als je een beetje kunt 
badmintonnen, meldt je dan. Je kunt ook vrijblijvend een keer op 
een dinsdagavond komen kijken. In de vakantie ligt het stil. Na de 
vakantie beginnen we weer. Als je belangstelling hebt, stuur dan 
een mailtje (h-aalderink@home.nl) of bel (06-41816029) Dan 
bericht ik wanneer we na de vakantie weer beginnen.  
 
 

(Nog) geen nieuws van het Seahorseterrein 
 

 
 
Het Seahorseterrein ligt er nog steeds woest en ledig bij.  

 

 

 

mailto:h-aalderink@home.nl
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Welbions, groot onderhoud en leefbaarheid 
Op dit moment vindt in Woolder Es het groot onderhoud plaats 
aan de eengezinswoningen van Welbions. Het groot onderhoud 
aan de senioren- en patiowoningen wordt voorbereid en gebeurt 
daarna. 
Naast het groot 
onderhoud heeft 
Welbions een 
leefbaarheidproject 
opgestart. Dit project 
heeft als doel om 
straks naast goede en 
toekomstbestendige 
woningen ook een 
buurt te hebben 
waarin het goed 
wonen is.  
Het project dat 
Welbions is gestart, 
sluit aan bij de 
wijkanalyse die de gemeente Hengelo in 2008 voor de Woolder 
Es heeft uitgevoerd. Omdat de gemeente zich daarbij heeft 
gericht op wijkbrede onderwerpen en Welbions zich hoofdzakelijk 
focust op het deel van de buurt waarin zich haar woningen 
bevinden, maakt dit een gedegen totaalaanpak van de Woolder 
Es mogelijk. De leefbaarheid van een buurt is iets dat door de 
bewoners van een buurt wordt ervaren. Daarom is het belangrijk 
om de ervaringen en meningen van de bewoners te betrekken. 
Welbions heeft daarom op woensdag 7 april een panelgesprek 
met bewoners uit de Woolder Es georganiseerd. Ook de 
gemeente en een medewerker van Carint waren hierbij 
aanwezig. De avond begon met een rondgang door de wijk 
(misschien heeft u op 7 april een groep mensen langs uw woning 
zien lopen). De deelnemers hadden van tevoren locaties in de 
wijk aangewezen die ze samen met de groep wilden bekijken. 
Tijdens het panelgesprek zijn de door de bewoners aangewezen 

 
Er wordt hard gewerkt aan het 
onderhoud van de woningen 
van Welbions 
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plekken, zoals onder andere de openbare ruimte, 
verkeerssituaties en hangplekken die overlast veroorzaken, 
besproken. Ook de onderwerpen die door ons waren 
aangedragen, zoals zwerfvuil en voorzieningen in de wijk, zijn 
besproken.  
 

Na terugkomst 
zijn de 
deelnemers in 
groepen 
verdeeld. Iedere 
groep werkte de 
onderwerpen uit 
waarbij kon 
worden aangeven 
wat goed is en 
wat beter kan. Bij 
de zaken die 

goed zijn, kon worden aangeven hoe deze behouden kunnen 
worden of als voorbeeld voor de buurt kunnen dienen. Het laatste 
deel van de avond bestond uit een plenair gedeelte waarbij de 
uitkomsten van de diverse groepen met alle deelnemers zijn 
besproken. Tijdens dit gedeelte kwamen onder andere als 
verbeterpunten de overlast van zwerfvuil, verkeerssituaties en 
parkeerdruk op bepaalde plekken in de wijk naar voren. De 
punten die als goed benoemd werden zijn onder andere het 
groenonderhoud en de renovatie aan de woningen.  
Het was een geslaagde avond waarin we op informele wijze veel 
van de wijk te weten zijn gekomen. De komende tijd gaat de 
gemeente samen met Welbions de genoemde punten uitwerken, 
waarbij we kijken welke punten we op kunnen pakken en welke 
eventueel niet. Eind juni plannen we een tweede bijeenkomst 
waarin wij een terugkoppeling geven aan de deelnemers.  
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Vrienden van Twickel zorgen voor een schoon 
Woolde 
  
Op 10 mei jl. is, op initiatief van de Vereniging Vrienden van 
Twickel ( VVT ), een grote actie gehouden waarbij alle bermen en 
sloten van het Woolde, tussen A1, A35, spoorlijn, Deldenerstraat 
en de bebouwde kom van de Woolder Es, zijn schoongemaakt. 
  
Na overleg en instemming van Twickel en de Gemeente Hengelo 
gingen leden van de VVT en bewoners en begeleiders van Erve 
Woldhuis aan de slag. ""Gewapend" met zakken en grijpers 
(beschikbaar gesteld door de Gemeente) en voorzien van 
handschoenen en een oranje hesje, werden alle bermen en 
sloten van ons mooie buitengebied ontdaan van troep. 
En dat was er in ruimte mate!!  Variërend van onder andere: puin, 
een 15 meter lange brandslang, emmers, een mestvork, zware 
elektriciteitskabels, grof tuinafval, etc. etc. En ( helaas) vele, vele 
kleine vervuilingen in de vorm van blikjes, pakjes en zakjes. 
  

Na afloop van de 
actie heeft de 
Gemeente alle goed 
gevulde 
vuilniszakken en 
losse stukken 
afgevoerd. 
  
De Vereniging 
Vrienden van 
Twickel roept 
iedereen op geen 
afval weg te gooien 
of te storten in het  

 
Gekleed in oranje hesjes en gewapend met 
grijpers en zakken wordt de rommel in het 
buitengebied opgeruimd. 
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Woolde. En uiteraard ook niet op andere plekken in ons mooie 
Twickel. We hebben het geluk dat we vlakbij, nl. aan de 
Wegtersweg, afval kunnen storten..........toch!! 
  
De VVT heeft het voornemen, vanaf nu elk voor- en najaar, een 
schoonmaakactie in Het Woolde te houden. 
  
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij Henk Dassen,  
Freudstraat 22  tel. 06.53.24.08.36. 
 
 

Vrijwilligers gevraagd voor de mediatheek van  
het Twickelcollege 
De mediatheek van het Twickelcollege aan de Woolderesweg 
vraagt vrijwilligers die het leuk vinden 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 of andere media houdt en het leuk 
vindt om met leerlingen te werken is dit een geweldige job en de 
school kan je hulp goed gebruiken en is er blij mee. 
Heb je vragen, bel Annelies Fens: 074-2555333 (afdeling 
mediatheek) 
 
 

40 Doelgerichte Dagen  
 
Feestelijke start in de Woolder 
Es. Zaterdag 25 september 
Help en doe je mee?  
 
In het hoekje van de Freudstraat 
staat het kerkgebouw “De 
Morgenster” Het laatste weekend 
van september start daar het 40-
Doelgerichte-Dagen-project met  
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het hoofdthema: Waarom leef ik eigenlijk op aarde? 
Zaterdag 25 september vindt de feestelijke opening plaats. Met 
sport en spel in de wijk, gezellig eten en drinken op het kerkplein 
en informatie over het project in de kerk. ‟s Middag om twee uur 
is het startschot.  
 
De mensen van de Morgenster wil graag de wijkbewoners bij 
deze feestelijkheden betrekken. Zij nodigen de bewoners uit om 
mee te helpen met de organisatie en natuurlijk om mee te doen 
met het programma. Er wordt gedacht om overal in de wijk een 
spel/sportelement neer te zetten. Overal door de wijk trekken dan 
groepjes om de spelen uit te voeren. De Speciale Activiteiten 
Commissie is al bij elkaar geweest om te brainstormen.  
 
Het wordt nog leuker met mensen uit de wijk erbij. 
 U en jij kunnen zich opgeven bij Jeroen Zandsteeg. 
Telefoonnummer 06-53512530. e-mailadres 
zandsteeg@kpnplanet.nl. De eerste vergadering is gepland op 
dinsdag 6 juli. We hopen op een grote opkomst en een gezellige 
feestelijke dag, voor een goed onderling contact met de mensen 
in de wijk waar ons kerkje staat. Een nadere aankondiging volgt, 
let op uw brievenbus. 
 
 

Buurthuis en Speeltuinvereniging Weidedorp-
Woolderes 
Er is in dit blad al vaker op 
gewezen: Buurthuis en 
Speeltuinvereniging 
Weidedorp-Woolderes aan 
de Curaçaostraat 10 is er, 
zoals de naam ook 
aangeeft,  ook voor onze 
buurt. Het buurthuis is de 
afgelopen tijd opgeknapt. 
De verschillende ruimten 

 
De vernieuwde hal van het buurthuis 

mailto:zandsteeg@kpnplanet.nl
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(waaronder de peuterspeelzaal) zijn onder handen genomen. De 
hal is een aantrekkelijke inloopruimte geworden, met een mooie 
tafel waar bezoekers een praatje kunnen maken, wat kunnen 
lezen en koffie, thee of fris kunnen drinken. Kom eens kijken hoe 
het is geworden. 
Daarnaast vinden in het buurthuis wekelijks activiteiten plaats. 
Hieronder een overzicht. Ook kan in het gebouw een ruimte 
worden gehuurd voor culturele of wijkgebonden activiteiten. Voor 
feesten wordt het gebouw niet verhuurd. Voor inlichtingen: 
telefoon: 074 - 2919504; email: info@speeltuinweidedorp.nl.; 
website: www.speeltuinweidedorp.nl 
 

MAANDAG 
 

Peuterspeelzaal 
 

08.30 – 11.30 uur 

Groeps en bewegingstherapie ouderen 
 Informatie tijdens de les bij 

mevrouw Meyer 

14.00 - 15.00 uur 
15.00 – 16.00 uur 

Yoga 
 Informatie bij Rita Donker,  

tel 074 -2420600 

19.00 - 20.00 uur 

Activiteitenavond voor alle leeftijden  
 o.l.v.een stagiaire SCW 

17.30 - 20.00 uur 

DINSDAG 
 

Peuterspeelzaal 
 

08.30 - 11.30 uur 
13.15 – 15.15 uur 

Repetitieavond Harmonicagroep MIX 
 Informatie bij mevrouw. R. Lansink  

tel: 053-5725292 

 

Keramiek: 
 Kosten: € 5,00 per avond inclusief. 

koffie/thee 

19.30 – 21.30 uur 

Activiteitenavond voor alle leeftijden  
 o.l.v. .een stagiaire SCW 

17.30 - 20.00 uur 

mailto:info@speeltuinweidedorp.nl
http://www.speeltuinweidedorp.nl/
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WOENSDAG 
 

Peuterspeelzaal 
 

08.30 – 11.30 uur 

Leuke activiteiten voor alle leeftijden 
 o.l.v. een stagiaire SCW 

14.00 - 16.00 uur 

Tai Chi 
 Informatie voor of na de les bij 

mevrouw Prins 

20.00 – 21.00 uur 

Creatieve avond volwassenen 
 Informatie bij Alma Becking  

tel: 074 – 2919504 

20.00 – 22.00 uur. 

DONDERDAG 
 

Peuterspeelzaal 
 

08.30 - 11.30 uur 
13.15 – 15.15 uur 

Ouderensoos 
 Kaartclub 2 x per maand 

14.00 – 16.00 uur. 

Yoga 
 Informatie bij Rita Donker,  

tel 074 -2420600 

18.30 – 19.30 uur 
20.00 – 21.00 uur 

VRIJDAG 
 

Peuterspeelzaal 08.30 – 11.30 uur 

Tienerinloop  
o.l.v. jongerenwerker SCALA 

15.00 – 21.00 uur 

Jongerenavond 
 Leeftijd: 7 tot 13 jaar 
Zie de raamposter voor de aangeboden 
activiteit 

18.30 – 21.00 uur 
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Activiteiten in Woonzorgcentrum Carint Het Woolde  
In het vorige Woolderesnieuws (nr. 31) stond een overzicht van 
alle vaste activiteiten in Woonzorgcentrum Carint Het Woolde. 
Als aanvulling daarop hieronder nog enkele eenmalige 
activiteiten in de zomermaanden.  
 

  Ochtend Middag 
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Ondermode-verkoop Wilens 
13 juli, 10.00 -12.00 u 
Passage, begane grond 

H&A mode-verkoop  
14 sept, 10.00 -12.00 u 
Passage, begane grond 
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Voor een overzicht van de 
vaste activiteiten: zie het 
Woolderesnieuw van juni 
2010 (nummer 31) 

2de hands meubelverkoop 
14 juli; 14.00 – 15.30 u 
kelder Het Woolde 
 
8 sept.; 14.00 – 15.30 u 
kelder Het Woolde 
 
Rommelmarkt 
11 aug.; 14.00 – 15.30 u 
passage, begane grond en 
kelder, Het Woolde 
 

Koffie/ thee: € 0,65; fris € 1,00 (graag betalen met chipknip) 
Welzijn & Activering: 074 - 3673058; Intern reisbureautje: 
074 – 3673050; Email: activiteiten.woo@carint.nl 

 
Weet u overigens dat er ook een restaurant is in het Woolde 
waar de tussen 12.30 en 14.00 uur en tussen 17.00 en 18.30 uur 
een 3-gangenmenu kan worden genuttigd. Er is keuze uit twee 
menu‟s. De kosten zijn 7 euro; u moet betalen met de chipknip. 
Reserveren hoeft niet, tenzij u met een grote groep komt. 

mailto:activiteiten.woo@carint.nl
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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: 22/7, 26/8, 23/9 en 28/10. 
Plastic: vrijdag: 9/7, 23/7, 6/8/, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10 en 15/10. 

 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: 28/7, 25/8, 22/9 en 27/10. 
Plastic: vrijdag: 9/7, 23/7, 6/8/, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10 en 15/10. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 26 juli, 30/8 en 27/8. 
Plastic: vrijdag: 9/7, 23/7, 6/8/, 20/8, 3/9, 17/9, 1/10 en 15/10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kunstwerk van  
Jan Baetsen in de bocht 
van de Curiestraat staat 
er weer in volle glorie. 
Het is opnieuw gelast en 
geschilderd.  
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