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Van de redactie 
De opkomst op de jaarvergadering was teleurstellend. Er blijkt 
weinig betrokkenheid vanuit de buurt. Het bewonerscomité gaat 
daarom in ‘winterslaap’. Zie ook pagina 2.  
 
Dit blad blijft (voorlopig) nog wel verschijnen. Wel is er dringend 
behoefte aan een vrijwilliger die de bezorging wil coördineren; zie 
de oproep op pagina 2. 
 
En verder in dit nummer inbreng van verschillende kanten. Veel 
bijdragen van Netty Bakker. 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 

  

mailto:h-aalderink@home.nl
http://www.woolder-es.nl/
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Bewonerscomité Woolder Es, hoe nu verder. 
 
In het vorige 
blad werd u  
dringend 
uitgenodigd 
om in grote 
getale naar 
de jaarver-
gadering te 
komen. 
Zie op de 
foto hier-
naast het 
resultaat.  
 
We moeten 
dan ook  
concluderen 
dat de 
betrokkenheid van bewoners onvoldoende is om op de oude voet 
door te gaan. De activiteiten worden op een laag pitje gezet. Het 
aantal vergaderingen wordt drastisch teruggebracht. Jan Krol 
stopt als penningmeester. Gelukkig was er op de jaarvergadering 
een actieve bewoner, Jeroen Kok, die zijn taken wil overnemen. 
De andere leden van het bewonerscomité blijven voorlopig.  
 
Een oproep: Jan Krol coördineerde de distributie van dit blad. 
Wie wil dit overnemen? In de praktijk houdt dit het volgende in. 
De blaadjes (ca. 1100 stuks) uittellen in 10 porties. Vervolgens 
moeten deze porties worden bezorgd bij 10 bezorgers in de wijk. 
De bezorgers zorgen voor de huis aan huis verspreiding. Het 
blaadje verschijnt vier keer per jaar. Heel veel werk is het dus 
niet. Belangstelling? Laat het mij dan svp weten:  
telefoon: 2429138 of email: h-aalderink@home.nl 
Herman Aalderink  

 
De jaarvergadering. De helft van de aanwezigen is lid 
van bewonerscomité. Rechts achter de tafel zit 
scheidend penningmeester Jan Krol. Jan was ruim 10 
jaar penningmeester en daarvoor jarenlang 
verantwoordelijk voor dit krantje. Jan, van harte bedankt! 
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Vijverconcert Woolder Es 2012 
 
Met het rode spandoek hiernaast, 
tegenover de supermarkt, hoopten we zo 
veel mogelijk bewoners van de Woolder 
Es attent te maken op het vijverconcert. 
 
En het was weer spannend of het weer het concert zou toelaten. 
Maar gelukkig was het zondagmiddag 10 juni droog en af en toe 
zelfs zonnig. De muzikanten van De Eendracht en Excelsior 
waren mooi op tijd om hun orkestopstelling op te bouwen.  
Nog meer bezoekers dan vorig jaar – we schatten hun aantal op 
circa 150 - zetten zich op hun (vaste?) plekje in het gras of op de 
banken. Om 14.30 uur draaiden we de fontein uit en kon het 
concert beginnen.  
 

  
 
Eerst speelde het veelbelovende jeugdorkest van de 
samenwerkende orkestverenigingen een half uur. Toen kreeg 
een groot orkest van geroutineerde spelers  de beurt. De muziek 
klonk prachtig over het water. Na wat serieuzer werk volgden 
herkenbare melodieën. Er werd mij verteld dat het orkest vanaf 
september in deze samenstelling speelt. Dan is de bereikte 
harmonie een goede prestatie. Tot bij vieren genoot jong en oud 
van de gezellige sfeer,  de koffie en cake en de muziek.  
 
Rond het opruimen drinken de muzikanten altijd een welverdiend 
drankje. Hiervoor zorgt de familie van de Snackbar Woolderes.  
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Nieuw was de koffie en cake-kraam 
aan de Albert van der Meerstraat. 
Enige buren hebben samen dit 
initiatief genomen. De een maakte 
het spandoek, de ander bakte 
heerlijke koek en cake, er werd een 
grote tent opgezet met aangeklede 
tafels en een professionele 
koffiemachine. Anderen schonken 

thee en koffie en voor de kinderen was er limonade.  Alles is door 
hen zelf bekostigd. Op de kraam stond een bus voor een vrije gift 
ten bate van het KWF kankerbestrijding en zondagavond is het 
mooie bedrag van bijna honderd euro aan het goede doel 
overgemaakt. Alle gulle gevers uit de Woolder Es worden 
hiervoor hartelijk bedankt.  
 
Aan het eind klonk een hartelijk applaus en werden de dirigenten 
van beide orkesten in de bloemetjes gezet door scheidend 
penningmeester Jan Krol.  
 
Met het afscheid van Jan  Krol is 
het de vraag of we volgend jaar 
weer een vijverconcert kunnen 
organiseren.  
Wie helpt mee om volgend jaar 
het vijverconcert weer te 
organiseren?  
Het gaat om muziekgezelschap-
pen uitzoeken en daarmee 
afspraken maken, publiciteit 
verzorgen en coördinatie op de 
middag van het concert. 
Reacties zijn welkom bij  
Netty Bakker 
074-2915654. 
  

 
Een van de organisatoren van 
het vijverconcert, Jan Krol, 
bedankt de dirigent.  
Ook dank voor Jan Krol.  
Hij stopt. Wie volgt hem op?  
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Met Shirley is het goed taart maken 
 
In de Woolder Es heeft Shirley 
Schoon pas haar cakestudio 
geopend. Van haar moeder en 
grootmoeder leerde zij taarten 
en cakes maken in de Engelse 
traditie. Met moderne materialen 
zijn er nu eindeloze 
mogelijkheden voor allerhande 
versieringen.  Deze hobby is 
enige jaren geleden haar beroep 
geworden. Jaarlijks maakt zij 40 
à 50 spectaculaire bruidstaarten. 
Een prachtig voorbeeld staat bij haar in de Palfijnstraat 6 voor het 
raam. Samen met het bruidspaar begint de voorpret al bij de 
proeverij in de studio achter het huis. In alle rust wordt samen de 
kleur, smaak en vulling van de taart bepaald. Het afleveren van 
de taart is voor klant en maakster altijd een feestelijk moment.  
 
Special cakes 
Shirley maakt ook taarten voor een jubileum, geboorte of 
verjaardag. Op een suikersheet kan zij uw foto of logo printen, 
die dan op de taart komt. In de grote oven in de bedrijfsruimte 
worden de cakes in verschillende smaken gebakken: wat dacht u 
van een vruchtencake met speculaaskruiden en cognac, bedekt 
met een mantel van marsepein en fondant?  
Er wordt ook lactosevrije en glutenvrije cake gemaakt die net zo 
mooi wordt versierd als de andere cake, maar dan met een  
onderscheidende versiering.  
 
Workshops  
Taart en cakes versieren leert Shirley ook graag aan andere 
mensen. Een workshop in de mooie studio geeft u gegarandeerd 
een gezellige middag of avond. Na afloop gaat u met een 
smaakvol resultaat naar huis. 
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Naderhand kunt u thuis ook aan 
de slag. Shirley is altijd 
beschikbaar voor advies.  Klanten 
sturen soms foto’s van wat zij 
thuis gemaakt hebben. Heel 
populair is een workshop 
cupcakes of koekjes maken en 
versieren. Dat is ook leuk als 
kinderfeestje. 
Op www.shirleysspecialcakes.nl 

vindt u alles over smaken, prijzen, mogelijkheden en data van de 
workshops waarop u kunt inschrijven. Met een groep van circa 10 
mensen kunt u ook een afspraak maken voor een eigen 
workshop.  En natuurlijk kan Shirley de workshop ook in het 
Engels doen.  
 
Bij mijn bezoek kreeg ik ook een prachtig cupcakeje dat heerlijk 
smaakte. De studio van Shirley’s special cakes is een smakelijke 
aanwinst voor de Woolder Es.  
 
Netty Bakker 
 
 

Uit de (Woolder)school geklapt 
 
Overal om ons heen horen we collega's en ouders zeggen: “Nou, 
succes met de laatste loodjes.”  
De laatste weken van het schooljaar zijn voor een leerkracht 60-
urige werkweken. De rapporten, de eindmusical van groep 8, het 
afscheid van de klas, schoolreisje, juffendag en 
oudergesprekken, alles komt op de laatste drie weken neer. 
Heftig? Soms. Gezellig? Vaak. Belangrijk? Altijd! Het geeft ons 
tijd om met ouders, collega's en kinderen terug te kijken op het 
schooljaar. Het was weer geslaagd!  
Dit jaar hebben we onze kerstviering in een nieuw jasje gestoken. 
Er was een heus orkest dat iedereen welkom heette. Dat is 

 

http://www.shirleysspecialcakes.nl/
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uitgegroeid tot een schoolorkest en schoolkoor van 18 leerlingen, 
dat de afgelopen week maar liefst € 300,- euro bijeen gebracht 
heeft tijdens een benefietconcert op school voor War Child.   
In het voorjaar hadden het project 'Helden', met veel creatieve 
activiteiten en als toetje een geweldige voorstelling op het plein 
met de Karavaan der Vertellers. Wij hebben de mazzel dat één 
van onze leerkrachten daarbij aangesloten is. Zo zitten wij altijd 
goed als het gaat om een mooie voorstelling of vertelling in onze 
klassen.  
De gezamenlijke schoolreisdag. De kleuters naar het Land van 
Jan Klaassen, groep 3-4 naar de dierentuin en 6-7-8 naar Warner 
Bros in Duitsland.  Het was prachtig weer, maar dat was dan ook 
zo'n beetje het enige dat we niet zelf konden regelen.  
Groep 8 is op Ameland geweest, dus zij waren op de 
schoolreisdag helemaal alleen op school. Dat is me een feest 
geworden, met een compleet tennistoernooi op het Weusthag 
aan toe! Het is een geweldig stel! Sociaal, gezellig en ook heel 
slim: 5 leerlingen met de maximum cito-score is geen kleinigheid. 
Daar hebben wij als team toch maar mooi ons steentje aan  
bijgedragen. We zijn heel trots op hen! 
En wat staat er nu nog op de agenda? 
 De fietspuzzeltocht: 

een jaarlijkse afsluiting 
voor het hele gezin, om 
de ouders te bedanken 
voor het fijne 
schooljaar, de steun, 
de hulp en het 
vertrouwen. 

 De presentatie van 
onze nieuwe beamer in 
de hal. Het wordt een 
filmdag, waarbij we de 
ouderraad die ons financieel heeft bijgestaan eens flink in de 
schijnwerpers zetten. 

 De kennismakingsmiddag: alle kinderen gaan dan een kijkje 

 
Bespreking van de fietspuzzeltocht-route 
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nemen in hun nieuwe klas en maken kennis met de nieuwe 
leerstof en een beetje met de leerkrachten, want die kennen 
ze eigenlijk al. 

 Het afscheid van groep acht. Dat doen we met het hele team, 
want ze hebben bij bijna iedere leerkracht in de klas gezeten. 
Iedere collega heeft voor twee leerlingen een 
afscheidswoordje bedacht en de kinderen worden die avond 
nog eens extra in het zonnetje gezet. 

En dan is het zover. Tafels en stoelen in de hal opstapelen, 
kasten schoon en leeg, boeken ruilen, schriften pakken voor het 
volgende schooljaar, papierbak leeg (“Jongens, wie zet 
donderdag even de container aan de straat? “) en dan gaat de 
deur voor zes weken op slot. Nou ja...zes weken.... 
Ieder van ons komt in de vakantie wel een dag of twee – drie 
terug om de start van het nieuwe schooljaar voor te bereiden. 
 
Maar zover is het nu nog niet, eerst genieten in binnen– of 
buitenland. 
Fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar! 
 
Margot Vermeulen 
Leerkracht Woolderschool. 
 
 

Tips van Loes voor een leuke vakantie 
(Loes werkt voor het Centrum Jeugd en Gezin Hengelo) 
 

De zomervakantie begint bijna weer. Een lange vakantie is een 
mooi en heerlijk vooruitzicht. Als je nog niet weet waar je naar toe 
gaat, probeer dan een vakantie te kiezen waar iedereen van kan 
genieten. Is de bestemming bekend, dan is het leuk om je 
kinderen alvast voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten. 
 

Loes geeft tips:  
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 Zoek met je kind naar info over het land waar je naar toe gaat: 
welke taal spreken ze, wat eten ze, hoe kleden ze zich. 

 Laat je kind alvast wat wennen aan het ‘andere eten’ van je 
vakantiebestemming. 

 Vertel hoe je er naar toe gaat en 
hoe lang de reis duurt. Als je een lange 
rit voor de boeg hebt, zorg dan voor 
voldoende afwisseling: spelletjes, 
boekjes, dvd’s. 

 Maak bij een lange autoreis met 
kleine kinderen regelmatig stops, neem 
even de tijd om lekker te bewegen, houd 
eten en drinken bij de hand ook tijdens 
het autorijden. 

 Ga je met een tent op vakantie dan kunnen je kinderen een 
keer helpen met opzetten om te oefenen. 

 Is je kind wat ouder? Praat dan met je kind over wat het wel of 
niet wil. Zeg ook zelf wat jij verwacht, zoals meegaan met uit-
stapjes, samen ontbijten, hoe vaak, hoe lang naar de disco, 
vakantiegeld. Prijs je kind als het zich aan de afspraken 
houdt. 

 Maak een compromis. Bijvoorbeeld 
als je kind geen zin heeft om naar 
een museum te gaan, laat hem/haar 
iets anders doen en bespreek 
wanneer je elkaar weer treft. Gun je 
oudere kind wat meer vrijheid. 

 Met een puber die zelfstandig dingen 
onderneemt, krijg je als ouder ook 
meer vrijheid. Geniet hiervan, ook jij hebt vakantie. Maak 
samen uitstapjes terwijl je kind meedoet aan activiteiten, of 
rondhangt bij ‘t zwembad.  

 
Loes wenst je een fijne vakantie. 
Vragen?  Neem dan contact op met Loes via het telefoonnummer 
(074) 245 9558. Of kijk op www.loes.nl.  

 
Soms heeft je kind geen 
zin aan een museum 

Spelletjes en regelmatig stoppen 
zijn goed voor de sfeer op de 
achterbank 
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Bijzondere schilderles Kardinaal Alfrinkschool 
 
Omdat een ouder van onze 
school met een oude auto 
meedoet aan The Carbage 
Run hadden de kinderen 
van de onderbouwgroepen 
een hele leuke schilderles. 
Om de auto lekker te laten 
opvallen mochten de 
kinderen deze 
beschilderen naar eigen 
inzicht en in vrolijke 
kleuren. Hiervoor was de 
auto op het grasveld naast 
de gymzaal gereden. Een 
kleed op het gras en oude 
kleren aan. Het was een 
gezellig uurtje! 
 
Het team stelt zich voor: 
Hallo wij zijn Team Bliksem 
McQueen wij gaan in 2012 meedoen aan de Carbage Run van 
Hardenberg naar Salzburg ( ruim 3000 km). We vertrekken op 9 
juli en hopen op 13 juli in Salzburg aan te komen. Ons team 
bestaat uit 4 personen Jan Moes, Henk Moes, Patrick Boelens en 
Michael Neumann en onze auto is een Volvo V40 uit 1996 met 
ruim 325.000 km op de teller. The Carbage Run is niet alleen een 
spannende route die wordt gereden in een oud wrak; dit is een 
avontuur, een verslavende ervaring die je nooit meer vergeet! 
Meedoen aan The Carbage Run zegt wat over jou en over wat jij 
belangrijk vindt: lol hebben in je leven! 
Ze zijn te volgen op www.teambliksemmcqueen.wordpress.com  
 
José Schlepers 
Kardinaal Alfrinkschool  

 
Een auto schilderen naar eigen 
inzicht. Heel wat anders dan die 
saaie metallic 

http://www.teambliksemmcqueen.wordpress.com/
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Busdoorsteek Deldenerstraat 
 
Volgens de planning wordt eind augustus/begin september de 
busdoorsteek Deldenerstraat - Pasteurstraat aangelegd. Als de 
busdoorsteek klaar is, draait de rijrichting van buslijn 12 om. Lijn 
99 van Syntus blijft voorlopig nog wel in de huidige richting rijden. 
Deze lijn wordt waarschijnlijk met ingang van de nieuwe dienst-
regeling, medio december 2012, opgeheven. Het nieuwe (spoor)-
station Gezondheidspark zal dan in gebruik worden genomen. De 
omwonenden worden met een brief nader geïnformeerd. 
 
Bushaltes lijn 12 
Door het omdraaien van de rijrichting van lijn 12 worden de bus-
haltes van lijn 12 in de Woolder Es verplaatst of komen uitein-
delijk te vervallen na het opheffen van lijn 99.  

 
De drie haltes van buslijn 12 in de Woolder Es, na het omdraaien van 
de rijrichting 
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De nieuwe haltes moeten vóór de ingebruikname van de 
busdoorsteek klaar zijn. Langs de nieuwe rijrichting van buslijn 12 
komen in de Woolder Es drie haltes: 
 
(1) Halte Pasteurstraat: 
Deze halte wordt verplaatst. Om een betere verdeling van de 
haltes over de wijk te krijgen wordt deze halte verschoven naar 
de kruising Pasteurstraat – Curiestraat. Deze halte krijgt een abri 
en wordt voorzien van blokmarkering en blindengeleidlijnen 
 
(2) Halte Twickelcollege: 
De halte blijft op de plaats van de bestaande halte, maar hij wordt 
aangelegd aan de overzijde van de weg. Er komen andere 
trottoirbanden, blokmarkering en blindengeleidelijnen. Bij deze 
halte wordt geen abri geplaatst. 
 
(3) Halte Woolderesweg; ter hoogte ingang Seahorsterrein 
Ook deze halte is op de plaats van de bestaande haltes. De halte 
aan de Seahorse-kant blijft bestaan en wordt verbeterd. De halte 
aan de andere kant van de weg komt uiteindelijk, na het opheffen 
van lijn 99, te vervallen.  
 
Twee haltes worden na het omdraaien van rijrichting door lijn 12 
niet meer aangedaan en vervallen na het opheffen van lijn 99: 
 

 Halte Curiestraat:; wordt niet meer aangedaan door lijn 12 
en vervalt na het opheffen van lijn 99. 

 

 Halte Deldenerstraat (verzorgingstehuis het Woolde); wordt 
ook niet meer aangedaan door lijn 12 en vervalt na het 
opheffen van lijn 99. Er wordt nog onderzocht of de halte 
verplaatst kan worden in de richting van de spoortunnel tot 
net na de kruising met de Woolderesweg.  

 
Marcel Wennink 
verkeerskundige gemeente Hengelo   
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Groep 8 Woolderschool ‘adopteert kunstwerk’ 
 
In mei beklaagde een 
bewoner zich in een 
krantenartikel over het 
vele vuil op het kunst-
werk van Jan Baetsen 
aan de Curiestraat.  
Niet [..], maar poetsen, 
dachten verschillende 
mensen. Buurtbewoner 
Henk Dassen pakte een 
emmer en boende het 
kunstwerk weer blinkend 
wit. En ook groep 8 van 
de Woolderschool wil 
graag een steentje bijdragen aan het mooi houden van onze wijk. 
Bij monde van meneer Afman, leerkracht van groep 8, biedt 
groep 8 aan om minimaal drie keer per jaar het kunstwerk 
schoon te maken.  
Namens alle bewoners van de Woolder Es:  
Mooi initiatief, hartelijk dank !!.  
 

Buurtbonnen ? 
 
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, krijgt het bewonerscomité 
geen subsidie meer voor activiteiten. Het budget hiervoor is 
ondergebracht bij de zogenaamde buurtbonnen. Voor initiatieven 
van bewoners die de leefbaarheid van de wijk verbeteren en de 
sociale cohesie versterken, stelt de gemeente ondersteuning in 
de vorm buurtbonnen beschikbaar. Bewonersorganisaties 
hebben een rol in het beoordelen van de initiatieven. De afge-
lopen ronde zijn in de Woolder Es geen buurtbonnen aan-
gevraagd. Na de zomer wordt duidelijk of weer buurtbonnen 
kunnen worden aangevraagd. Hebt u een goed idee, houdt dan 
de gemeentelijke website (www.hengelo.nl) in de gaten.  

 
Groep 8 van de Woolderschool gaat er 
voor zorgen dat dit beeld schoon blijft. 

http://www.hengelo.nl/
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Groente en meubels te koop op Erve Woldhuis 
 
Sinds zes jaar zitten de Stichting ZON en de Stichting Ribo op 
Erve Woldhuis. We schreven al eens over de opslag van 
historische bouwmaterialen (www.historischbouwmateriaal.nl). 
Ribo verzorgt ook opleidingen voor vaklieden in de restauratie-
bouw en erfgoededucatie voor basisschoolkinderen. Naast 
restauratie-opleidingsprojecten wordt met vakmanschap in 
opdracht exclusief meubilair gemaakt.  
 
Op Erve Woldhuis bruist het van de activiteiten, maar er hangt 
ook een ontspannen sfeer aan de grote koffietafel van de 
bewoners op het erf.  
 
De moestuin werd vorig 
jaar nog geteisterd door 
een konijnenplaag. Nu is 
het terrein van circa 750 
m2 omheind en staat alle 
groente er prachtig bij. 
Frans, bewoner en 
werkzaam in de moestuin 
laat zien wat er allemaal 
groeit;  
aardappelen (Gloria en Frieslander), aardbeien, andijvie, bietjes 
en snijbiet, bonen (stokbonen, stamslabonen en peultjes), 
courgettes, aubergines, paprika, pepers, rabarber, sla (vier 
verschillende soorten), uien, prei, sjalotten en knoflook. 
Wat kost dat? Een zak peultjes, een courgette, een bos rabarber 
en een wonderschone krop rode sla neem ik voor €5.= mee naar 
huis. En wat smaakt dat allemaal lekker! 
 
Gerrit, een andere bewoner, werkt overdag elders maar heeft als 
hobby meubelen maken van steigerhout en soms ook van 
eikenhout. Hij maakt ze op bestelling en in verschillende kleuren. 

 
Frans in de groentetuin 

http://www.historischbouwmateriaal.nl/
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Gerrit bij de zelfgemaakte 
meubelen 

Op het erf staat een 
voorbeeld van een set die 
€100.- kost. U kunt Gerrit 
bellen voor overleg 06-
57369498.  
 
U hoeft niet te wachten 
met een bezoek tot de 
volgende tweejaarlijkse fair 
op 2 juni 2013. Iedere dag 
bent u welkom om groente 
of meubels te komen 
kopen of een kijkje te 
nemen. Basra de hond maakt veel lawaai maar is heel lief.  
 
Netty Bakker 
 

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 26/7, 23/8, 27/9 en 25/10. 
Plastic: vrijdag: 20/7, 3/8, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10. 

 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: 25/7, 22/8, 26/9 en 24/10. 
Plastic: vrijdag: 20/7, 3/8, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10. 

 Ten zuiden van de Deldenerstraat tegenover de Woolder Es: 
Hier zamelt de Dichtersbuurt in op de laatste maandag van de 
maand: 30/7, 27/8, 24/9 en 29/10. 
Plastic: vrijdag: 20/7, 3/8, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10. 
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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 

Jeroen Kok Penningmeester  290 02 09 
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. Op 
woensdag 12 september 2012 is er een vergadering in het Buurt en 
speeltuingebouw van de Curaçaostraat 10. 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 de EMTÉs. 
 
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 



 

 

 

STICHTING   SENIOR   WEB   HENGELO 

Najaar 2012 
naam cursus/workshop welke dag welke week prijs 

Internetbankieren 1 x dinsdag 37 gratis 

Picasa – Wegwijs in digitale foto's 6 woensdagen 37 t/m 42 65 

iPad – Basiskennis 4 donderdagen 37 t/m 40 52,5 

Opfriscursus 2 vrijdagen  37 en 38 15 

Windows voor senioren/XP 8 dinsdagen 38 t/m 46 75 

Orde op uw pc 3 vrijdagen 40 t/m 42 30 

Veilig en handig internetten 6 donderdagen 41 t/m 47 57,5 

Back-up maken 1 x vrijdag 44 10 

Writer – Tekstverwerking 4 woensdagen 44 t/m 47 47,5 

Internetbankieren 1 x vrijdag 47 gratis 

Internet en e-mail voor 55+ 5 dinsdagen 47 t/m 51 42,5 

Facebook 1 x woensdag 48 gratis 

Veilig downloaden 1 x donderdag 48 gratis 

De lessen zijn in de Bibliotheek Hengelo van 13.30 tot 15.30 uur 

Prijzen zijn incl. boek en/of lesmateriaal + een kop koffie/thee. 

meer info? 074-2426969 of http://hengelo.seniorweb.nl 
 



 

 

 


