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Van de redactie
Het jaar zit er weer bijna op. In dit nummer uitnodigingen voor een 
kerstviering van de kerk in onze buurt en voor een nieuwjaarbijeen-
komst van het bewonerscomité. 

Als lid van het bewonerscomité wil ik u nogmaal wijzen op de oproep 
om lid te worden van het bewonerscomité en dat daar een sportieve 
bonus tegenover staat. 

Verder valt het mij op dat ik niet veel reacties krijg op stukken of op-
roepen. U leest dit blad toch wel ?!. Als u reacties hebt, opmerkingen 
wilt plaatsen, suggesties hebt voor artikelen of aandachtspunten, laat 
het dan weten. Het liefst per email, maar anders mag natuurlijk ook.

Op de website (www.woolder-es.nl) vindt u actuele informatie over 
onze buurt, verwijzingen naar krantenartikelen, e.d. Ook eerdere 
nummers van dit blad zijn op de website terug te vinden. Ook kunt u 
op de website opmerkingen of reacties plaatsen.

Herman Aalderink
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Uitnodiging voor Nieuwjaarbijeenkomst

met midwinterhoorns

Op 2 januari 2009 is het weer zo ver: het is nieuwe jaar is begonnen 
en de melancholieke midwinterhoornklanken gaan klinken.
Wij hebben geen mooie put, zoals op de tekening, maar wel een 
mooie vijver. Daaromheen zal een aantal vakbekwame blaozers 
mooie tonen uit hun instrumenten toveren. 

En dat hoor je het best en het meest indringend als je er bij bent. 
Bovendien kun je dan de aanwezige buurtgenoten een goed en voor-
spoedig Nieuwjaar toewensen. En voor iedereen, volwassenen en 
kinderen, is er een nieuwsjaar-(fris)drankje of borreltje.

Het bewonerscomité nodigt u van harte uit op vrijdag 2 januari om 
�9.00 uur bij de vijver. 
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Uitnodiging Kerstvieringen in Morgenster

De leden van de Morgenster willen iedereen uit de buurt uitnodigen 
om één van onze  vieringen te bezoeken tijdens de kerstdagen.

Eerste Kerstdag begint met een gezinsdienst voor alle leeftijden. 
Daarna is er ‘s middags het kinderkerstfeest, waar de kinderen de 
kerstmusical Pico Bello opvoeren. Beide diensten zijn voor jong en 
oud, er is oppas voor de allerkleinsten.

Datum en tijd:
De gezinsdienst op Eerste Kerstdag (25 december) begint om �0 uur.
Het kinderkerstfeest begint om �6.00 uur.

Ons adres:
De Morgenster
Freudstraat �8
7555 MH Hengelo
074 - 29� �� 7�
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Bonus voor nieuwe leden bewonerscomité
Het bewonerscomité Woolder Es is een stichting met als doel het 
behartigen van de belangen van de bewoners van de Woolder Es. 
Het comité kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
en algemene leden. 

Om een goede afspiegeling van de wijk te kunnen zijn, is het belang-
rijk dat voldoende mensen met verschillende achtergronden aan het 
bewonerscomité deelnemen. Op dit moment kent het comité 7 leden, 
allen mannen. Dat is eigenlijk te weinig en te eenzijdig. Daarom een 
oproep om u aan te melden als lid van het bewonerscomité (voor de 
mannelijke lezers: ondanks de vorige twee zinnen, moet u zich deze 
oproep zeker aantrekken; voor de vrouwelijk lezers: u moet zich deze 
oproep dubbel aantrekken). En als u eens een keer wilt komen kij-
ken, kan dat natuurlijk: de vergaderingen zijn openbaar.

Het hoeft niet veel tijd te kosten; wij vergaderen één keer per maand. 
En hoeveel tijd het verder kost, hangt van uzelf af. U kunt alleen 
meepraten in de vergaderingen, maar het is ook mogelijk dat u zich 
specifiek met een bepaald onderwerp wat op de wijk betrekking heeft 
bezig gaat houden, afhankelijk van uw voorkeur, kennis of interesse. 
Het ligt aan u. 

En daar komt nog bij dat u een (sportieve) bonus kunt krijgen als u 
lid wordt. Een buurtgenoot, Henri ter Brake aan de Nico Maasstraat, 
is diplomeerd Nordic Walking trainer en verzorgt Nordic Walking-cur-
sussen. Hij draagt het vrijwilligerswerk voor de buurt een warm hart 
toe en biedt daarom nieuwe le-
den van het bewonerscomite een 
gratis cursus Nordic Walking aan 
(door de bossen van Twickel) en 
een routeboekje met Nordic Wal-
king (wandel) routes rond Borne 
en Twickel. Hebt u interesse, laat 
het horen. (http://nordicwalkingter-
brake.blogspot.com) 
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Derde oproep:
buurtcentrum voor de Woolder Es?
In de twee vorige nummers van het Woolderesnieuws werd gevraagd 
of er een behoefte is aan een buurtcentrum in de Woolder Es. De 
Buurt- en speeltuinvereniging aan de Curaçaostraat vervult die rol 
gedeeltelijk, maar vooral voor ouderen is dit soms te ver weg, zeker 
als het om activiteiten in de avonduren gaat. 
Wij hebben twee reacties ontvangen. In beide reacties wordt aange-
geven dat het toch wel erg fijn zou zijn om op loopafstand deel te kun-
nen nemen aan activiteiten als yoga, meditatie, startpunt voor nordic-
walken of fietstochten, volksdansen, ouderengymnastiek, boetseren, 
bridgen etc. 
Het idee is geopperd of het niet mogelijk is om het gymnastieklokaal 
aan de Woolderesweg hiervoor uit te bouwen. Dan kunnen boven-
genoemde activiteiten worden gecombineerd met de sportieve acti-
viteiten.
Maar verder zijn er nog geen reacties. Als het idee u aanspreekt, 
is het nodig dat u reageert. Zonder draagvlak en behoefte kan een 
buurtcentrum niet worden gerealiseerd. Daarom nogmaals de oproep 
om per e-mail, post of telefoon een reactie te geven op de vraag of u 
behoefte hebt aan een buurtcentrum in de Woolder Es? 

Film van de Woolder Es en omstreken
Veel bewoners wonen al lang op de Woolder Es. Niet iedereen kent 
zijn woonomgeving evengoed en weet van de leuke kanten daarvan. 
Daarom heeft buurtbewoner Jan van Dijk in overleg met het bewo-
nerscomité een film gemaakt van de Woolder Es en het omliggende 
buitengebied. In de film worden allerlei aantrekkelijke en bijzondere 
punten in de Woolder Es vastgelegd. 
De onderwerpen zijn door Jan van Dijk en het bewonerscomité aan 
aangedragen. Jan van Dijk heeft het camerawerk verzorgd. Anoek 
van Dijk heeft de film ingesproken. De film duurt ongeveer 16 minu-
ten. Wij hopen dat wij u binnenkort de film kunnen vertonen. Waar-
schijnlijk zal  de film  binnenkort ook via de website te zien (www.
woolder-es.nl).
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Meer over straatnamen

Albert van der Meer, huisarts in Hengelo.
Sommige straten in de Woolder Es zijn vernoemd naar beroemdhe-
den met belangrijke ontwikkelingen op medisch gebied op hun naam, 
zoals Pasteur of Curie.
Dichter bij huis zijn er ook medici, die weliswaar niet wereldwijd be-
kend zijn, maar die in Hengelo wel beroemd waren en in een straat-
naam voortleven. Eén van die personen is Albert van der Meer, ge-
durende lange tijd huisarts in Hengelo. Wij vroegen een tijd geleden 
de lezers van dit blad om meer informatie. De heer Hoekstra aan de 
Deldenerstraat melde ons het volgende. 
Toen ik in �960 in Hengelo kwam wonen hoorde ik van Albert van der 
Meer. Hij werd geboren in �88� en haalde in �908 in Amsterdam zijn 
diploma. In mijn tijd was hij de oudste praktiserende huisarts in Hen-
gelo. Er werd verteld dat hij op 80-jarige leeftijd nog huisbezoeken 
deed in zijn Dafje, maar dan wel onder begeleiding van de politie (ik 
sta niet in voor de juistheid van dit verhaal). Hij overleed in �97� op 
89-jarige leeftijd. 
Hij was een zeer geliefd huisarts. Zeker een reden om hem in een 
straatnaam te gedenken.

Voucher voor een hangplek voor ouderen
De jongeren hebben hun hangplek bij het JOP (en binnenkort de pan-
nakooi). Maar, zoals u in juni in het Woolderesnieuws kon lezen, zijn 
er op de Woolder Es veel meer ouderen dan jongeren. En die oude-
ren willen ook wel hangen zo af en toe, maar dan wel liever zittend 
en met een mooi uitzicht. 
In het vorige Woolderesnieuws is al genoemd dat het bewonersco-
mité het idee had om bij de volkstuinen aan de Woolderesweg, op de 
rand met het buitengebied, een mooi aangeklede picknickplek te rea-
liseren. Deze plek heeft twee doelen. Het eerste doel is natuurlijk om 
te picknicken (of gewoon wat te zitten of te hangen). Het tweede doel 
is de soms wat rommelige volkstuinen wat aan het oog te onttrekken, 
voor als je vanuit het buitengebied de Woolder Es binnenkomt. 
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Het plan is voorgedragen bij de gemeente. En de gemeente heeft 
besloten voor het initiatief een zogenoemde voucher (= een bepaald 
geldbedrag) beschikbaar te stellen. De gemeente krijgt het geld op 
haar beurt weer van het Rijk. Het kabinet heeft, om te stimuleren dat 
bewoners zelf bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt waarin ze 
wonen, voor de komende vier jaar € 95 miljoen gereserveerd voor 
bewonersbudgetten. 
Burgers mogen zelf meebeslissen over de inzet van dit geld. Hengelo 
krijgt uit deze pot jaarlijks ongeveer € 300.000,=. 
De gemeente heeft besloten om dit geld via een zogenoemd voucher-
systeem beschikbaar te stellen (ongeveer € 90.000,= per stadsdeel). 
Burgers kunnen goede initiatieven indienen om de wijk te verbete-
ren. Voor goede ideeën is een voucher beschikbaar, van maximaal 
€ 5000,=.
Omdat het idee voor de picknickplaats het eerste initiatief is waarvoor 
een voucher beschikbaar is gesteld, heeft wethouder Janneke Oude 
Alink in de eerste helft van december officieel de eerste voucher voor 

dit initiatief uitgereikt 
(bij het schrijven van 
dit stuk is de precieze 
datum nog niet be-
kend).

Hier komt de picknick/
hangplek voor ouderen 
(jongeren ook welkom)

Nogmaals: Volkstuinen beschikbaar
Aan de Nico Maasstraat, tussen het Twickelcollege en de ten-
nisbaan ligt een volkstuinencomplex. De tuinen worden door de 
gemeente verhuurd. Anders dan in vroeger jaren liggen veel tui-
nen braak. Dat is jammer, om verschillende redenen. In de eerste 
plaats is een tuin en tuinieren leuk. In het vorige Woolderesnieuws 
heb ik verteld waarom; ik zal dat nu niet herhalen. Maar het is ook 
jammer dat al die braak liggende tuinen een wilde boel worden. 



9

Voor de vogels en insecten is dat mooi, maar voor de buurtuinen 
niet: “onkruid” verspreidt zich en geeft veel extra schoffelwerk.  
Daarom een oproep. Hebt u affiniteit met tuinieren of wilt u dat krij-
gen en houdt u van lekker eten, wandel dan eens door de het volks-
tuinencomplex aan de Nico Maasstraat en kijk of er een tuintje voor u 
bijligt. En als u een tuin te groot vindt voor uzelf of te veel werk, dan 
wil ik wel bemiddelen. 
Als u liever samen met iemand anders een tuin wilt huren, meldt dit 
dan aan mij (= de redacteur). Ik zal dan proberen om u in contact te 
brengen met andere belangstellenden. En als u er tegen opziet om 
een nu nog wat wild uitziend perceel in cultuur te brengen, dan is er 
wellicht in gezamenlijkheid wat te regelen (bijvoorbeeld de eenma-
lige gezamenlijke huur van gemechaniseerd gereedschap, zoals een 
frees of een ploeg).

Om het geld hoeft u het niet te laten: de huur van een perceel van 
�00 m2 kost jaarlijks �8 euro (de huur loopt van april tot april). Infor-
matie over de huur kunt u krijgen bij de heer Henk Sassen van afde-
ling grondzaken van de gemeente, telefoon 245 93 83. 

PANNAKOOI op de Woolder Es
Omdat misschien niet alle lezers bij deze kop meteen weten wat er 
bedoeld wordt, hieronder een foto van de pannakooi die pas geleden 
in het Laurapark in 
gebruik is genomen.

In een een panna-
kooi speel je een 
soort voetbal, waar-
bij je probeert elkaar 
te slim af te zijn. De 
precieze regels zijn 
bij de redactie niet 
bekend. Als een le-
zer daar meer van 
weet …..
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Al geruime tijd is het bewonerscomité bezig met het plan om voor 
de jeugd in onze buurt een permanente pannakooi te krijgen. Twee 
jaar geleden, voordat het JOP er stond, heeft op die plek tijdelijk een 
pannakooi gestaan. Dat bleek een groot succes; er werd heel veel 
gebruik van gemaakt. Er is ons toen niet gebleken dat omwonenden 
daar veel hinder van ondervonden.

Zoals u misschien in de krant heeft gelezen, is de gemeente van plan 
om in een aantal buurten in Hengelo een pannakooi te plaatsen. Het 
is echter onzeker of de Woolder Es daarvoor in aanmerking komt. 
Daarom heeft het comité wat gespaard en besloten om er zelf een 
te plaatsen. Het is de bedoeling dat de pannakooi naast het JOB ge-
plaatst wordt.

Helemaal zonder gemeente gaat dat trouwens niet. Want er moet een 
bouwvergunning worden aangevraagd en voor een bouwvergunning 
zijn tekeningen nodig. Het ontwerp moet worden goedgekeurd en er 
zijn voorschriften die bij zoeken van de plaats en het plaatsen moe-
ten worden nageleefd. Ook kan tegen de bouwvergunning bezwaar 
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worden gemaakt en moeten eventuele bezwaarschriften worden af-
gewacht. Rond de bovengenoemde pannakooi aan de Lauratraat 
weten ze daar alles van. 
U ziet, het gaat lang niet allemaal zomaar. Democratie en inspraak 
zijn een groot goed, maar werken soms wel vertragend. Maar wij 
voorspellen u dat de pannakooi er in mei 2009 zal staan. We hopen 
dat de jongeren van de Woolder Es er veel plezier aan zullen bele-
ven.

Volksdansgroep zoekt nieuwe leden
Iedere woensdagavond van �8.00 tot �9.30 wordt er met veel plezier 
gedanst door een volksdansgroep in zorgcentrum “het Woolde”. Deze 
volksdansgroep zou heel goed nieuwe dansers kunnen gebruiken.

De volksdansgroep be-
staat al meer dan 25 
jaar. De groep is een 
voortzetting van één 
van de de activiteiten 
van het Wijkcomité 
Weidedorp/Woolderes, 
ontstaan in de eerste 
jaren  van de bewoning 
van de Woolder Es. 

Enkele jaren geleden is 
de werkgroep opgeheven, maar de volksdansgroep bleef bestaan en 
ging verder onder de paraplu van de Stichting Welzijn Ouderen. De 
eerste 25 jaar stond de groep onder de gewaardeerde leiding van 
mevrouw W. Fabels–Op den Akker. Daarna nam dansleidster Marja 
Minderman het roer over. 
Oorspronkelijk was de naam “Bezig Blijven”, een naam die werd be-
dacht door de heer Tijhuis Trutmans, een van de pioniers van de 
werkgroep. Onder dit motto “Bezig Blijven” wordt dus nog steeds 
met veel plezier en in een gezellige sfeer gedanst tussen �8.00 en 
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�9.30 in zorgcentrum “het Woolde”.  
Er worden volksdansen gedanst uit  
verschillende landen. Marja Minder-
man bezoekt soms internationale 
congressen om nieuwe ideeën en 
dansen uit te wisselen. De dansen 
worden aangepast aan de gemid-
delde leeftijd van de deelnemers. Ie-
dereen kan dan ook meedoen. 
Als u er wat in ziet wordt u van harte uitgenodigd om eens te komen 
kijken en misschien mee te dansen. U krijgt er vast geen spijt van; 
misschien wordt de woensdagavond wel een hoogtepunt in de week. 
Voor meer informatie: Marja Minderman, 074 - 29� 89 88.

Hengelo Herrezen ’58; Historisch Museum Hengelo
In september 2008 is het precies 50 jaar geleden dat in Hengelo de 
manifestatie Hengelo Herrezen ’58 plaatsvond. Daarin werd terug-
gekeken op alles wat er in de stad sinds de Tweede Wereldoorlog 

tot stand was gekomen. 
Voor het Historisch Mu-
seum reden om terug 
te blikken. In deze be-
langrijke periode voor 
Hengelo is ook de Ko-
ninklijke Weefgoederen-
fabriek verhuisd naar de 
Woolder Es en zijn de 
sheddaken gebouwd, 
die nu op vier na weer 
zijn gesloopt.

De expositie toont foto’s van wijken waarvan u zich misschien nooit 
had gerealiseerd dat ze er al meer dan een halve eeuw staan en hoe 
in die nieuwe flats en duplexwoningen werd geleefd. Ook zijn pas 
herontdekte filmopnamen te zien van fotograaf Wim Prins waarop 
veel (oud-)Hengeloërs zichzelf of hun familieleden kunnen herken-
nen. De tentoonstelling duurt tot 7 maart 2009.
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Buurthuis en Speeltuinvereniging 

Weidedorp-Woolderes

 

 ACTIVITEITEN OP MAANDAG
 Peuterspeelzaal: 08.30 – 11.30 uur
 Ouderengym:
 Tijd:  14.00 –15.00 uur + 15.00 –16.00 uur. 
 Info.  Tijdens de les bij mevr. Meyer.
 Yoga:
 Tijd:  19.00 –20.00 uur. 
 Info. Rita Donker tel: 074 2420600.

 ACTIVITEITEN OP DINSDAG
 Peuterspeelzaal: 08.30 - 11.30 uur + 13.15 - 15.15 uur
 Repetitieavond Harmonicagroep MIX. 
 Info .mevr.R.Lansink tel:053 5725292
 Keramiek:
 Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
 Kosten:  € 4,50 per avond incl. koffie/thee
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 ACTIVITEITEN OP WOENSDAG
 Peuterspeelzaal:  08.30 – 11.30 uur
 Kinder hobby club
 Leeftijd: 4 tot 12 jaar
 Tijd:  14.00 – 15.00 uur 
 Kosten:  € 0,70 leden/€ 1,00 niet leden
 Tai Chi
 Tijd:  20.00 – 21.00 uur.
 Info. Voor of na de les bij mevr. Prins
 Creatieve avond volwassenen:
 Tijd: 20.00 – 22.00 uur
 Kosten:  € 4,50 per avond incl. koffie/thee.

 ACTIVITEITEN OP DONDERDAG
 Peuterspeelzaal:  08.30 – 11.30 + 13.15 – 15.15 uur
 Ouderensoos:
 Kaartclub voor ouderen. 2 x per maand. 
 Tijd:  14.00 – 16.00 uur.
 Yoga:
 Tijd:  18.30 – 19.30 uur
 20.00 – 21.00 uur
 Info: Rita Donker tel: 074 2420600

 ACTIVITEITEN OP VRIJDAG
 Peuterspeelzaal:  08.30- 11.30 uur 
  
 13.15 – 15.15 uur
 Jongeren avond:
 Tijd:  19.00 – 21.00 uur
 Leeftijd:  7 tot 13 jaar 
 Onder begeleiding van een jongerenwerker van Scala.
 !!! Zie de raam poster voor de aangeboden activiteit !!!
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 Peuterspeelzaal De Wip-Wap bevindt zich ook in het buurthuis en
 beschikking over een ruime, lichte speelplek met aparte fietsruimte
 en, bij mooi weer, de mooie speeltuin. 
 Uitgangspunten voor onze peuterspeelzaal zijn:
 - een veilige omgeving waarin de peuter zich optimaal kan 

ontwikkelen, met oog voor de mogelijkheden van elk kind
 - respect voor de eigenheid van het kind en kinderen leren respect 

te hebben voor elkaar 
 - zelfstandigheid bevorderen en zelfvertrouwen vergroten 
 Elke groep staat onder leiding van twee gediplomeerde leidsters.
 Geopend:’s morgens van 8.30 tot 11.30 uur en ’s middags van 13.15
 tot 15.15 uur. Wij hebben 4 groepen met maximaal 16 peuters: 
 - Maandagmorgen en donderdagmorgengroep 
 - Dinsdagmorgen en donderdagmiddaggroep 
 - Dinsdagmiddag en vrijdagmorgengroep 
 - Woensdagmorgen en vrijdagmiddaggroep 

 Peuterspeelzaal de Wip-Wap is onderdeel van de Vereniging
 Samenwerkingsverband Peuterspeelzaalwerk Hengelo (SPRING).
 Deze bepaalt de maandelijkse inkomensafhankelijke ouderbijdrage
 (Op het prikbord in de hal van het speeltuingebouw vindt U de
 lijst met inkomensafhankelijke contributies; voor het 2e kind uit
 hetzelfde gezin 25 % korting

 Aanmelden
 Zodra uw peuter 1,5 jaar oud is, kunt u hem/haar aanmelden bij de
 leidsters van de peuterspeelzaal of bij de peuteradministratie van
 SPRING. U krijgt dan een map met alle informatie. 
 Is uw peuter bijna 2,5 jaar, dan neemt SPRING contact met U op
 over wanneer hij/zij in de groep naar keuze kan beginnen.

 Peuteradministratie SPRING
 Telefoon 074 - 255 30 65.
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Vaste gegevens

Leden van het Bewonerscomité

Naam Functie Adres Telefoon

Wim Rooijers sr. Voorzitter Palfijnstraat 11 256 64 91
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 0614447447
Hans van
Oosterbosch

Seahorse
Gezondheidspark
Buitengebied
Groen

A. Schweitzerstr 21 242 77 19

Bas van Wakeren Buitengebied
Seahorse
Gezondheidspark

R. Kochstraat 33 243 30 70

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. In
beginsel vergaderen wij de tweede maandag van de maand, vanaf 19.00 uur
in het Buurt- en speeltuingebouw aan de Curaçaostraat 10. Als u zich
aanmeldt bij de secretaris ontvangt u de agenda en de precieze data.
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 de heer Tonnie Lubach.
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

De maandelijkse vergaderingen van het Bewonerscomité zijn openbaar. Tot en met 
april vergaderen wij, wijzigingen voorbehouden, op de dinsdagen 6 januari, 3 februari, 
3 maart en 7 april, steeds vanaf �9.30 uur in het Buurt- en speeltuingebouw aan de 
Curaçaostraat �0. 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 de heer Tonnie Lubach. Alleen bij alarm belt u ��2.

Klachten en meldingen
Wijkbeheer gemeente: 245: 94 59
Ongediertebestrijding: 85� 02 3�
Hondenwacht: 245 94 59
Stadstoezicht: 245 94 59 


