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CGV kracht en vlugheid te Zaandam  
K&V Zaandam   

penningmeester@krachtenvlugheid.nl 

Secretariaat K&V:  
Hr. Joop de Boer 

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Ledenadministratie:  
Tuinstraat 60  

1506 VZ Zaandam  
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

Wedstrijdsecretariaat: 
Andries Kohlberg  

Jaap de Boerstraat 3  
1551 GP Westzaan  
Tel. 06-23788141 

wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Redactie clubblad:  

Sabrina en Liesbeth van der Graft  
clubblad@krachtenvlugheid.nl  

Activiteitencommissie:  
Mw. Wil Wiecherink  

Tel. 06-15307498  
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PR commissie:  
Ilya Slingerland  
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Vertrouwenspersonen: 
Mw. Wil van Koolwijk – Slingerland  
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Hr. Joop de Boer 
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VOORWOORD 
  

Het nieuwe jaar 2018 is inmiddels alweer ruim twee maanden oud 
nu ik dit voorwoord schrijf. Wat gaat de tijd toch snel!! 
 
Alle feestelijkheden zijn weer achter de rug 100 jaar K&V maar 
ook het Sinterklaasfeest, de kerstdagen en de jaarwisseling dus nu 
weer lekker aan de slag. 
 
De Vrijwilligersavond was weer een gezellige en fijne avond.  
Hartelijk dank aan diegene die dit weer mogelijk hebben gemaakt. 
 
Op alle lessen was in februari een “Kijk eens wat ik kan les” die 
goed werd bezocht door familieleden van de turnsters. Dat wordt 
altijd zeer op prijs gesteld door zowel de kinderen als de leiding en 
het bestuur. Belangstelling is iets dat niet altijd van zelfsprekend is 
maar heel belangrijk is. 
 
Ook zijn er enkele wijzigingen in de leiding omdat enkele leidsters 
om verschillende redenen moesten stoppen met lesgeven.  
Wij wensen de nieuwe juffen veel succes en plezier. 
 
De jaarvergadering is in deze periode voorbereid. De stukken 
staan op de website en alle leden hebben op de les een  
uitnodiging ontvangen. Hopelijk is de zaal te klein!! 
 
Natuurlijk zijn er ook weer de nodige wedstrijden geweest met 
wisselende resultaten. 
 
Staat de Disco (organisatie AC) voor de deur op 23 maart.  
Dat wordt weer een knal feest!! 
 
Kortom er is het nodige werk verzet om de activiteiten voor de 
komende periode handen en voeten te geven.  
Alle werk(st)ers dank voor jullie inzet. 
 
Nu blijft over dat we allemaal lekker gaan sporten, bewegen met 
of zonder toestellen. Als de conditie maar op een fijne en  
plezierige manier op pijl wordt gehouden.  
 

Albert Oosterbroek 
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CONTRIBUTIE 
  
Gymnastiek en turnen: Per 1 april 2018 

Jeugdleden tot 17 jaar € 32,50  

Jeugdlid turnt 2 uur per week € 45, -  

Jeugdlid turnt 3 uur per week  € 60, -  

2e jeugdlid uit één gezin € 27, -  

Leden vanaf 17 jaar € 37,50 

Ouder-en-Peutergym en Dames 65+ € 37,50 

  

Recreatief:*   

Aerobic, Totall Work Out, Volleybal € 37,50 

Dames conditie € 37,50 

Heren Keep fit € 37,50 

*Lid van een 2de les, dan € 4,50 korting   
Freerunning € 40, - (Strippenkaart) 

    
Turnen: 1)   

Jeugdtraining vanaf 5 jaar  € 25,50 

A Jeugdselectie € 70, - 
B Selectie € 45, - 

Selectie (ouderen) € 75, - 

1)Hierop geen korting. 
  

  

Per acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht. 
Eenmalig inschrijfgeld: jeugdleden € 5,00 en leden € 7,50 
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BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 

Naam Straat Postcode Telefoonnr. 

Voorzitter: 
Albert Oosterbroek 
voorzitter@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

Penningmeester: 
Albert Oosterbroek 
penningmeester@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

2de penningmeester: 
Martin van der Vlis 
staf@krachtenvlugheid.nl 

De Twee Gebroeders 3 1509 ZM 
Zaandam  

06 – 43067106  

Ledenadministratie: 
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

Tuinstraat 60 1506 VZ 
Zaandam 

  

Secretariaat: 
Joop de Boer 
secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Paardenkamp 20 1541 XP 
Koog a/d Zaan 

075 – 6157457 
  

Bestuursleden:       

Sabrina van der Graft Legerland 33 1541 ND 
Koog a/d Zaan 

075 – 615 83 75 
 

Ihsan Cengiz Hoefbladweg 1 1508 CA 
Zaandam 

06 – 38150147 
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VAN DE PENNINGMEESTER  
 
Wij vragen alle leden om hun contributie op tijd over te maken, liefst per machtiging,  
zodat K&V aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij voorbaat onze dank.  
De contributiebetaling dient op de onderstaande wijze voldaan te worden: 
 

Via automatisch incasso, dat regelen wij voor u rond 1 april 2018 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 mei 2018 op de K&V  
rekening te zijn bijgeschreven. 

 
Wij adviseren allen die via een nota betalen over te stappen op het afgeven van een 
machtiging.  
Dit kunt u via een email kenbaar maken aan de: ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

TURNKLEDING 
K&V heeft evenals alle verenigingen een eigen turnpakje voor de diverse afdelingen. 
Bij deelname aan wedstrijden is de voorgeschreven kleding verplicht. 

Meisjes/dames: 
Het K&V turnpakje is uitsluitend op  
bestelling leverbaar via  
Mevr. Esther van de Vooren.  
Tel. 075 – 6125545  
E-mail: evdv2812@hotmail.com 
Zij kan u ook verder helpen indien de  
maten afwijkend zouden moeten zijn. 
De kosten bedragen, afhankelijk van de 
maat, vanaf  € 42,50 de levertijd is kort. 
Afbeeldingen van de pakjes staan op de 
website van K&V www.krachtenvlugheid.nl 

Selectie meisjes/dames: 
Het K&V turnpakje met bijbehorend    
trainingspak voor deze groep is   
verkrijgbaar via de leiding.  
 
Ook hier geldt dat de levertijd ongeveer 4 
weken is. Tevens behoort een korte zwarte 
broek tot de uitrusting. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP  
 
Mocht u door omstandigheden uw  
lidmaatschap willen opzeggen of gaat u 
verhuizen, geef dit dan schriftelijk door 
met ingang van het volgende kwartaal: 
dat wil zeggen uiterlijk vóór 
1 maart (2e kwartaal) 
1 juni (3e kwartaal) 
1 september (4e kwartaal)  
1 december (1e kwartaal) 

De ledenadministratie 
Tuinstraat 60 
1506 VZ Zaandam 
Tel. 075-6165857 
of e-mailadres:  
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 
 
Als de opzegging op de juiste wijze, 
via e-mail, plaatsvindt zal de        
automatische machtiging ook      
vanzelf worden gestopt.  

De contributie voor het lopende kwartaal blijft verschuldigd.  
Let op, als u niet tijdig schriftelijk opzegt dan blijft u gewoon lid! 
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Beste lezers van ons clubblad “De Brug”. Het nieuwe jaar begon in januari nogal  
stormachtig met een beste storm, code rood, windkracht 10-11, er word aangeraden niet 
de weg op te gaan, geen vliegverkeer, treinen, trams en bussen, complete chaos, later 
werd het code oranje, overal veel gestrande reizigers en forensen.  
 
Eind februari begin maart kregen we te maken met een Siberische koude golf en  
nachtvorst met gevoelstemperatuur –15 tot –20 graden, sneeuw en het was extreem 
koud, daardoor kregen we wel natuurijs, waarop de schaatsen uit het vet werden  
gehaald en de liefhebbers heerlijk konden schaatsen op het ijs.  
 
De verwarming een paar graden hoger om het toch warm te houden  
in huis. Carnaval en de voorjaarsvakantie zijn voorbij en werd het  
geleidelijk aan wat aangenamer weer, maart werd het toch weer  
kouder met nachtvorst en een krachtige oostenwind, het zonnetje  
schijnt zo af en toe en uit de wind voel je de warmte van de zon. 
  
In het weekend van 24 en 25 maart gaat de zomertijd in en de klok weer 1 uur vooruit.  
Het is lente en ook nu staat het eerste kwartaal van ons clubblad “De Brug” weer  
boordevol met nieuws! Zoals; in en om “De Greep”, vrijwilligersavond, leidingwisseling,  
kijk eens wat ik kan, uitslagen van wedstrijd, volleybalspelers gezocht en nog veel meer.  
 
Zondag 1 april het is geen grap is het 1e paasdag, daarom wensen wij iedereen hele  
fijne, gezellige en vrolijke paasdagen toe.  

 

De Redactie 
Sabrina en Liesbeth 

 
Mocht u nog iets missen of het leuk vinden om een keer een 
stukje te schrijven, schroom u dan niet en laat het ons weten of 
stuur iets op naar clubblad@krachtenvlugheid.nl  
Kijk voor de kleurenversie op www.krachtenvlugheid.nl onder 
menu voor leden vervolgens naar clubblad.  

DE REDACTIE 
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Kijk voor de nieuwste informatie op onze website:  www.krachtenvlugheid.nl 
 

Kopij inleveren voor 15 juni 2018 

GEBRUIK VAN FOTO’S  
Op alle wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op  alle media van de 

vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de website, sociale media en folders.  
De vereniging maakt graag gebruik van foto’s als illustratie bij verslagen van wedstrijden, maar natuurlijk ook om te laten z ien hoe leuk de verschil-

lende activiteiten bij de vereniging zijn. 
Bij het gebruik van foto’s proberen we zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De in beeld gebrachte personen mogen geen hind er of  
schade ondervinden van plaatsing van een foto. 

 
Ondanks dat wij uw privacy of die van uw kinderen zo goed mogelijk proberen te bewaken, kan het zijn dat u om welke reden dan  ook liever niet 
heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.  

Vanaf heden kunt u op elk inschrijfformulier voor een wedstrijd, evenement of activiteit te  kennen geven dat uw bezwaar maak t tegen het gebruik 
van foto’s. 

 
Namens het bestuur, Joop de Boer, secretaris 
 

PS. Ouders, leden en toeschouwers kunnen natuurlijk de door henzelf gemaakte foto’s ook zelf aanbieden voor publicatie. Als u  ons een foto aanle-
vert geeft u de vereniging automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken.  
Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bed rijf.  

mailto:clubblad@krachtenvlugheid.nl
http://www.krachtenvlugheid.nl
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IN en OM  “De Greep” 
Op maandag 8 januari 2018 kwam de commissie bijeen om te kijken wat er in 2018  
allemaal gedaan moet gaan worden in en om De Greep. 
Er is een lijst opgesteld van werkzaamheden zowel binnen als buiten. 
De binnen werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk de gymzaal terwijl de  
buitenwerkzaamheden voor een belangrijk deel zullen bestaan uit het egaliseren achter 
De Greep. 

Commissie 

VRIJWILLIGERSAVOND 
Deze werd gehouden op vrijdag 12 januari 2018 in De 
Greep. De vrijwilligers werden ontvangen met koffie, thee, 
wijn of fris. Hierna werd de inwendige mens met een  
echte Hollandse pot niet vergeten. Joop zorgde voor de 
heerlijke snert terwijl de boeren- en zuurkool maar ook de 
hutspot door Van Zaane is geleverd. Als slot werd de  
Baklava geregeld door Ishan. Aan het eind bleek dat het 
heerlijk heeft gesmaakt want er was niet veel over. Na het 
verorberen van de maaltijd was er gelegenheid met elkaar 
te babbelen en spelletjes te doen. Hier werd op een fijne 
manier gebruik van gemaakt. Wij mogen terug kijken op 
een gezellige en geslaagde avond. De dames die achter 
de bar stonden hartelijk dank voor jullie geweldige  
inzet. 



 

 

Dinsdaglessen in Sporthal De Tref 
Juf Anouk heeft het bestuur in de  
kerstvakantie verteld dat zij in het nieuwe 
jaar 2018 geen les meer kan geven omdat 
zij hele dagen stage moet gaan lopen in 
verband met haar Alo Opleiding.  
Dus moest zij de beslissing nemen om met 
het lesgeven te stoppen. Wij vinden dit  
jammer want de lessen liepen juist lekker.  
Wij wensen Anouk het aller beste en  
hopen haar bij diverse activiteiten te zien. 
 
Haar opvolgster is ook geen onbekende bij 
K&V. De lessen zijn per 16 januari 2018 
overgenomen door Gonda Kaai die ook les 
geeft op de maandag in De Greep. 
Gonda neemt ook het kleuter uur over van 
Albert die dit tijdelijk deed. 
 
Wij wensen Gonda en de kinderen heel 

veel turnplezier. 

LESSEN EN LEIDING 

De Brug, maart 2018  
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Woensdag les in Sporthal De Tref. 
Ook in de kerstvakantie kregen we van  
Monique Verbeek de mededeling dat zij  
wegens privé omstandigheden m.i.v.  
heden geen les meer kan geven aan de  
damesgroep. Dit viel ons uiteraard koud op 
het dak. Maar wij konden niets anders dan 
deze beslissing te respecteren. 
 
Monique bedankt voor de lessen die je aan 
de dames hebt gegeven en we  
wensen je alle goeds.  
Gelukkig heeft Manon Velthuijs deze  
lessen overgenomen en daar zijn wij blij 
mee. 
Dames en Manon heel veel plezier. 

JAARVERGADERING 
Vrijdag 16 maart 2018 heeft de jaarvergadering  
plaatsgevonden in De Greep.  
Hier is onder andere beslist dat de contributie met  
ingang van 1 april 2018 wordt verhoogd.  
De verhoging bedraagt voor jeugdleden € 2,50 per 
kwartaal en leden vanaf 17 jaar € 2,- per kwartaal. 
Voor de selectie groepen is de verhoging  
Jeugd € 4,50 en Oudere € 1,50 per kwartaal. 
De vernieuwde bedragen worden automatisch van uw 
rekening afgeschreven m.i.v. 1 april 2018. 

CLUBBLAD DE BRUG 
 
Ons clubblad De Brug staat ook nu 
weer op de website. 
Dus heeft u het clubblad niet meer 
voorhanden dan is het altijd op de 
website van K&V nog te lezen. 
Het is de bedoeling om elk komend 
clubblad ook op de website te  
plaatsen zodat het altijd voor een 
ieder is te raadplegen. 
Dus in het vervolg twee  
mogelijkheden eenmaal in de  
brievenbus en eenmaal via de  
website: www.krachtenvlugheid.nl 

NIEUWE VOLLEYBALSPELERS GEZOCHT 
 
Voor de woensdagavond zijn wij opzoek 
naar volleyballers. Zowel bij de beginners, die van 
19.00 tot 20.00 uur trainen, maar vooral bij de  
gevorderden is plaats voor een aantal spelers, waar 
er een paar door omstandigheden hebben moeten  
opzeggen.  
Deze training is van 21.00 tot 22.30 uur. 
Kom en speel mee om te kijken of het wat is. 

Tot ziens in de gymzaal van de 
Zoekerschool aan de Fortuinweg 
in Rooswijk Zaandijk. 
 

Hilda Keuning 
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De "Kijk eens wat ik kan!" week van 12 februari was ontzettend leuk! Er waren vaders, 
moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurmannen, buurvrouwen, vrienden en  
vriendinnen. Allemaal om te kijken wat we geleerd hebben op de les. Leuk om te zien dat 
iedereen toch net even meer zijn best doet als er publiek langs de kant zit ;-) 

 
Namens de PR-Commissie, 
Ilya den Dulk - Slingerland  

“KIJK EENS WAT IK KAN!”  

Gymzaal “De Zoeker” 

Gymzaal “De Greep”       

Gymzaal “Pinkstraat” 

Gymzaal aan de Panneroodstraat  
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Groepsfoto van zondag 28 januari 2e wedstrijd laatste ronde. 
Hier waren 4 medailles uitgereikt aan K&V. 

Instap  D1 Sanne Mouwen 51,13 4e 

Pupil 1 RV Anne Konijn 48,55  

Jeugd 1 en Junior RK Denise Antoni 42,80 
 

  Bente van Geest 40,70 
 

    Venessa Offei 36,75 
 

Pré-instap  D2 Jemelly Poeteki 50,30  

  Charlotte Wieringa 50,20 4e 

Junior  G Denise Berendonk  39,08  

Junior  E Kira Mantel 43,25 5e 

Senior  D Floor Eline Zilver 44,30 
 

Competitie wedstrijden te Wormer. 
In het weekend van 27 en 28 januari 2018 werd de tweede competitiewedstrijd  
gehouden in de sporthal te Wormer. De organisatie had niets aan het toeval overgelaten 
waardoor de wedstrijden, zoals van ouds, een feilloos verloop hadden. 
Voor veel K&V turnsters was dit de tweede “echte” wedstrijd. Dat was merkbaar! 
Diverse meiden waren nogal zenuwachtig omdat zij niet wisten hoe alles precies ging. 
Maar ondanks deze onzekerheid hebben zij een puike wedstrijd geturnd waar met  
voldoening op terug gekeken kan worden. 
De volgende turnsters gingen met een medaille naar Zaandam: 
 
Zaterdag 27 januari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 28 januari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meiden en leiding van harte gefeliciteerd met deze resultaten en nu op naar wedstrijd  
3 van deze competitie. 

WEDSTRIJDEN  



 

 DE         LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID 

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”) 

Maandag  19.30 — 20.30  Aerobic met yoga 
Dinsdag  16.30 — 17.30  Kleutergym van 4 t/m 7 jaar 

  17.30 — 18.30  Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar 
 

HOORNSEVELD: gymzaal Panneroodstraat (bij basisschool “Het Dok”) 

Donderdag  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens van 5 t/m 8 jaar 
  18.00 — 19.00 Turnen meisjes en jongens van 9 t/m 11 jaar 

  19.00 — 20.00  Turnen meisjes vanaf 12 jaar 
 

POELENBURG: gymzaal hoek Schaarsven (bij basisschool “Tamarinde”) 
Maandag  17.30 — 18.30 Turnen meisjes en jongens vanaf 5 jaar 

 

WESTERWATERING: gymzaal “P. van Meverstraat” (bij de basisscholen) 
Maandag  18.00 — 19.00  Turnen meisjes van 4 t/m 7 jaar 

  19.00 — 20.00 Turnen meisjes vanaf 8 jaar 
 

KALF: sporthal “De Tref” (Drielsewetering)  

Dinsdag 16.00 — 17.00  Kleutergym 3 t/m 5 jaar 
  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens 6 t/m 9 jaar 

  18.00 — 19.00 Turnen meisjes vanaf 10 jaar 
Woensdag  19.00 — 20.00 Bodyshape workout op muziek  

 
KOOG a/d ZAAN: gymzaal “Pinkstraat” nr. 25 

Woensdag  17.00 — 18.00 Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar 

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes 8 en 9 jaar 
  19.00 — 20.00 Turnen meisjes vanaf 11 jaar en ouder 

 
KOGERVELD: gymzaal “De Greep” (Perzikkruidweg 2-B) 

Maandag  09.00 — 10.00 Dames conditie-training 60+ 

  13.30 — 14.30 Dames conditie-training 
  15.30 — 17.00 Free Running  

  17.30 — 18.30  Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar 
  18.30 — 19.30  Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar 

  20.00 — 21.00  Workout op muziek van deze tijd 

Dinsdag  17.00 — 19.30 Selectie training jeugd 9 t/m 13 jaar 
  19.30 — 21.00 Selectie training dames vanaf 14 jaar 

Woensdag  16.00 — 18.00  B-selectie 
  18.30 — 20.00 Recreatief turnen dames vanaf 14 jaar  

  20.00 — 21.00 Workout op muziek van deze tijd 
Donderdag  11.00 — 12.00 Dames 65+ blijf fit 

  18.30 — 19.30  Turnen jongens 8 t/m 13 jaar 

  20.00 — 21.00 Conditie-training heren met brugbal 
Vrijdag  09.30 — 10.30  Ouder en peutergym 1½  t/m 3 jaar  

  15.30 — 16.30 Jeugdtraining vanaf 5 jaar 
  16.30 — 19.00  Selectie training meisjes 9 t/m 13 jaar 

  19.00 — 21.00  Selectie training dames 14 jaar 

Zaterdag  11.30 — 13.00  Free Running  
 

ZAANDIJK - ROOSWIJK: gymzaal “De Zoeker” 
Maandag 17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar 

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar 
Dinsdag  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens van 4 t/m 6 jaar 

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 7 jaar  

Woensdag  19.00 — 20.00  Volleybal recreatief  
  20.00 — 21.00  Dames conditie-training  

  21.00 — 22.30  Volleybal gevorderden  

De Brug, maart 2018  
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Zomervakantie   15  juli  2017  t/m    3 september  2017 
Herfstvakantie   21  oktober  2017  t/m 28 oktober  2017 
Sinterklaas     5 december  2017 (alleen jeugd) 
Kerstvakantie   23  december 2017  t/m   7 januari  2018 
Voorjaarsvakantie  24  februari  2018  t/m   4 maart  2018 
Goede vrijdag   30  maart 2018   
Paasvakantie     1  april  2018  t/m   2 april  2018 
Koningsdag   27  april  2018 
Mei vakantie   28  april  2018  t/m   13 mei  2018  aangepast!!! 
Hemelvaartsdag   10  mei   2018   
Pinkstervakantie     20  mei   2018  t/m  21 mei   2018 
Zomervakantie   16 juli  2018  t/m     2 september  2018 

Wedstrijden  

Activiteiten  

16-03-2018 Algemene Jaarvergadering De Greep 

24-03-2018 Disco De Greep 

14-04-2018 Onderlinge Wedstrijden De Greep 

10-5 t/m 13-5-2018 Hemelvaartkamp K&V Bergen (NH) 

14-07-2018 Jumpingpannenkoek De Greep 

17-11-2018 Disco De Greep 

15/16-12-2018 Film-Slaapweekend De Greep 

Vakantie  

24-03-2018 3e competitiewedstrijd dames Wormer  

25-03-2018 3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

07-04-2018 Ringenzwaai wedstrijd Zaandam 

14-04-2018 Onderlinge wedstrijden Zaandam (De Greep) 

27-05-2018 Toestelkampioenschappen  Wormer  



 

 

Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


