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VOORWOORD 

  
Nu we de zomervakantie weer achter ons hebben gelaten 
gaan we met volle energie weer aan de slag zowel  
organisatorisch als sportief. 
 
Het was een mooie zomer met zeer veel zonneschijn  
waardoor we lekker konden genieten van de natuur. 
 
Maar organisatorisch hebben we alles weer op de rit staan 
zoals de beschikbaarheid van de gemeentelijke gymzalen. Bij 
de definitieve toewijzing van de Gemeente kwamen we voor 
verschillende verrassingen te staan omdat er “fouten” in de 
toewijzingen zaten die nadelig voor K&V zouden uitpakken. 
Maar na overleg zijn alle “fouten” weer rechtgetrokken en 
kan K&V op de gebruikelijke dagen en tijden gebruik blijven 
maken van de gymzalen. 
 
Dan zijn de data van de komende wedstrijden ook weer  
bekend zodat alle turnsters zich kunnen gaan voorbereiden 
op het komende wedstrijdseizoen.. 
Wij wensen turnsters en leiding heel veel succes. 
 
De AC heeft weer een Disco op de agenda staan dus de 
beentjes kunnen straks weer van de vloer maar ook een 
slaapweekend. 
 
In het clubblad ziet u een advertentie staan voor een nieuwe 
voorzitter maar ook voor andere bestuurlijke functies. Ik 
roep een ieder op om daar nog eens heel goed over na te 
denken als u wilt dat K&V blijft bestaan. Want zonder  
bestuurd(st)ers is het draaiende houden van een vereniging 
niet mogelijk. 
Vandaar de oproep om zich kandidaat te stellen voor 
het bestuur ongeacht de functie. 
 
De meeste leden zijn inmiddels alweer een paar weken aan 
de slag om de conditie op peil te houden en/of te verbeteren 
zodat alle daagse dingen op een soepele wijze kunnen  
blijven worden gedaan. 
De nieuwe leden heten wij van harte welkom en hopen dat 
zij zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging K&V. 
 
Het bestuur en de leiding wensen alle leden een heerlijk 
sportief seizoen en hopen dat ook de onderlinge band  
verstevigd zal worden. 
 

Albert Oosterbroek 
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CONTRIBUTIE 
  

Gymnastiek en turnen: Per 1 april 2018 (per kwartaal) 

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 2e 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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Functie Naam Email Telefoonnr. 

Voorzitter Albert Oosterbroek voorzitter@krachtenvlugheid.nl 075 – 617 59 46 

Secretariaat Joop de Boer secretariaat@krachtenvlugheid.nl 075 – 615 74 57 

Penningmeester Albert Oosterbroek penningmeester@krachtenvlugheid.nl 075 – 617 59 46 

2e penningmeester  staf@krachtenvlugheid.nl  

Ledenadministratie André van de Berg ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl  

Bestuursleden:    

Lid Sabrina v.d. Graft  075 – 615 83 75 

Lid Ihsan Cengiz   

BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 
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mailto:penningmeester@krachtenvlugheid.nl
mailto:staf@krachtenvlugheid.nl


 

 

De Brug, september 2018  

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 oktober 2018 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 november 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:  
ledenadministra-
tie@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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Trouwe en gezellige lezers van ons clubblad “De Brug”, de zomer is voorbij en de herfst 
staat voor de deur met zijn grillige weersvoorspellingen. De wind en regen hebben zich 
alweer laten zien, zodat wij goed weten dat de zomer weer echt voorbij is. De tempera-
tuur is al goed gedaald en de winterjassen komen weer tevoorschijn. Al schijnt het zon-
netje af en toe nog heerlijk, waar we dan met ze alle toch weer even een terrasje pakken 
met ook wel de gaskachels aan op het terras. Maar wat kunnen we dan genieten van de 
Zon. Wij zijn met zijn alle alweer een tijdje met veel plezier aan het sporten om de condi-
tie weer op peil te brengen. Ook zijn de turnsters weer aan het oefenen voor de komen-
de competitiewedstrijden voor dit seizoen. Allemaal veel plezier en succes gewenst.  
 
 
Het derde kwartaal van ons clubblad “De Brug” staat ook nu weer boordevol met nieuws! 
Zoals; in en om “De Greep”, vacature, grote clubactie, volleybalspelers gezocht, geboren, 
“kijk eens wat ik kan”- week en nog veel meer!! 

 
Wij wensen iedereen weer veel  
leesplezier met het lezen van ons 
trouwe clubblad. 
 

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 30 november 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 zien 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 hinder 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” 
In deze zomervakantie is er door een behoorlijk aantal mensen werk verzet dat nodig is om alle 
sport(st)ers weer in een schone zaal te laten sporten. 
 
Maandag 16 juli hebben René, Andre, Piet, Albert, Casper en Wesley met behulp van 
de stelling al het “hoge” werk met spons en zeem schoongemaakt, maar ook de toestelruimte is 
leeggemaakt en schoongemaakt. De toestellen werden schoongemaakt en weer op hun plaats in 
de toestelruimte gezet. Een warme klus. 
 
Woensdag 15 augustus hebben de dames Hilda, Wil, Dora, Tonni, Marijke, Hennie en 
Kees de volledige kantine gesopt. Dan te weten dat deze dames geen lid zijn van K&V maar wel 
in onze zaal hun conditie op peil houden!! Geweldig dames!!! 
 
Donderdag 16 augustus hebben Fred en Albert de vloer van de kantine en de  
kleedkamers met de machine schoongemaakt en in de was gezet. 
 
Vrijdag 24 augustus hebben de dames  Nel, W il, Loes, Grada, Helga, Gerda,  
Annie, Corrie, Wilma en twee mannen Albert en Fred de kleedkamers, doucheruimte,  
toiletten en de hal grondig schoongemaakt. 
 
Alle dames en heren die zich weer geheel belangeloos hebben ingezet hartelijk dank  
hiervoor. Dankzij jullie inzet kunnen de sporters weer in een zeer schone omgeving  
sporten. 
 
Omdat het groen achter de kantine zeer welig in bloei stond heeft René dit op diverse ochtenden 
doen verdwijnen en dat was een zeer warme klus. Het moest wel ’s morgens vroeg omdat het 
anders te warm was. 
 
De Brug met ongelijke leggers (gele) is voorzien van nieuwe tuien (zwarte kabels) omdat de  
vorige slijtageplekken liet zien. De vader van Eva Veltman 
heeft dit voor ons verzorgd. Bedankt!! 
 
Kortom ook in deze vakantieperiode hebben diverse mensen 
die K&V een warm hart toedragen zich de moeite getroost 
om de handen uit de mouwen te steken zodat een ieder 
weer in een schone omgeving kan sporten. 
Al deze mensen verdienen ook op deze plaats een woord  
van dank. 

 
Commissie 

Grote Club Actie 
 
U heeft het natuurlijk al gemerkt 
dat K&V mee doet aan de Grote 
Club Aktie. 
Want alle jeugdleden hebben 
intekenlijsten mee gekregen om 
loten te verkopen a €. 3,== per 
stuk waarvan 80% van de  
opbrengst ten goede komt K&V.  
K&V zal deze opbrengst gaan 
gebruiken om de bestaande  
toestellen te optimaliseren en  
eventueel te vernieuwen indien 
er voldoende geld in het laatje 
komt. Dus hoe meer loten er  
worden verkocht hoe meer wij  
kunnen realiseren!! 

“Kijk Eens Wat Ik Kan” 
 
In de week van 5 november 

wordt er bij K&V weer een 

"Kijk eens wat ik kan!" -week  

gehouden! Dit is hét moment 

om aan vrienden, familie,  

buren, etc. te laten zien wat je 

allemaal op de les geleerd 

hebt. Iedereen is welkom om 

te komen kijken.  

Dus geef het alvast door! 

 

Meer info volgt... 
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VACATURE 
 
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter zoekt het Bestuur van de  CG- en  
Sportvereniging Kracht & Vlugheid met spoed een nieuwe 
 

VOORZITTER V/M 
 

Aanstelling: zo spoedig mogelijk, de officiële benoeming is gepland in maart 2019. 
 
Taken 
De Voorzitter is het gezicht van K&V naar de “buitenwereld”.  Zij/hij vertegenwoordigt de  
vereniging bij de Gemeente, de KNGU, het Rayon, de pers en collega-sportverenigingen. 
Zij/hij geeft leiding aan het bestuur en is voorzitter van de Jaarlijkse Algemene  
Ledenvergadering. 
Zij/hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de leiding en onderhoudt (met de andere  
bestuursleden) contacten met de verschillende commissies en functionarissen. 
Het Voorzitterschap kost gemiddeld  een dagdeel per week (ca 200 uur per jaar). 
De beoogde zittingstermijn is 5 jaar. 
 
Profiel 
De vrouw/man die wij zoeken 

 bewaakt de grote lijnen, heeft een goed in- en overzicht van wat er binnen vereni-
ging speelt; 

 volgt de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor K&V; 
 heeft een grote betrokkenheid met de vereniging, kan goed luisteren en rekening 

houden met de verschillende groepen binnen de vereniging; 
 is in staat verder inhoud en richting te geven aan de ontwikkeling van K&V. 

NB Kennis van de turn/gymnastiekwereld is niet noodzakelijk (maar mag natuurlijk wel!)  
 
Wat heeft K&V te bieden? 
Het bestuurslidmaatschap van K&V is een onbezoldigde functie. Werkelijk gemaakt  
onkosten worden voor 100% vergoed. 
 
Kandidaten die zich vertwijfeld afvragen waarom ze dit in hemelsnaam zouden doen,  
willen wij graag het volgende in overweging geven: het zwaartepunt van de bestuurlijke 
activiteiten ligt bij de toekomst: onze jeugdleden. Onze taak is primair het zorgen voor 
een verenigingsstructuur waarin het voor de jeugdleden goed en veilig sporten is. 
Dat is verantwoordelijk, belangrijk en vooral ook hartstikke leuk en dankbaar werk!!! 
 
Graag uw sollicitatie naar: secretariaat@krachtenvlugheid.nl 
Voor nadere informatie kunt u bellen met Joop de Boer( secretaris): 0614287752 of de  
demissionaire voorzitter, Albert Oosterbroek: 0623903393. 
 
 
PS 
Het bestuur is ook op zoek naar opleidings-kandidaten die op termijn het werk van de 
huidige bestuursleden kunnen overnemen. Het betreft hier met name de functies van 
penningmeester, secretaris en ledenadministrateur. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
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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 

GEBOREN 
 
Op donderdag 13 september 2018 is geboren Lot, dochter van onze 

leidster Nienke. Wij feliciteren Nienke natuurlijk met deze wolk van 

een dochter en hopen dat zij op een sportieve wijze zal opgroeien. 

Dat is bijna vanzelfsprekend met zo’n sportieve moeder. 

JUMPING PANNENKOEK 
 
Op 14 juli was het weer zover, de jumping pannenkoek werd weer georganiseerd.  
En wat was het weer een feest, alle kinderen hebben met veel plezier deelgenomen 
aan de jumpingpannenkoek. Maar wat hoort er nou bij de jumping pannenkoek,  
natuurlijk de pannenkoeken.  
Van 9 pakken meel, werden er wel 115 pannenkoeken gebakken. Hieronder zie je  
twee foto’s van Hennie Bakker die de pannenkoeken aan het maken is.  
De pannenkoeken hebben heerlijk gesmaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van 9 pakken meel naar….    De 115 pannenkoeken. 
 

Lot 
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Kleurplaat  



 

 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  
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Zomervakantie   16  juli  2018  t/m    2 september  2018 
Herfstvakantie   20  oktober  2018  t/m 27 oktober  2018 
Sinterklaas     5 december  2018 (alleen jeugd) 
Kerstvakantie   22  december 2018  t/m   5 januari  2019 
Voorjaarsvakantie  16  februari  2019  t/m  23 februari 2019 
Goede vrijdag   19  april  2019   
Paasvakantie   21  april  2019  t/m  22 april  2019 
Koningsdag   27  april  2019 
Mei vakantie   28  april  2019  t/m     5 mei  2019  voorlopig! 
Hemelvaartsdag   30  mei   2019  t/m     1 juni  2019 
Pinkstervakantie       8  juni   2019  t/m  10 juni  2019 
Zomervakantie     6 juli  2019  t/m   25 augustus  2019 

Wedstrijden  

Activiteiten  

17-11-2018 Disco De Greep 

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

11-01-2019 Vrijwilligersavond De Greep 

15-03-2019 Algemene Jaarvergadering De Greep 

30-5 t/m 2-6-2019 Hemelvaartkamp ??? 

   

Vakantie  

24-11-2018 1e competitiewedstrijd dames Wormer  

25-11-2018 1e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

19-01-2019 2e competitiewedstrijd dames Wormer  

20-01-2019 2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

16-03-2019 3e competitiewedstrijd dames Wormer  

17-03-2019 3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

13-04-2019 Ringenzwaai wedstrijd Zaandam 

19-05-2019 Toestelkampioenschappen  Wormer 



 

 

Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


