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De Stand der Spaken 
 
 

Tot slot… 
	
Zoals (hopelijk) bekend draag ik tijdens de najaar-ALV de voorzittershamer over aan Guy 
Staals. Deze (voor)laatste Stand der Spaken mag dus best een persoonlijke boodschap 
zijn. Over fietsen gaat het zeker. 

Dat mijn tijd in en rond de Betuwe minder zou worden na de definitieve verhuizing naar 
Domburg had ik wel verwacht. Toch heeft zo’n vertrek meer impact dan gedacht. 
Natuurlijk is alles in Nederland dichtbij maar “om de hoek” en “op enige afstand” heeft 
direct invloed op aanwezigheid en betrokkenheid. Dat wisten we en dat is goed. WTC lid 
blijf ik gewoon en meefietsen blijf ik lekker doen in het mooie Rivierenland wanneer ik in 
de buurt ben. Meehelpen met organiseren en besturen is een ander verhaal. Dat draag ik 
dus graag over aan een meer dan capabel en gemotiveerd bestuur en jullie nieuwe 
voorzitter. 

Trots ben ik op dit bestuur en dan met name (opnieuw met een traan) op Arjan en alle 
betrokken vrijwilligers voor het succesvolle VIP-programma. 22 nieuwe, enthousiaste en 
sportieve dames-leden. Het overtreft onze initiële stoutste verwachtingen. Ik vond het 
een eer om aan dit programma meegewerkt te hebben en heb genoten van alle 
momenten dat we (deels) onzekere peloton-fietsters hebben zien veranderen in een 
fanatieke WTC dames-groep. Ik wens de VIP-dames nog heel veel veilige en gezellige 
kilometers. 
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Veilig fietsen, nog zo’n stokpaardje van mij. Niet te hard, “samen uit-samen-thuis”, 
signalen doorgeven, gek werden jullie er van. Toch wel erg actueel…. Bij het schrijven 
van deze SdS bestaat 50% van de toetsaanslagen uit de “backspace” toets omdat het 
met een linker pols in het gips lastig typen is. Gelukkig gaat alles goed en heb ik geen 
pijn. Hoe komt dat dan? Ja echt; geen waarschuwing voor een (keihard) paaltje vanuit 
de groep. Tijdens hergroeperen van het peloton van mijn fietsclub in Middelburg tijdens 
een tocht in Vlaanderen reed ik met mijn rechterbeen en trapper tegen dat paaltje. Het 
gaf helaas niet mee. Natuurlijk hard gevallen en mijn val gebroken met mijn linker 
onderarm. Net niet gelukt. Had iemand voor me “paaltje” geroepen, dan was een 
correctie van 10 cm naar links voldoende geweest voor flinke schrik maar 0,0 schade en 
grote dankbaarheid. Blijf dus scherp, denk aan elkaar, elke valpartij is er een te veel, 
niemand verdient zijn brood met fietsen (op de Dokmannen en -vrouw na dan :-)) dus 
veilig en heel thuis komen is essentieel. 

Ruim 50 “Standen der Spaken” heb ik inmiddels geschreven sinds het aanvaarden van 
het voorzitterschap in 2009. Ik hoop dat jullie ze met plezier en interesse gelezen hebben 
en dat ze een bijdrage geleverd hebben aan het belangrijke “clubgevoel” binnen WTC 
Culemborg. Geniet net zo van toekomstige SdS-en, lees nog eens een oude door mocht 
je sentimenteel zijn en hou vooral dat clubgevoel vast. 
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Om verschillende redenen (pols, afstand, etc.) kan ik even moeilijk afsluiten met “tot 
ziens op de fiets”. Eerst maar eens kijken hoe het herstel er uit gaat ziet. In ieder geval 
tot ziens op de ALV op maandag 30 oktober. Geniet van vele fietskilometers, let een 
beetje op elkaar en pas vooral op voor paaltjes… 

Met vriendelijke groet,  
WTC Culemborg 

Raymond Groebbé 
Voorzitter 
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Programma 2017 
		
Algemene Ledenvergadering voorjaar 
maandag 3 april 20.00 – 22.00 uur 
 
Algemene Ledenvergadering najaar 
maandag 23 oktober 20.00 – 22.00 uur 

 
Clubritten toerrijders 
 

zondag  26 maart t/m 22 oktober   09.00 uur 
29 oktober t/m 31 december   10.00 uur 

 
uitzonderingen  
maandag 09.00 uur i.p.v. zondag: 17 april (2e Paasdag) en 5 juni (2e Pinksterdag)  
  
1e zondag van de maand 
Toertocht Plus – langere tocht 120-140 KM – B+C groep 
 
woensdag 10 mei t/m 30 augustus   19.00 uur 
 

 
Clubritten MTB-rijders 
zondag 8 januari t/m 16 april   08.00 uur 
  1 oktober t/m 31 december   08.00 uur 

 
Clubritten gezelligheidsrijders 
 

dinsdag 3 januari t/m 20 december   13.30 uur 
 

donderdag 5 januari t/m 22 december   13.30 uur 
 
  

Clubritten voor alle WTC’ers (T+G+MTB) 
 
zondag 26 maart - Lentetocht met gezamenlijke koffiestop 
zondag 25 juni - Zomertocht met gezamenlijke koffiestop 
zondag 22 oktober   -    Herfsttocht met gezamenlijke koffiestop  
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Van de Gezelligheidsrijders 
	
	
 
De maand augustus is de maand van “uitjes” bij de gezelligheidsrijders. 24 augustus ons 
jaarlijks dagje uit. Jan en Theo hebben een mooie route uitgestippeld in het Land van 
Maas en Waal. De koffiestop is bij Het Stroomhuis in Neerrijnen. We gaan dan bij 
Zaltbommel de brug over richting Kerkdriel waar de lunchpauze is. Nu maar hopen dat 
de weergoden ons goed gezind zijn!  
Dan hebben we 31 augustus ons jaarlijks gezamenlijk etentje. Het zal weer wokken 
worden maar waar moeten we nog met zijn allen uitmaken maar daar komen we ook wel 
uit! 
In de ziekenboeg gaat het gelukkig steeds beter. Diny heeft zich weer bij de groep 
aangesloten. Ad is nog wel een poosje uit de roulatie maar in de wandelgangen hoor ik 
dat het toch langzaam vooruit gaat. Sterkte Ad. 
Annie van de Bildt ook sterkte. We hopen dat je weer gauw mee kunt fietsen. 
In juni hadden we ons weekend naar de Biesbosch. We hadden prachtig weer, goed hotel 
en goed humeur. Mooie tocht gemaakt op zaterdag. Biesbosch rond gefietst. Wat is het 
daar mooi en rustig. De heen en terugweg is ook door 8 mensen per fiets gedaan. 
Ook deze beide ritten waren de moeite waard. 4 mensen waren met de auto en hadden 
de bagage meegenomen. Zij kwamen ons tegemoet fietsen en hadden zo dus ook de 
nodige kilometers gemaakt. Al met al een zeer geslaagd weekend! 
  
Tot de volgende keer, 
  

Tiny van der Velde 

  



	
	

	
	
	

7 

augustus 2017 

 

 
 
 
 
 
Jaarlijks "dagje uit" gezelligheidsrijders 
 
 
 
24 augustus was het weer zover. De weergoden waren ons zeer goed gezind!!! 
Om half 9 verzamelen bij Gamma in Culemborg. Richting Neerrijnen via Meteren, 
Geldermalsen. Hier was de koffiestop met gebak bij het Stroomhuis. Deze wordt ons 
ieder jaar aangeboden door het bestuur. Hiervoor natuurlijk onze hartelijke dank! Voor 
het eerst was Jan Mol er niet bij vanwege gezondheidsproblemen. De laatste paar jaar 
kwam hij nog steeds naar de koffiestop en lunchadres. Meestal is er wel iemand  van de 
Grijders die de fietstocht te ver vindt maar er toch "bij" wil zijn en neemt dan Jan Mol 
mee in de auto. Zo genieten we allemaal.  
Na de koffiestop via Rossum richting Kerkdriel waar de lunch gereserveerd was bij "Opa 
Pietje". Ook de lunch was prima verzorgd.  
Hierna ging het via een prachtige route richting Zaltbommel. Hier weer een koffiestop en 
de nodige ijsjes!!!!  
Via Haaften, Marienwaard richting  Culemborg. Een aantal G rijders heeft de dag 
afgesloten met een etentje bij de Chinees. We hebben  die dag rond de 80 km gefietst. 
Een mooi resultaat met goed fietsweer zonder lekke banden of i.d. 
Jan en Theo bedankt voor jullie inspanning van deze mooie route! Voor herhaling 
vatbaar. 
  
 

  

Tiny van der Velde 
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Betuwse Fiets4daagse (Kerk-Avezaath) van 25 t/m 28 mei 
2017 

De Betuwse Fiets4daagse werd dit jaar voor de 32ste keer georganiseerd. De eerste dag  
valt altijd op Hemelvaartsdag. Men kan kiezen uit een groot aantal afstanden: 25, 40, 60 
en 80 km. De belangstelling voor deze 4daagse blijft groot; er vertrokken op de eerste 
dag al zo’n 1000 personen. 

 
Ook dit jaar hebben we met 12  WTC Gezelligheidsrijders meegedaan en we hebben 
gekozen voor de 40km ritten.  Alle dagen was het mooi weer met veel zon en hoge 
temperaturen. Op zaterdag werd er in Kerk-Avezaath zelfs een temperatuur van 32 
graden gemeten. Ook stond er deze dagen soms een fikse wind. 

 
Op Hemelvaartsdag (25 mei) hebben we de Hollandse 
Waterlinieroute gefietst. Vanuit Kerk-Avezaath 
richting Beusichem en vervolgens door naar 
Culemborg (“Op de Haven”). Vervolgens ging de route 
over de Lekdijk langs Werk aan het Spoel, Prijsseweg 
en langs het spoor naar het zuiden om via de 
Hennisdijk tenslotte via Buren weer terug naar het 
dorpshuis in Kerk-Avezaath te gaan. Op vrijdag, de 
tweede dag, fietsten we de Lingeroute. Via 
Geldermalsen, Deil, Rumpt naar Beesd (met het altijd 
weer prachtige Appeldijkje) en door Mariënwaerdt via Tricht en Buren terug.  De derde 
dag werd de Midden Betuweroute verreden: langs Tiel, Echteld, IJzendoorn naar Ochten 
en van daaruit door Kesteren en Lienden terug naar Kerk-Avezaath. De laatste dag was 
bestemd voor de Lekroute:  deze route liep van Kerk-Avezaath via Rijswijk naar Wijk bij 
Duurstede,  en dan terug via Amerongen, Maurik, Rijswijk, langs het kanaal naar Zoelen, 
Kerk-Avezaath. 

Veel foto’s en meer informatie over de Betuwse fiets4daagse is terug te vinden op de 
website van de organisatie:   http://www.betuwsefietsvierdaagse.nl/ 

Jan van Kats 
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G-Rijders voorrij rooster sept – dec 2017 
	
dinsdag	 2017	

	 	
donderdag	 2017	

	datum	 naam	 telnr	
	

datum	 naam	 telnr	

05	sept	 Hannie	de	Lorijn	 06-465	073	77	
	

07	sept	 Henny	van	Kats	 0345-514786	

	 	 	 	 	 	 	12	sept	 Jan	Pin	 0345-517270	
	

14	sept	 Theo	van	Kessel	 0345-513900	

	 	 	 	 	 	 	19	sept	 Riet	Schurgers	 0345	502994	
	

21	sept	 Leo	Toor	 0345-515616	

	 	 	 	 	 	 	26	sept	 Ria	vd	Hurk	 0345-513284	
	

28	sept	 Rosa	van	de	Gun	 0345-506649	

	 	 	 	 	 	 	03	okt	 Cor	Vogels	 0345-513675	
	

05	okt	 Hugo	Eigenraam	 0345-513468	

	 	 	 	 	 	 	10	okt	 Henk	Sint	 0345	512191	
	

12	okt	 Frans	van	Dijk	 0345-518598	

	 	 	 	 	 	 	17	okt	 Annie	v.	Schaik-van	Dijk	 0345-512404	
	

19	okt	 Tiny	van	der	Velde		 0344-655607	

	 	 	 	 	 	 	24	okt	 Sijgje	Geerding	 0345-516795	
	

26	okt	 Riet	Schurgers	 0345	502994	

	 	 	 	 	 	 	31	okt	 Wil	Flipse	 0345-517443	
	

02	nov	 Hannie	de	Lorijn	 06-465	073	77	

	 	 	 	 	 	 	07	nov	 Cor	Vogels	 0345-513675	
	

09	nov	 Rinus	Flipse	 0345-517443	

	 	 	 	 	 	 	14	nov	 Janny	Pin		 0345-517270	
	

16	nov	 Wim	Bos	 0345-517687	

	 	 	 	 	 	 	21	nov	 Tiny	van	der	Velde		 0344-655607	
	

23	nov	 Henny	van	Kats	 0345-514786	

28	nov	 Hugo	Eigenraam	 0345-513468	
	

30	nov	 Riet	Bronk	 0345-545918	

	 	 	 	 	 	 	05	dec	 Leo	Toor	 0345-515616	
	

07	dec	 Theo	van	Kessel	 0345-513900	

	 	 	 	 	 	 	12dec	 Frans	van	Dijk	 0345-518598	
	

14	dec	 Riet	van	Buuren	 0345-514697	

	 	 	 	 	 	 	19	dec	 Jan	van	Kats	 0345-514786	
	

21	dec	 Anton	vd	Hurk	 0345-513284	

	 	 	 	 	 	 	26	dec		 Kerst	
	 	

28	dec	 kerstvakantie	
	

	 	 	 	 	 	 	02	jan	2018		 vrijwilliger??!!	
	 	

04	jan	2018	 Rinus	Flipse	 0345-517443	

Bij	verhindering	zelf	een	vervanger	zoeken		aub.		
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G-rijders telefoonlijst potentiële “koffiestops” 
Tapperij Lingezicht in Acquoy               0345 682 348 

 
Zomerzorg in Kerk-Avezaath 0344 681 488 

Kletskop  in Asch 0345 501200 
    De Schildkamp in Asperen 0345 618 814 
 

Brasserie ‘t Luifeltje in Leerdam          0345 612 022 

de Kazerne  Asperen 0345 752 825 
 

De drie Snoeken in Lexmond 0347 341 217 

Theetuin  in Beesd, Voorstr 85 0345 619571 
 

Hier is het in  Maurik 0344 691 367 

‘t Pleintje in Beesd (‘Chinees’) 0345 682 066 
 

Jack’s Grill Nieuwegein 030 6033023 

De Blusser in Beusichem 0345 502 211 
 

Route 88 in Rhenoy 0345 682 304 

Pannenkoekenbakker in Buren 0344 572 783 
 

‘t Veer te Rijswijk  0345 558 634/ 

Koffie en Kunst Buren 0344 572474 
  

06 23844423 
 de Hofhouding in Buren 0344-5722 88 

 
de Kleine Taveerne Rijswijk 0345 558 360 / 

Theetuin Cothen, Nachtdijk 9 030 6011668/ 
  

06 51383348 
 

  
06 18284317 

 
De Zwaan Schoonrewoerd 0345 641 482 

Prince Heerlijk, Erichem 06 12132415 
 

De Vrienden in Vianen 0347 320 295 

Plaza (‘Chinees’) in Geldermalsen 0345 572 815 
 

Boer Bertus in Vianen 0347 375 578 

Le Mélangeur, Geldermalsen 0345-582856 
 

‘t Fust Vianen 0347 377 082 
 ‘t Trefpunt in Hei- en Boeicop 0347 341 470 

 
De Ponthoeve Vianen 0347 371 627 

De Zwaan in Heukelum 0345 631 717 
 

De Goudreinet in Vuren/Leuven 0183 630 323 

Rustpunt in Houten 030 6379101 
 

Fort Vuren 0183 660 950 
 Roskam in Houten 030 6371 254 
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Woensdagavond clubritten 2017 
Nog even en de maand augustus zit er ook al weer op. 

De dagen worden al gauw weer korter en de officiële periode van de 
woensdagavondritten die om 19 uur vanaf het clubgebouw van start gaan is dan ook 
voorbij. 

Vanaf mei t/m augustus zijn de woensdagritten dit jaar voor mijn gevoel met bijzonder 
goed weer verreden. Een enkele keer was de voorspelling slecht maar was het op de 
woensdagavond zelf uiteindelijk prima fietsweer. Via de WhatsApp-groep is ook wel een 
enkele keer voor een andere fietsavond gekozen als de voorspelling slecht was. Animo 
om te fietsen was er in ieder geval: zowel B-rijders als C-rijders zorgden steeds voor 
mooie opkomsten en meestal zijn we dan ook als aparte C-groep en aparte B-groep onze 
woensdagavond tochten gaan fietsen.  

Dit jaar was er voor het eerst voor de B-groep een TTC-rooster opgezet. Met de hulp van 
een zestal vaste voorrijders was er in ieder geval hou vast voor de B-rijders die op 
woensdagavond graag een rondje met de club wilden fietsen en die in het verleden nog 
wel eens ondersneeuwden in de groep C-rijders die altijd wel present was. Dingen 
kunnen altijd beter maar de ingeslagen weg lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. 

Nogmaals dank aan Otto Deggeller, Hans Molenaar, Ron Romijnders, Hans Maas en Rob 
Boersbroek voor hun inzet! 

Volgend jaar weer? J 

Louk Janssen     
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TT+ tocht augustus 
Iedere TTC-er die regelmatig een route in elkaar zet, weet dat het nog niet meevalt om 
iedere keer weer creatief te zijn. En zeker voor de TT+ toer wilde ik een route die 
afwisselend, langs mooie plekjes en liefst nog een stuk over onbekende wegen zou 
voeren. De TT+ tocht die ik voor 6 augustus had gepland, voldeed op papier (of liever 
gezegd: op het scherm van de routeplanner) aan al die eisen.  Via IJsselstein, Montfoort 
langs kasteel de Haar naar Breukelen. Hier splitsen, de korte route langs het Amsterdam-
Rijnkanaal via Nieuwegein terug en de TT+ groep dan via Loenen a/d Vecht, Nigtevecht 
en Maartensdijk over Bilthoven en Houten terug. Ik had zelfs een koffie-met-appeltaart-
pauze op een mooi punt in de route ingepland: na zo'n 85 kilometer, vlak voor Nieuw 
Loosdrecht. 
 

Natuurlijk durfde ik niet alleen op de 
routeplanner te vertrouwen. Zoals 
gebruikelijk wilde ik de route ook zelf 
verkennen. Doordeweeks lukte dat niet, 
want zelfs midden in de zomer zou ik dan 
de terugweg in het donker moeten 
afleggen. De vrije dag die ik daarvoor nog 
beschikbaar had was zaterdag 29 juli.  Die 
dag was een nat en donker grijs dieptepunt 
in deze toch al niet bijzondere zomer. Ik 
kwam op mijn verkenningstocht geen hond 
tegen, laat staan andere wielrenners. Wel 
bleken er twee gedeeltes te bestaan uit zo 

goed als onverharde grindpaadjes door het bos. Die heb ik nog kunnen "omruilen" voor 
een normale weg. 
Hoe anders was dat op de dag van de toertocht zelf. Het was droog en lekker weer met 
een zonnetje. Gelokt door de plechtige belofte dat er écht een appeltaartpauze gepland 
was, lieten maar liefst 15 leden zich overhalen de tocht mee te fietsen. En niet alleen 
ónze vereniging was present op Neerlands fietspaden en wegen. Het leek wel of half 
Nederland die ochtend op de fiets zat. De fietspaden en bochten die een week van 
tevoren in de stromende regen nog zo goed begaanbaar leken, vormden die zondag, 
door de grootte van de groep en de vele tegenliggers, die niet altijd even handig 
tegemoet kwamen, vaak een aaneenschakeling van spannende momenten. Gekscherend 
werd de route al de 1000-bochtentocht gedoopt. 
 
Voor wie er niet bij was: denk vooral niet dat 
het uitsluitend kommer en kwel was. We 
hebben genoten van een route die anders dan 
anders was, zijn op mooie plekken gekomen 
en hebben een sportieve ochtend gehad en de 
appeltaartstop was gezellig.  
Het snelheidsrecord hebben we niet gebroken, 
maar dat geeft niet. Daar zijn TT+ tochten 
niet voor. Wel heb ik weer wat opgestoken als  
TTC-er van dienst: volgende keer minder 
bochten. Ik grapte tegen mijn vrouw dat ik me 
er de volgende maar eens met een Jantje-
van-Leiden vanaf maak. Gewoon eerst 30 
kilometer pal rechtdoor naar het westen, dan 180 graden keren en 60 kilometer 
rechtdoor naar het oosten (liefst met de wind in de rug) en dan rechtsomkeert 30 
kilometer terug naar huis. Appeltaart halverwege op een Culemborgs terras. ;-) 
Louk Janssen  
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TTC Rooster B-groep 28 km/u 

  
 
 
 

zondag 27 augustus 17 9:00 Otto Deggeller  
zondag 3 september 17 9:00 Jos van Zutphen TT+ 

zondag 10 september 17 9:00 Guy Staals  
zondag 17 september 17 9:00 Raymond Groebbé  
zondag 24 september 17 9:00 Ronald Roelofs  

zondag 1 oktober 17 9:00 Joop Dokman TT+  
zondag 8 oktober 17 9:00 Jeroen Spithoven  

zondag 15 oktober 17 9:00 Jos van Zutphen  
zondag 22 oktober 17 9:00 Rob Boersbroek Herfsttocht 
zondag 29 oktober 17 10:00   
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Foto’s terugkijken? 
Niet aanwezig geweest? Foto’s nog een keer terugkijken? Jan van Kats heeft mooie 
fotocollages gemaakt: 

Foto’s  “uit de oude doos” 
• WTC foto’s 25 jaar jubileum 

https://myalbum.com/album/sKnUfeKrREz7 

• Erwtensoeptocht van 14 februari 2016 
myalbum.com/album/2ITspOc7vmYM 

G-rijders bezoek op 23 maart 2016 aan Fysio van den Berge: 
myalbum.com/album/i1I7TYZ6Y1ur 

• Lente-Sponsor-Foto tocht van 3 april 2016 
myalbum.com/album/DB0P2vNjrpKD 

• G-rijders dagje uit 18 augustus 2016  
http://myalbum.com/album/2wxf8XHLcjTc 

• G-rijders wokken 25 augustus 2016 
http://myalbum.com/album/D7TBb5E0NdtY 

• Lustrumfeest op 11 september 2016 
https://myalbum.com/album/aYkP3b1xAEe0 

 
Foto’s 2017 

• Een bijzondere koffiestop van de G-Rijders op 25 april 2017 
https://myalbum.com/album/tliv1rLChrpd				
 

• Betuwse Fiets4daagse (Kerk-Avezaath) van 25 t/m 28 mei 2017 

https://myalbum.com/album/A01fNDFT6Wvo    

• herdenkingstocht Arjan Eigenbrood / foto’s A-rijders 

https://myalbum.com/album/SxJClHISeX6a   

• dagblad De Gelderlander/ Betuwse Fiets4daagse / foto G-rijders / prominent zien 
we Jenny en Sijgje aan kop van de groep   

https://myalbum.com/album/A01fNDFT6Wvo  
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Wij hebben een grote keuze in kleding en schoenen. 
Daarnaast hebben we een zeer uitgebreid assortiment andere artikelen. 
Rugzakken, luxe leren tassen, tennisrackets, zaklampen, campingartikelen etc… 
Wat bij ons voorop staat : SERVICE EN AANDACHT VOOR DE KLANT 
Wij geven niet wat u vraagt maar wat u nodig heeft. 
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van outdoor kunnen wij u optimaal van 
dienst zijn. 
Ook voor het bedrukken van uw kleding bent u bij ons op het juiste adres. 
Loopt u eens vrijblijvend binnen!  
HOUTWEG 4A tegenover de Action. Geopend van di t/m za van 9.30 t/m 17.00 
 
WTC Culemborg krijgt 10% korting op gehele assortiment kleding 
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Adressen 

Secretariaat: 

Wilgeboom 3, 4101 WJ Culemborg 

Internetadres: www.wtcculemborg.nl 
Email adres: wtc@wtcculemborg.nl 
 
Clubhuis A.V. Statina Sportlaan 7 
  4102 HM Culemborg 
  0345-518675 
 

 
 
Voorzitter  Raymond Groebbé 06-22241144 
 
Secretaris Hans Maas  0345-521432 
 
Penningmeester Rob Boersbroek 06-51534329 
   
Communicatie Barend de Graaff 0345-501773 
 
Vertegenwoordiger G-rijders Tiny van der Velde-Schilstra 0344-655607 
   
Vertegenwoordiger toerfietsers Louk Janssen 06-46376998 
 
Bestuurslid Guy Staals 06-55332133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


