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DierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaakDierenspeciaalzaak    
 

 

De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 

 

Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,Duivenvoer : Versele laga , Mariman , Witte molen ,    

Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Teurlings , Natural , Beyers en WierckBeyers en WierckBeyers en WierckBeyers en Wierck    

    

Hengelsport , Hondensport en Vogelzaden. 

 

HondentrimsalonHondentrimsalonHondentrimsalonHondentrimsalon    Petra.Petra.Petra.Petra.    

    

Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.Gratis bezorging in Breda.    

 

Donderdag nà 13.00 uur   Gesloten !Gesloten !Gesloten !Gesloten !    

    

    

Haagweg 210Haagweg 210Haagweg 210Haagweg 210    

                                                    4812 XE Breda4812 XE Breda4812 XE Breda4812 XE Breda    

076076076076    3031407303140730314073031407 

    

    

    

 



 

 

C.C.BredaC.C.BredaC.C.BredaC.C.Breda    
    
Secr    : B.Brouwer    
E-mail : info@ccbreda.com 
            : www.ccbreda.com 

    

Krantje nr Krantje nr Krantje nr Krantje nr 22228888        6666    novnovnovnov    ’2’2’2’21111    

Aanvullende maatregelen Corona.Aanvullende maatregelen Corona.Aanvullende maatregelen Corona.Aanvullende maatregelen Corona.    
    
Op dinsdag 2 november j.l is op de persconferentie bekend gemaakt dat de controles op het volledig 
gevaccineerd zijn tegen Covid-19 wordt aangescherpt. 
Voor ons als duiven vereniging geld dit uiteraard ook en zullen wij mocht de situatie zo blijven ook 
verplicht zijn om vooraf bij binnenkomst van zowel de tentoonstelling als ook de kampioenen 
huldiging iedereen moeten vragen om hun inentingsbewijs ( op papier of via de Corona app ) te 
tonen. Mocht u hieraan niet kunnen voldoen dan moeten wij u helaas weigeren. 
 
Op 12 november komt er een nieuwe persconferentie waarin mogelijk nog strengere maatregelen 
worden getroffen en mogelijk de tentoonstelling en kampioenen huldiging alsnog afgelast moeten 
worden.  
Mocht dit het geval zijn dan houden wij u uiteraard via de email en op de site hiervan op de hoogte. 
 
Tentoonstelling C.C.BredaTentoonstelling C.C.BredaTentoonstelling C.C.BredaTentoonstelling C.C.Breda    
    
In het weekend van 26-27 en 28 november organiseert onze vereniging haar jaarlijkse 
tentoonstelling.  
Inleg € 7,50 per 4-tal. 
   

• 1 Oude doffer 

• 1 Oude duivin 

• 1 Jonge doffer 

• 1 Jonge duivin. 
 
Dit alles zal weer gehouden worden bij “Interpalomas” Dr. Henk de Weerd aan de Rijsbergseweg 
300a. 
Duiven zetten : op vrijdag 26 november van 19.00 t/m 20.30 uurop vrijdag 26 november van 19.00 t/m 20.30 uurop vrijdag 26 november van 19.00 t/m 20.30 uurop vrijdag 26 november van 19.00 t/m 20.30 uur.... 
Keuring van de duiven zal op zaterdag 27 november plaats vinden. 
Tentoonstelling :  op zondag 28 november zaal op zondag 28 november zaal op zondag 28 november zaal op zondag 28 november zaal open vanaf 10.00 uur.open vanaf 10.00 uur.open vanaf 10.00 uur.open vanaf 10.00 uur.    
Uitkorven ± 13.00 uur.13.00 uur.13.00 uur.13.00 uur.    
 
Wij hopen op uw aller opkomst voor een gezellig samen zijn, voor een hapje en een drankje. 
    
    
    
    
    
    

    



 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Uitreiking Uitreiking Uitreiking Uitreiking     bordjes bordjes bordjes bordjes 1111eeee    prijsvliegers C.C.Bredaprijsvliegers C.C.Bredaprijsvliegers C.C.Bredaprijsvliegers C.C.Breda    
    
Op zondag 28 november ± 11.00 uur zullen we de bordjes van de 1e prijsvliegers van 2021 worden 
uitgereikt.   
 
Kampioenen huldiging C.C.Breda.Kampioenen huldiging C.C.Breda.Kampioenen huldiging C.C.Breda.Kampioenen huldiging C.C.Breda.    
    
Op zaterdag 11 december a.s11 december a.s11 december a.s11 december a.s zullen wij onze kampioenen van 2021 op gepaste wijze gaan huldigen 
op onze jaarlijkse feestavond welke ook weer gehouden zal gaan worden bij “Interpalomas” Dr. Henk 
de Weerd aan de Rijsbergseweg 300a. 
Voorafgaand zullen wij u zoals gewoonlijk een buffet aanbieden à € 10,00 p/p.  
Dranken tijdens de gehele avond GRATIS. (  volledig verzorgd dus !!volledig verzorgd dus !!volledig verzorgd dus !!volledig verzorgd dus !! ) 
 
Opgeven voor het buffet tot Opgeven voor het buffet tot Opgeven voor het buffet tot Opgeven voor het buffet tot uiterlijk 28 novemberuiterlijk 28 novemberuiterlijk 28 novemberuiterlijk 28 november    bij bovenstaand secretariaat. 
 
Zaal open vanaf 18.30 u.  
Aanvang buffet 19.00 u. 
Uitreiking kampioenschappen ± 20.15 u. 
 
Verder zullen we op deze avond een loterij houden. 
En zullen de geschonken bonnen van onze kampioenen worden verkocht. 
Sluiting uiterlijk 00.00 uur.   ( i.v.m. de Corona maatregelen. ) 
 
 
Bonnen verkoop C.C.BredaBonnen verkoop C.C.BredaBonnen verkoop C.C.BredaBonnen verkoop C.C.Breda    
    

    
 
Vanaf 27 november 10.00 uur. t/m 11 december 17.00 uur. Zullen onze geschonken bonnen online 
worden aangeboden bij “Toppigeons”“Toppigeons”“Toppigeons”“Toppigeons” In deze periode kunt u voorbieden op de bonnen waarna de 
eindverkoop tijdens onze feestavond op 11 december zal plaatsvinden ( mist deze kan doorgaan ) 
anders zijn de online biedingen bindend. 
 

• Een CADEAU-TIP voor de vrouwen !!! Mocht u nog niets weten voor de kerst voor uw man dan 
is hier uw kans. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om alleen een bonnenverkoop van onze eigen leden te houden. 
De volgende leden hebben hieraan hun medewerking verleend. 
 

• Team de WeerdTeam de WeerdTeam de WeerdTeam de Weerd    

• A.L.L van Grinsven A.L.L van Grinsven A.L.L van Grinsven A.L.L van Grinsven ––––    Comb T & T van Grinsven  Comb T & T van Grinsven  Comb T & T van Grinsven  Comb T & T van Grinsven  ( 1 gezamenlijke bon )    

• C.VergouwenC.VergouwenC.VergouwenC.Vergouwen    

• R.BeensR.BeensR.BeensR.Beens    

• Kasper KoolKasper KoolKasper KoolKasper Kool    

• J.MouwenJ.MouwenJ.MouwenJ.Mouwen    

• A.TimmersA.TimmersA.TimmersA.Timmers    

• W.ColsenW.ColsenW.ColsenW.Colsen    

• Bernard BrouwerBernard BrouwerBernard BrouwerBernard Brouwer    

• DaniDaniDaniDaniël en Iwona Godekël en Iwona Godekël en Iwona Godekël en Iwona Godek    
    
Namens bestuur en leden willen wij de schenkers hiervan nog hartelijk bedanken. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





Cees Brekelmans 
Voor al uw bloemen, planten, 

 
bruids- en grafwerk 

 

   
 

Cees Brekelmans wenst alle duivenmelkers een goed seizoen toe. 
 

Hoek : Haagweg/Oranjeboomstraat - Breda 
  06-546 44 378 - Fax  076-522 79 77 

 
 
 

 

 

 
Website : w w w . c a f e t a r i a d e g u u s t . n l   

 
 

 

Duivensportprijzen 
 

 
 

Vera de Kruik 
 

Salmsalmstraat 14 
5175 CG Loon op Zand 

(0416) 361 775 
(06) 510 662 40 

info@veradekruik.nl 
www.veradekruik.nl/ 

http://www.cafetariadeguust.nl/
mailto:info@veradekruik.nl
http://www.veradekruik.nl/
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Verslag najaarsvergadering 17 september ’21 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige van harte 

welkom. 

2. Vaststellen presentielijst 

Afgemeld voor deze vergadering zijn : Kasper Kool, Ad Quaytaal, Cees 

Nulle, R.Puffer, J Stokkermans, T Timmers, W.Colsen, C Ripmeester, en 

P.Mertens 

Aanwezig waren 26 leden 

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering. 

Op het verslag van 9 maart 2020 ( gepubliceerd in krantje nr 2 van 

15 maart 2020) waren geen op of aanmerkingen. 

4. Ingediende voorstellen C.C.Breda. 

Er waren binnen de gestelde termijn van indiening geen voorstellen 

ingediend voor onze C.C.Breda. 

Het voorstel dat te laat was ingediend door Fr. Nulle en Jan Breedijk, 

hierop gaven beide heren op deze vergadering aan dat het om deze 

reden niet behandelen erg kort door de bocht vonden. 

De indieningstermijn wordt ruim van tevoren bekend gemaakt aan de 

leden, en wordt in deze dan ook strikt de gehandhaafd voor ALLE 

leden. 

5. Ingediende voorstellen Union de Baronie 

Ook voor de Union de Baronie waren geen voorstellen ingediend. 

6. Ingediende voorstellen Brabant-2000 

Ook voor Brabant-2000 waren geen voorstellen ingediend. 

7. Mededelingen bestuur 

 

- Datum tentoonstelling C.C.Breda 

Weekend van 26/27/28 november. 

Zal worden gehouden bij Interpalomas ( Henk de Weerd )  aan de 

Rijsbergseweg. 

Inleg € 7,50 per 4-tal 1 oude doffer, 1 oude duivin, 1 jonge doffer en 1 

jonge duivin. 

De keurmeester is Jan van Gils Oosterhout 

 

- 1e Prijswinnaars  

De 1e prijsvliegers zullen op zondagmorgen 28 november met de 

tentoonstelling worden uitgereikt 
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- Kampioenen huldiging C.C.Breda

De datum voor de kampioenen huldiging is vastgesteld op 11 december

2021.

Ook deze zal gehouden worden bij Interpalomas ( Henk de Weerd ) aan de

Rijsbergseweg

Ook dit jaar zullen we voorafgaand aan de prijsuitreiking een buffet

aanbieden € inleg 10,00 p/p deelname vrijblijvend. Vooraf op te geven.

Kampioenen huldiging Union de Baronie 

6 November 2021 zal worden gehouden bij vereniging 1935 Madese Bond 

Wilhelminastraat 2b te Made. 

Kampioenen huldiging Brabant-2000 

Zal gehouden worden op vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober. 

De kampioenen van 2020 zullen worden gehuldigd op vrijdag 22 oktober, 

en de kampioenen van 2021 op zaterdag. Kampioenen die zowel in 2020 als 

in 2021 erbij stonden worden op zaterdag 23 oktober gehuldigd. 

- Bonnenverkoop

Dit jaar wordt er een bonnenverkoop georganiseerd. Onze kampioenen

hebben zich bereid verklaard om een bon voor een jonge duif/koppel eieren

in overleg te schenken.

Er wordt een voorverkoop gehouden via het internet bij Toppigeons waarna

de eindverkoop in de zaal op 11 december gaat plaats vinden.

- Bestuurskandidaten

Diegene welke zich geroepen voelen om zich in te willen zetten als

bestuurslid kunnen zich opgeven tot uiterlijk 31 december a.s.

Rooster aftreden bestuur. 

R.J.J.M.Kil Voorzitter 2021  

B.Brouwer Secretaris 2023 

J.Mouwen Penningmeester 2022 ( Herkiesbaar ) 
J.Stokkermans     Rekenaar 
A van Dijk

C.Vergouwen

P.Nooren

Concoursleider        
Bestuurslid  

Bestuurslid  

         2021 
2021  

         2022 ( Herkiesbaar ) 

2022 ( Herkiesbaar ) 

T.Timmers Bestuurslid 2023 

- Ringen en lidmaatschapskaarten uitgeven.

De datum voor het afhalen van de ringen 2022 & de lidmaatschapskaarten

is vastgezet op maandag 3 januari 2022. In ons verenigingslokaal hier aan

de Strijpenseweg 3 te Prinsenbeek

Lidmaatschapskaart voor individuele leden blijft € 60,00 en voor een

combinatie         € 83,50
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- Evaluatie laden 

Voor het eerst dit jaar zijn we gestart met het om toerbeurt laden van de 

duiven. Wij als bestuur waren blij verrast met het aantal leden wat zich 

hiervoor vrijwillig hadden opgegeven. 

Het laden is vlekkeloos verlopen iedereen had zich keurig aan het rooster 

gehouden, en indien nodig zelf voor een vervanger gezorgd. 

Hopelijk zijn er volgend jaar nog meer vrijwilligers bereid om ingedeeld te 

worden voor het laden zodat men nog meer spreiding kunnen toepassen in 

het rooster. 

 

- Kascontrole commissie  

Omdat we het voorjaar van 2021 geen voorjaarsvergadering hebben 

kunnen houden i.v.m. de Corona. Zijn we nog op zoek naar 1 kascontrole 

kandidaat die in het voorjaar van 2022 samen met Ruud Beens de boeken 

kan controleren over het boekjaar 2021. Jan Breedijk treed reglementair af. 

Jos Schoenmakers geeft zich hiervoor op. 

 

- Aantal ingekorfde duiven 

Het aantal ingekorfde duiven per vlucht is dit jaar gelukkig gestegen. En 

kwamen we niet in de problemen qua aantal inkorvende leden, zo ook met 

het minimaal aantal duiven dat per vlucht nodig is, zodat we ( op 1 vlucht 

na) moesten bijleggen als vereniging. 

 

In de wandelgangen vingen wij op dat de aantallen duiven mogelijk de 

concoursen zouden oprollen en daardoor mogelijk de kleine liefhebber geen 

prijs meer kan halen. 

Wij als bestuur waren hier achter de schermen reeds mee aan de slag 

gegaan en hebben schaduw uitslagen gemaakt, om te kijken in hoeverre dit 

ook werkelijk zo is. 

 

Iedereen op de vergadering heeft een overzicht gehad met 

schaduwuitslagen. Uit dit overzicht blijkt dat het voor de uitslag heel weinig 

uitmaakt of men het aantal in te korven duiven beperkt of zelfs 1 op 3 zou 

gaan spelen.  

 

Hierop kwamen uit de vergadering verschillende ideeën o.a. door Frank 

Nulle en Jan Breedijk om een schaduw uitslag met 20 of 30 vooraf 

opgegeven duiven naast de gewone uitslagen hiervan een schaduw uitslag 

te maken welke verders voor geen enkel kampioenschap zou hoeven tellen. 

Eric Bercmoes kwam met een idee om hiervan mogelijk 3 duiven te maken, 

omdat iedereen geacht mag worden 3 duiven aan te kunnen wijzen. Hij 

zegt zelfs bereid te zijn zich in te zetten om hiervoor sponsoren te 

benaderen. 

Afgesproken is dat we beide ideeën in samenspraak deze winter zullen gaan 

uitwerken, en hier op de voorjaarsvergadering op terug zullen komen.  
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8. Rondvraag 

Hiervoor gaven zich voor op de heren Jan van Wanrooy, W.Wirken en 

P v/d Zanden. 

 

- Jan van Wanrooy 

t.b.v het 90 jarig bestaan van onze vereniging hebben we een 

bonnenverkoop gehouden t.b.v de kas. Wat er o.a. met de opbrengst 

hiervan is gedaan. Hiervan is een ploegenspel met GRATIS prijzen 

vanuit de kas georganiseerd, met de verhuis van onze vereniging zijn 

er extra kosten gemaakt van o.a. het aanschaffen van een NIEUWE 

opslag container en karren voor de manden, en inkorf-karren waarop 

alle inkorf apparatuur geplaatst kon worden. Verder zijn er de 

tekorten welke zijn ontstaan door het uitbreken van de Corona 

hiermee opgevangen. 

Verder vraagt hij waarom de vracht bij ons duurder is dan bij andere 

verenigingen. De vrachtprijs wordt door Brabant-2000 bepaald en 

hier bovenop komt voor onze C.C.Breda de vasten kosten van € 0,25 

p/d voor de functionarissen en een klein gedeelte gaat naar de kas 

waarvan de vereniging moet bestaan. 

 

- W.Wirken  

Dat hij 2 jaar geleden tijdens het koppelen zich nog steeds onjuist 

bejegend voelt. Achteraf is de interpretatie en als grap bedoelde 

uitspraak bij Wil blijkbaar slecht overgekomen. Dat betreuren wij, en 

is hiervoor alsnog een welgemeend excuus aangeboden. 

 

- P van der Zanden 

Vraagt of er voor volgend jaar als de manden in het voorjaar in het 

donker terug komen er voor verlichting gezorgd kan worden. 

Hieraan wordt gewerkt. 

 

9. Sluiten 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun opkomst en heet 

alle aanwezige wel thuis.      

 

 Secr. Bernard Brouwer 



Schaduw uitslagen 2021

C.C.Breda Fondduiven C.C.Berperkt   Max 20 dvn C.C.Breda 1 op 3

Aantal Aantal Niet op Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Niet op Aantal Aantal Niet op

Duiven Deelnmrs uitslag Duiven Deelnmrs Prijs dvn. Duiven Deelnmrs uitslag Duiven Deelnmrs uitslag

17-4-2021 Quievrain 878 31 12 317 7 3 446 31 14 878 31 8

25-4-2021 Peronne 915 33 16 341 8 2 489 33 16 915 33 11

1-5-2021 Morlincourt 894 35 18 346 10 2 503 35 16 894 35 12

8-5-2021 Pontoise 814 31 4 326 9 51 436 31 5 814 31 4

15-5-2021 Sens 354 25 6 42 3 1 278 25 5 354 25 6

23-5-2021 Pont st Max 563 29 8 199 10 22 383 29 8 563 29 7

23-5-2021 Issoudun 142 13 3 66 1 8 96 13 5 142 13 3

29-5-2021 Sens 492 29 15 108 6 0 343 29 14 492 29 11

5-6-2021 Argenton 68 11 3 68 11 3 68 11 3

5-6-2021 Pont st Max 481 28 15 153 9 0 338 28 15 481 28 10

11-6-2021 St.Vincent 77 12 5 77 12 5 77 12 5

13-6-2021 Chateaudun 392 20 5 101 4 2 232 20 7 392 20 4

Jongen Niet geklokt ( Marc de Weerd ) Max 30 duiven

17-7-2021 Bierges 712 25 4 59 506 25 5 712 25 2

31-7-2021 Quievrain 537 21 3 55 392 21 3 537 21 3

7-8-2021 Niergies 405 18 3 50 317 18 4 405 18 2

14-8-2021 Morlincourt 372 18 6 30 289 18 6 372 18 5

21-8-2021 Pontoise 322 14 2 30 243 14 2 322 12 2

28-8-2021 Melun 184 9 1 30 129 9 1 184 9 1

4-9-2021 Melun 182 9 2 41 131 9 2 182 9 2

11-9-2021 Chateaudun 162 9 6 37 113 9 2 162 9 3

Natour

14-8-2021 Quievrain 412 24 7 301 24 7 412 24 7

21-8-2021 Niergies 351 24 13 285 24 13 351 24 13

28-8-2021 Niergies 333 16 8 256 16 8 333 16 8

4-9-2021 Morlincourt 292 16 7 219 16 7 292 16 7

11-9-2021 Pont st Max 210 11 5 146 11 5 210 11 4



Website :  www.bakkerijlips.nl 

http://www.bakkerijlips.nl/


Spreekuren maandag t/m vrijdag 12.30 – 

13.30 uur 

18.00 – 19.30 uur 

Verder volgens afspraak 

Let op: Het vrijdag avondspreekuur is komen 
te vervallen.

Dierenarts 

C.P.Timmers

Burg. Pastoorstraat 48 

4835 KG Breda 

(076) 565 09 60

 www.dierenartstimmers.nl 

Nieuwe Haagdijk 36 

4811 TE Breda 

Cafetaria 

Piet Schraven 

(076) 521 26 76

Openingstijden 

Woe/Za 12:30 - 24:00 

Zo 12.30 - 22:30

Nieuwe Haagdijk 12 

4811 TD Breda 

Op maandag zijn wij de gehele dag gesloten. De andere 

dagen van de week staan wij graag voor u klaar! 

 Ambachtelijke slagerij 

(076) 521 22 89

(076) 522 90 88

  www.slagerijkouwenberg.nl/  

Al sinds 1928 staat slagerij kouwenberg bekend om haar 

kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dagelijks staan wij voor 

u klaar met dagverse producten en dat proeft u!  



 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

                    Konijnenberg 2      

                 4815 EH Breda       

                 06-54217950    

____________________________________________________________________________________________ 

 

Openingstijden : 

  

Maandag: 08.30 uur - 17.30 uur 

Dinsdag: 08.30 uur - 17.30 uur 

Woensdag:  08.30 uur - 17.30 uur 

Donderdag: 08.30 uur - 17.15 uur 

Vrijdag: 08.30 uur - 17.30 uur 

Zaterdag: 9.30-12.30 uur  (alleen verkoop) 

Zondag zijn wij gesloten 

 

  

Adres:                                                          Telefoon:                                               E-Mail : 

Kalshoven 46                                               +31(0)76-5876239                       jckoumans@gmail.com 

4825 AM Breda 

 

 www.ajbroeders.nl  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                     Kantoorvakhandel 

             Benoist 
 (076) 521 21 64 

 benoistbreda@zonnet.nl 

 

Openingstijden 
Maandag gesloten 

Di/Vr 9:30 - 18:00 

Za 10.30 - 17:00 
 

   www.benoistkantoorvakhandel.nl  

 

 
 

Haagweg 32 

4814 GE Breda 

 



Voerspecialist 

 

Multimix 

Broedbakken  

 

  Super Spoedniks 

Voor alle constateersystemen 3 & 4 gats 

Duivenmanden  

 

Openingstijden :  

Maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag van 

09.00 t/m 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 t/m 

15.30 uur  Woensdag Gesloten! 

http://www.patagoon.nl/ 

Duivenvoer 

Vliegmengeling: 25KG 

Super vliegmengeling: 25KG 

Vliegmengeling met getoaste soja: 

25KG 

Super popcorn mengeling: speciale 

mengeling  

met alleen popcorn mais 25KG 

Kweekmengeling: 25KG 

Kweek soja: 25KG 

Kweek excellent: met 1e klas 

cribsmais 25KG 

Super dieet mengeling: gebaseerd 

op paddy  

en fijne zaden 20KG 

Zoontjes dieetmengeling: 20KG 

Zuiveringsmengeling: 20KG 

Duivengerst Patagoon: 20KG 

Rui basis extra: 25KG 

Rui winter: 25KG 

Rui winter excellent: 25KG 

Junioren mengeling: zonder mais 

25KG 

Snoepzaad: 5/20KG 

Ultra light: Jonge duivenvoer 

gebroken mais 20KG 

Super zuivering: v/d Toor paddij 

basis 20KG 

Gerry plus patagoon: 20KG 

 
De Patagoon 
Rij- en Uitweg 12/A 
4171CN Herwijnen 
Telefoon 0418-582264 
 

 

 



Bouwbedrijf Dan 
Eigenaar : Daniël Godek 

Tel 06-50744922 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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