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Van het bestuur
In de vergaderingen van augustus, september en oktober werden de volgende besluiten genomen:

   Bij de beoordeling van het aangaan van een huurovereenkomst moet het inkomen van de kandidaat huurder voldoende
zijn om de huur te kunnen opbrengen. De inkomenseis bij verhuur is een zekerheidsstelling voor de corporatie maar is
ook een preventieve maatregel tegen mogelijke te hoge huurlasten van de huurder. 
Zoals bij corporaties gebruikelijk, wordt daarbij de volgende norm gehanteerd: (gezamenlijk) maandinkomen van aspirant
huurder(s) dient circa 2,5 x de maandhuur te bedragen. De norm 2.5 x de maandhuur is zowel voor alleenstaanden als
samenwonenden gelijk. Daal en Berg hanteert die norm ook, maar deze was nog nooit formeel vastgelegd. In de verga-
dering van 29-8-2018 werd besloten deze norm officieel vast te stellen. 

   Tijdens de laatste algemene Ledenvergadering werd het bestuur uitvoerig bevraagd over handhaving van de leefregels,
vooral daar waar het aanzien van het monument in het geding is. Te hoge heggen, zelf geplaatste opvallende erf-
afscheidingen en schuttingen, uitgelopen beplanting, verwaarloosde tuinen, bouwsels tegen de gevels geplaatst, wit
geverfde gevels. Het kwam allemaal voorbij. Het bestuur steekt veel energie in het handhaven van onze regels maar
merkt in de praktijk dat sommige regels ruimte voor interpretatie laten. Ruimte, waar sommige bewoners, bewust of on-
bewust, gebruik van maken. Dit levert veel gedoe op en het vraagt erg veel tijd om dergelijke misstanden op te lossen.
Daar moeten we van af.

In de vergadering van 19 september stond dit punt op de agenda en daar werd het volgende besloten:

Onder 10.2 Huishoudelijk reglement toevoegen:
N. Het van een kleur/verflaag voorzien van de buitenmuren van de woning. Indien een bewoner onverhoopt toch een
kleur/verflaag aanbrengt, wordt deze op gezag van het bestuur -op kosten van bewoner- verwijderd.
Het besef is ontstaan dat de granitovloeren en het –nog spaarzaam aanwezige- glas-in-lood eveneens tot bijzondere
details van de laagbouwwoningen en de portieken behoren. 

Vandaar dat werd besloten:
De granitovloeren en het glas-in-lood in de lijst ‘Bijlage 1, monumentale waarde’ van het Huishoudelijk Reglement op te
nemen.

Blijft over de verwaarloosde tuinen en de sterk afwijkende tuinafscheidingen. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden
tot aanscherping dan wel aanpassing van het reglement, zodat daarop ook actief kan worden gehandhaafd, hoe ver-
velend dat ook is.

Op een volgende ledenvergadering zal het onderwerp handhaving en aanpassing van de regels worden geagendeerd.
Wellicht hebben leden nog meer suggesties om de handhaving effectiever te maken.

   In de nieuwsbrief van april werd een oproep geplaatst om met het bestuur mee te denken over een bijzondere vraag
van een bewoner. Een B-lid verzocht het bestuur namelijk de mogelijkheid te onderzoeken om zijn woning terug te kopen
om diezelfde woning vervolgens weer aan hetzelfde lid te verhuren. Een vraag die buiten alle regels van de vereniging
valt en dus niet direct te beantwoorden viel. Twee oud-bestuursleden reageerden positief op de oproep en samen met
hen vond een uitvoerige verkenning van alle aspecten rond dit onderwerp plaats. Er werd ook met de Raad van Commis-
sarissen overlegd. Uiteindelijk werd in de bestuursvergadering van 18 oktober een notitie met alle aspecten van het
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onderwerp behandeld. Dit leidde tot het bestuursbesluit de bewonersvraag niet te honoreren. Doorslaggevend daarbij
was de precedentwerking die een mogelijk ‘ja’ tot gevolg zou hebben. Het effect van vervolgvragen van bewoners die van
eenzelfde deal gebruik willen maken op de verenigingsfinanciën is namelijk niet te overzien en daarmee zeer riskant.
Zou het verzoek worden ingewilligd, dan kan er nu en straks tegen andere B-leden met een gelijk verzoek niet op een
andere wijze worden gereageerd. Uit oogpunt van goed bestuur en in het belang van de vereniging moet het risico dat
andere gelijke verzoeken, in de nabije toekomst en op de langere termijn, de draagkracht van de vereniging te boven
gaan, worden uitgesloten. 
Het bestuur dankt Aad Schuurmans en Eric Meijs voor hun bijdragen aan de uiteindelijke totstandkoming van dit besluit.

   Het vrijgekomen pand Papaverhof 13 zal na renovatie worden verhuurd. Ook dit besluit viel op 18 oktober.
De argumenten zijn dezelfde als bij eerdere besluiten tot verhuur, die eerder per nieuwsbrief werden toegelicht. Bij de
beschouwing van de vraag of de vereniging dit pand zou gaan verkopen of verhuren, werd ook gebruik gemaakt van een
zogenaamde ‘Balanced Scorecard’. Daarbij worden de verschillende argumenten (beheer, financiën, bewoners, lerend
vermogen van de organisatie) tot een te nemen besluit van verschillende invalshoeken onderzocht en beschreven.
Geconcludeerd werd dat Daal en Berg goed in staat is om huur en koop samen te managen. Het beheer van huur-
woningen is echter eenvoudiger te managen dan die van de koopwoningen.

Verkoop is altijd een alternatieve strategie om extra middelen te generen maar die zijn momenteel niet nodig. Samen met
externe omstandigheden (rentestand, vermogenspositie, situatie op de huizenmarkt, toegang tot hypotheek) dient
periodiek een afweging gemaakt te worden welke strategie voor de vereniging het meest effectief is. Voor nu blijkt dat
verhuur te zijn. Beleid dient zich echter aan de omstandigheden aan te passen maar totdat de omstandigheden wijzigen,
zullen laagbouwwoningen die vrij komen worden verhuurd. Dat betekent dat bewoners die op de A-lijst staan met de
wens om alleen te willen kopen, hun voorkeur moeten heroverwegen. 

   Rioleringsproblematiek blok Papaverhof/Magnoliastraat. Besloten werd om opdracht te verstrekken de al jarenlang
slepende problematiek van de riolering ter plekke op te lossen. Het gehele systeem dient te worden vernieuwd, waartoe
ook de bestrating en de tuinen moeten worden opengelegd. De bewoners ontvangen hierover nader bericht.
Bij de verkoop in 2007 kregen de bewoners schriftelijk toegezegd dat de ook toen al heersende rioolproblemen opgelost
zouden worden, wat tot op heden dus niet gebeurde. Gezien de destijds gedane belofte, dienen de kosten van het werk
uit de reserves van de vereniging te worden betaald.

   Nieuwe deurdrangers hoogbouw. Het nieuwe intercomsysteem geeft regelmatig storing. Vastgesteld werd dat dit wordt
veroorzaakt door de deurdrangers, die met een te harde klap dichtslaan en waardoor het slot niet goed in de slotplaat
valt. Gevolg is dat het intercomsysteem ontregeld raakt. Besloten werd de drangers met spoed te vervangen.

   Volgens de planmatige begroting komen de schoorstenen van de etagewoningen in aanmerking voor onderhoud.
Onder andere moeten de afdichtingslabben tussen schoorsteen en dak worden vervangen. Om dit werk te kunnen uit-
voeren, dient Daal en Berg eerst Arbo-voorzieningen aan te brengen. Nieuwe wetgeving op dit gebied stelt de opdracht-
gever namelijk verantwoordelijk voor eventuele ongevallen bij werkzaamheden op daken. Daarom moeten ogen worden
aangebracht waaraan de werkers zich kunnen zekeren. Hiertoe werd inmiddels opdracht verstrekt. Wanneer de be-
veiliging is aangebracht kan het onderhoud aan de schoorstenen starten.

   De opstalverzekering van de koop- en huurwoningen zal worden gelijkgetrokken. Zodat de uitgebreide gevarendekking
ook voor de huurwoningen gaat gelden, waarmee de huurwoningen beter zijn verzekerd bij externe schadeoorzaken.
De extra kosten bedragen €57,00 per woning per jaar.

Belangrijke data
De begrotingscyclus is weer gestart en ook wordt dit jaar weer een bewonersschouw georganiseerd. Omdat de bewoners
die vorig jaar aan de schouw deelnamen zeer enthousiast over dit initiatief waren doen we dit in 2018 dus weer. Ook het
met bewoners doornemen van de conceptbegroting vindt dit jaar weer plaats. Wilt u aan de schouw deelnemen en/of
samen met het bestuur de conceptbegroting bespreken, meldt dit dan via info@daalenberg.nl.
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Dit zijn de data:

17 november 2018:  Schouw van het complex met bewoners, door Jaap van Dijk
21 november 2018:  Bespreken begroting in bestuursvergadering
28 november 2018:  Concept begroting bespreken met bewoners
19 december 2018:  Vaststellen begroting door bestuur en commissarissen
januari 2019:  Verspreiden begroting
maart 2019:  Vaststellen begroting in ALV

De Ironbricks liggen er weer
Het trottoir rond de Papaverhof is sinds augustus weer voorzien
van de originele Ironbicks (‘dropsteentjes’), waarmee het trottoir
rond de Hof zijn oorspronkelijke aanzien terug kreeg. Daar zijn we
allemaal blij mee. Minder is dat de bestrating op de hoeken regel-
matig kapot wordt gereden door te grote vrachtwagens die zich
door de straat wurmen. Omwonenden doen iedere keer, wanneer
de boel weer overhoop ligt, melding bij de gemeente en dan wordt
het trottoir weer hersteld. De veelvuldige beschadiging komt door-
dat de straal van de bochten werd vergroot, waardoor de doorrij-
ruimte aanzienlijk smaller werd. Inmiddels zijn we in gesprek met de
gemeente om te bereiken dat dit euvel wordt verholpen.

Het bestuur had een leuk feestje met de bewoners in gedachten,
met een officiële plaatsing van de laatste tegel. 
Maar dat stellen we uit totdat de boel definitief op orde is gebracht.

Bestand sociale huurwoningen slinkt
De kranten staan er bol van: bouwen, bouwen, bouwen om het woningtekort tegen te gaan. Wat er bij alle activistische
kreten gemakshalve wordt vergeten is dat de voorraad sociale huurwoningen steeds verder slinkt. Helaas ook bij Daal en
Berg. Het rijk heeft de sociale huurgrens namelijk voor het vierde achtereenvolgende jaar bevroren op  €710,68.
Dat betekent, dat ook bij de sobere huurverhogingen die Daal en Berg hanteert, de huren van veel woningen steeds
dichter naar deze grens toe kruipen en er in sommige gevallen overheen vallen. Waardoor een huurwoning die het ene
jaar nog wel in aanmerking voor huurtoeslag kwam, het volgende jaar onbereikbaar wordt voor huurders die op deze
toeslag zijn aangewezen. Dat gebeurde onlangs bijvoorbeeld met de parterrewoning Klimopstraat 24.
En zo wordt het steeds moeilijker om onze woningen ook binnen het bereik van kandidaten die op huurtoeslag zijn aan-
gewezen te houden.

Uit ‘Trouw’ 6 november 2018
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Onderhoud van de Hof
Het groenonderhoud van de Papaverhof laat al enkele jaren te wensen over.
Door forse bezuinigingen op het budget heeft de gemeente, die de Papaverhof
onderhoudt, de groenverzorging tot het minimum teruggebracht.
De gemeentelijke medewerkers vinden dit ook heel jammer, want voordat er in
de budgetten werd gesneden legden zij er eer in om de hof op orde te houden
en met eenjarigen in te richten.
Twee bewoonsters namen inmiddels initiatief om hierover met de gemeente in
gesprek te gaan. Toegezegd werd dat in het Stadsdeel Segbroek een plan van
           aanpak wordt opgesteld,
           waarin ook ruimte wordt
           gemaakt voor zelfwerk-
           zaamheid van de bewo-
           ners. Inmiddels bestaat,
           door kordaat ingrijpen van
           groenbeheer, de situatie
           zoals op bijgaande foto’s
           niet meer.
           Er werd gesnoeid, gemaaid en het onkruid werd tussen de tegels
           vandaan gehaald.

Onze website opgenomen in landelijk bestand
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor
toekomstig onderzoek, werd de website van Daal en Berg (www.daalenberg.nl) gearchiveerd en daarmee voor de lange
termijn bewaard.
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloop-
snelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is inter-
nationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.
Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en
toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en be-
waren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak
ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze
te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de
KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samen-
leving op het internet.
Onze website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren gebeurt vanaf 27 september
2018. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen
het KB gebouw. Ze zullen ook, zodra dit juridisch mogelijk is, beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via
       de website van de KB. Aan gebruikers van het archief wordt in een disclaimer duidelijk ken-
          baar gemaakt dat de auteursrechten
          berusten bij de oorspronkelijke recht-
          hebbenden en dat zij voor commer-
          cieel gebruik van de gearchiveerde
          websites toestemming van de recht-
          hebben den nodig hebben. Daarnaast
          zal duidelijk worden vermeld dat het
          een door de KB gearchiveerde versie
          betreft en er wordt een verwijzing naar
          de originele website opgenomen.
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Zoon voor Hansje en Kevin
Op maandag 22 oktober schonk bestuurslid
Hansje Hooghiemstra het leven aan Kurtis
Kieran Hooghiemstra.
Kurtis woog bij zijn geboorte 3320 gram en was
53 centimeter lang. Moeder en kind maken het
uitstekend. We wensen de trotse ouders en hun
lieve zoontje een mooie toekomst!

Parkeerders let op
Half oktober ontvingen alle wijkbewoners een brief van de ge-
meente over het parkeerbeleid. Daarin werd aangekondigd dat,
nu de werkzaamheden aan riool en straatinrichting gereed zijn,
er weer streng gehandhaafd gaat worden op het parkeren.
Dat betekent dat alle bewoners van de Klimopstraat, Magnolia-
straat en Irisstraat voortaan in de parkeervakken moeten par-
keren. Bewoners van de Papaverhof mogen hun auto niet meer
half op de stoep of op de beide terrassen aan de kopkant van de
hof parkeren. Verder mag er nergens meer op de straathoeken
een auto worden geplaatst. Negeert u deze regels, dan wacht u
een forse boete. U bent gewaarschuwd.

Grote belangstelling voor ons complex
De Open Monumentendag bracht weer vele belang-
stellenden richting Daal en Berg en de Papaverhof.
Op zaterdag acht september werden zo’n 70 nieuwsgierige bezoekers ontvangen. In september en oktober waren ver-
volgens vier groepen van de Vrienden van Den Haag te gast. Alle bezoekers kregen een uitleg over de ontstaansge-
schiedenis van ons complex, gevolgd door een wandeling en bezoek aan een woning.
In het weekend van 14 en 15 oktober ontving bewoonster Loukie Nak maar liefst zo’n 130 (!) nieuwsgierigen in haar
woning Papaverhof 2. Dit in het kader van het project ‘Parels van de Wijk’.

In september en oktober werden vier groepen van 10- personen van De Vrienden van Den Haag ontvangen en rond-
geleid. De vereniging "Vrienden van Den Haag" zet zich in voor het behoud en  versterking van de kwaliteiten van onze
stad. De vereniging vindt haar oorsprong in de sloop-
woede, verkeersdoorbraken en massale kantoren-
bouw in de jaren '60 -'70 van de vorige eeuw.
De dreigende afbraak van het Kurhaus was de
druppel die de emmer deed overlopen. Een aantal
betrokken Hagenaars sloeg de handen ineen om
sloop van het vertrouwde Kurhaus te verhinderen en
zo werd in 1973 de vereniging "Vrienden van
Den Haag" opgericht.
De vereniging geeft een tweemaandelijks tijdschrift
uit: "Ons Den Haag". In dit blad worden de (nu circa
1700) leden geïnformeerd over de verschillende
activiteiten (lezingen, excursies, enz.), maar het geeft
ook informatie over tal van interessante ontwikkeling-
en in de stad. Zie ook: www.vriendenvandenhaag.nl
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Werkgroep duurzaamheid heeft voorzitters!
Er is zeer enthousiast gereageerd op de oproep in de ALV van onze werkgroep Duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in
twee nieuwe werkgroepleden: Mary Kulk en Monique Schenkkan. De werkgroep kent nu -inclusief Jaap van Dijk
(de verenigingsmanager)- 7 leden en een nieuwe vergadervorm. We rouleren het voorzitterschap in koppels zodat de
werklast voor iedereen gedurende het hele jaar gelijk blijft. De eerste voorzitters zijn: Aad Schuurmans en Hilde van der
Geest.
En werk is er! Voor het bestuur wordt nu de laatste hand gelegd aan een notitie met een voorlopige verkenning naar
vloer- en bodemisolatie. Uit alle vormen voor verduurzaming van je huis blijkt namelijk dat isolatie (en ventilatie!) op
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Studio Otto Das
Vorig jaar brachten Marcel Teunissen en Jos Praat een
bezoek aan Otto Das. Das is een bekend Haags architect.
Das kende Jan Wils sinds 1955 en was aanwezig toen de
architect van ons complex op 11 februari 1972 op zijn
adres aan de Laan van Meerdervoort overleed. Wils was
ook aanwezig bij het afstuderen van Das en bij die ge-
legenheid merkte Wils spontaan op: “Hé, De Stijl!”
Das weet van Wils dat hij werd geïnspireerd door de
architecten Berlage, Frank Lloyd Wright en Vitruvius Pollio
(± 85 – 20 v.Chr.) een Romeins militair, architect en
ingenieur.

Das is, ondanks zijn gevorderde leeftijd nog steeds als
architect actief. Zo ontwerpt hij met regelmaat dakop-
bouwen voor woninguitbreiding, onder meer voor huizen
in onze buurt. Zijn compagnon Wieke heeft zich bijzonder
verdiept in het ontwerp van Wils' doorbraakontwerp
De Papaverhof. Hij maakte een uitgebreide studie van in-
en exterieur, die hij op tekening vastlegde.
Marcel en Jos ontvingen van hem foto’s van deze bijzon-
dere tekeningen, waarbij hij de interieurs uit de
beginjaren van de Papaverhofwoningen reconstrueerde.
Die ontwerpen treft u hierbij. Ze werden inmiddels ook op
de fotopagina van onze website geplaatst.



Aflossingsblij?
In de Volkskrant van 1 oktober stond bijgaand artikel.
Daarin wordt een actie van de banken aangekondigd
om aflossing van aflossingsvrije hypotheken te pro-
moten.
Een bedenkelijke ontwikkeling, aangezien de banken
de aflossingsvrije hypotheek zelf bedachten, in de
markt zetten en promootten. Wij adviseren iedereen
die het betreft de ontwikkelingen nauwgezet te volgen.
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nummer één komt te staan. Aan de hand van het rapport van Boom blijkt dat dak en gevel in de laagbouw bijvoorbeeld
al redelijk geïsoleerd zijn. Glas wordt bij reparatie vervangen door HR-glas. Maar je huis verwarmen door middel van een
wartmtepomp heeft bijvoorbeeld pas zin als je huis goed geïsoleerd is.

Bij ons is er dus winst te halen met de vloerisolatie. De verschillende vormen, kosten, voor- en nadelen worden in een
spreadsheet verwerkt. Om tot die spreadsheet te komen hebben we veel informatiebijeenkomsten bijgewoond, ge-
sproken met onze adviseur bij de Gemeente Den Haag (o.a. voor het subsidie-aspect), de woonwijzerwinkel van de
Gemeente Rotterdam bezocht en leveranciers letterlijk over de ‘vloer’ gehad. Bij al die activiteiten konden we rekenen
op de inzet en steun van onze verenigingsmanager. Waar mogelijk bekijkt hij samen met het bestuur welke activiteiten
opgenomen kunnen worden in het meer-jaren-onderhoudsprogramma, welke acties we nu onmiddellijk standaard kunnen
opnemen en wat hiervan de gevolgen zijn voor de begroting. Nieuwe vrijgekomen woningen worden aan een grondige
duurzaamheidstest onderworpen en de gasleiding voor koken wordt bij mutatie vervangen door een elektriciteitsaan-
sluiting.

Met al deze kleine stappen leren we iedere keer meer en zijn we goed op weg om ons monument zo duurzaam mogelijk
te behouden voor de toekomst.
Wij blijven als werkgroep ook in 2019 bijeenkomsten bezoeken, informatie vergaren en ons duurzame netwerk uitbouwen.

Aftrekregeling onderhoudskosten afgeschaft
Onder het motto: ‘leuker kunnen we het niet maken maar wél
ingewikkelder’, wordt per 1 januari 2019 de aftrek door par-
ticulieren voor onderhoud van Rijksmonumenten definitief af-
geschaft. De maatregel werd eerder eind 2016 aangekondigd
maar dat voornemen werd toen niet doorgezet. Nu is het
echter een feit. Er komt een, ongetwijfeld bureaucratische,
subsidieregeling voor in de plaats. Hoe die er uit gaat zien is
nog onduidelijk. Het bestuur heeft onze accountant inmiddels
om advies gevraagd en we informeren u zodra er meer be-
kend is over de nieuwe regeling. 
Eén en ander betekent dat B-leden bij hun aangifte inkom-
stenbelasting over 2018 in ieder geval de aftrek nog kunnen
toepassen. Hoe het de volgende jaren zal gaan is dus nog
onduidelijk.



Uitnodiging Gemeentemuseum
Het Gemeentemuseum nodigt bewoners van Segbroek uit voor een
gratis cultureel avondje in het museum op woensdag 21 november
van 18.00 – 20.30 uur.

Wat is er allemaal te beleven? Laat u betoveren door kleurrijke ver-
sieringskunst uit de wereld van de islam. De rondleiders vertellen u
graag over de bijzondere schatten in de tentoonstelling Glans en
Geluk. Maar er is meer! Sluit aan bij een rondleiding over beroemde
kunstenaars en leer over hun werk en leven. Geniet samen met uw
familie, vrienden of buren van muziek. Ga creatief aan de slag met
kalligrafeerpen of penseel. Of grijp uw kans om de wereldberoemde schilderijen van Piet Mondriaan met eigen ogen te
zien. Ook voor kinderen valt er genoeg te ontdekken en te doen.

   - Doe mee aan een verschillende workshops
   - Geniet van muzikale optredens
   - Sluit aan bij een van de rondleidingen
   - Ga samen met uw (buurt)kinderen creatief aan de slag in het Open Familieatelier
   - Luister naar de lezing over de tentoonstelling Glans en Geluk
   - Bezoek de tentoonstellingen Glans en Geluk, Ontdek het Moderne of Mondriaan & De Stijl

Inschrijfpunt en vertrekplaatsen bussen:

Stijlslagerij Englebert / 070 3606811 / Goudsbloemlaan 83  
Wijkcentrum De Regenvalk / 070 3469543 / Regentesseplein 148  
Wijkcentrum 't Lindenquadrant / 070 2052420 / 2de Verlengde Braamstraat 6  
Bibliotheek Segbroek / 070 3535511 / Weimarstraat 353  
Bibliotheek Bomenbuurt / 070 3536970 / Fahrenheitsstraat 707 

Geef u op bij één van bovenstaande vertrekpunten (18.00 uur heen, 20.30 uur retour)

KLIMOPSTRAAT 48A |  2565 VK DEN HAAG |  070 3561753 |  INFO@DAALENBERG.NL |  WWW.DAALENBERG.NL |  IBAN NL67RABO0112881823 |  KvK 27007704


