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KALENDER 

6 7 8 mei   Keti Astiweekend (organisatie Gewest Zoetgeur) 

8 mei    Chiro (Geen Chiro voor de Asti’s) 

15 mei   Geen Chiro 

22 mei    Chiro 

    Laatste dag om bestellingen wafels binnen te brengen 

29 mei   Chiro 

3 – 4 juni   Spaghettifestijn 

5 juni     Geen Chiro 

12 juni   Chiro 

19 juni   Chiro 

26 juni   Chiro 

14 augustus   Start bivak te Rotselaar 

24 augustus   Einde bivak  

 

In juli en augustus zal het geen Chiro zijn. 
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Hallo liefste sloebertjes! 

 

Het mooie warme weer en de grote vakantie zijn in aantocht, dus ook de lekkere ijsjes en zeker niet te 

vergeten, het bivak! 

Hier hebben we allemaal naar uitgekeken, maar eerst nog een paar leuke zondagen waar we buiten in 

de zon gaan spelen! 

Als jij nog leuke spelletjes weet, mag je dit ook altijd zeggen dan kunnen we samen aan een nog 

leuker programma werken! 

Hieronder nog een lijst van de komende zondagen. 

• 8/05: Chiro 

• 15/05: geen Chiro 

• 22/05: Chiro 

• 29/05: Chiro 

• 03/06 + 04/06: eetfestijn (lekker spaghetti komen eten!) 

• 05/06: geen Chiro 

• 12/06: Chiro 

• 19/06: Chiro 

26/06: laatste Chirozondag (nog een verrassing) 

Veel knuffels en groetjes van jullie geweldige leiding 

Sara, Tine en Iris 
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Hallo beste speelclub 
  
Lap, het is weer zover. Het Chirojaar loopt op z’n laatste benen. Mei en juni schieten nog 
over. Twee maanden. Nog maar twee maanden! 
  
Maar we kunnen het ook anders bekijken. Nóg twee maanden! Even uitrekenen, hoeveel 
zondagen zouden dat zijn... een tiental! Wel, op tien zondagen kunnen we nog een heleboel 
leuke spelletjes spelen. We hebben zowel themadagen als losse spelletjes voorzien, voor elk 
wat wils dus. Er staan nog tienduizend spelletjes op het programma, die we jammer genoeg 
niet meer allemaal zullen kunnen spelen dit Chirojaar. Maar om dat op te lossen, hebben we 
een oplossing bedacht: nog eens 10 dagen extra Chiro! En neen, we hebben het niet over 10 
extra zondagen, maar wel over het kamp. 
  
De leiding is bij jullie op huisbezoek geweest. We hebben gehoord dat niet iedereen van 
jullie mee kan op kamp. Zo jammer! Het zou leuk geweest zijn als iedereen mee was. Maar 
dat zal jammer genoeg niet gaan, dus moeten we ons tijdens de resterende zondagen extra 
amuseren nu we nog allemaal samen zijn. Want sommige van jullie gaan volgend jaar naar 
de ratwito’s, terwijl anderen nog een jaartje bij de speelclub blijven. Zo jammer dat deze 
geweldige groep uit elkaar zal vallen! Gelukkig zullen we elkaar volgend jaar nog voldoende 
zien vóór de Chiro, tijdens gezamelijke spelletjes, weekends en natuurlijk tijdens het kamp. 
  
Maar waarom al over volgend jaar praten? Laten we eerst nog genieten van dit jaar! Bij deze 
dus een algemene oproep: kom allemaal zo veel mogelijk naar de Chiro, om ons nog goed 
samen te kunnen amuseren. We willen proberen om er nog eens minstens 1 zondag 
allemaal samen te zijn. Hoe geweldig zou dat niet zijn? Als dat lukt, nemen we sowieso een 
selfie allemaal samen. Legendarisch! 
  
Dus bij deze is het afgesproken: we zien elkaar snel weer terug op de Chiro! 
  
Groetjes 
De leiding, 
Jonas, Mikey en Veerle 
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Dag ratwito’s 

 

We trekken het laatste sprintje naar het einde toe. We zien elkaar ongeveer nog een vijftal keren. 

Tijd genoeg dus om de laatste lentezonnetjes samen te beleven en de weerballonnen nog eens 

boven te halen. Het wordt een spetterende periode vol spel en plezier. 

Dirk is er bij gekomen, kwestie dat we samen nog meer plezier hebben. We de taakjes wat kunnen 

verdelen en we met wat meer volk zijn en grotere spellen kunnen spelen. 

Verder is het bivak ook daar weer. We kijken er alvast naar uit om onze tenten op te slaan in het 

mooie Rotselaar. 

We hebben ons best gedaan om een tof programma in elkaar te steken. Je kan het hieronder lezen: 

 08/05: Fotozoektocht in Vilvoorde City 

 15/05: Geen Chiro 

 22/05: Groot bosspel in domein 3 Fonteinen (neem je fiets mee!) 

 29/05: Raadseltjes, proefjes en challenges. Los jij ze op?  

 05/06: Geen Chiro, maar jullie zijn welkom op het eetfestijn de dagen voordien. 

 12/06: Kom stoom aflaten tijdens de examens en speel hevige (water)spelletjes  

 19/06: Meer info volgt 

 26/06: Meer info volgt 

 

Tot snel 

Dirk en Jakke 

 

 => Leestip… 
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Aah de Asti’s se, 

Wij hopen dat jullie het voorbije 

jaar toch al wel een aantal 

mooie herinneringen hebben 

kunnen maken! Nu lijkt het alsof 

we het minder gaan doen, maar 

dat is allesbehalve juist! Na keti-

aspi weekend (06/05 – 08/05) 

vliegen wij er gewoon weer 

helemaal in! 

We gaan ons dan ook volop 

klaarstomen voor kamp want 

dat is de knallende finale waarop 

iedereen aan het wachten is!  

We gaan er het beste van maken 

en verwachten dan ook dat 

IEDEREEN meegaat om het 

maximum aan sfeer en plezier 

op te wekken! 

 

Maar in tussentijd gaan wij ons nog goed vermaken met onze zondagse activiteiten! Verwacht jullie 

om het allerleukste! 

 

Tot dan, 

Anthony & Jonathan (Den dwerg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZtsaz-brMAhVBsRQKHWcfCRkQjRwIBw&url=http://chirohemoopstal.be/?page_id%3D30&psig=AFQjCNF_7eqvbBp39fnTh5onmwn9PY-XRw&ust=1462263289126790
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Belangrijke info 
Hier nog even belangrijke informatie die je zeker moet noteren! 

De rode Chiro T-shirt is verplicht te dragen op zondag te doen. 

Om mee te kunnen op bivak, weekend of deel te nemen aan een speciale activiteit, vragen wij om 

minstens 10 maal naar de Chiro te komen. 

De Chiro publiceert soms foto’s van leden: op de website, in  ‘t 

Rantsoentje, Facebook, dia-avond, … 

Het gaat dan om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms 

betreft het ook de publicatie van geposeerde, individuele foto’s en 

geposeerde groepsfoto’s. 

 Indien U dit niet wenst, gelieve ons dit  voor 15 mei 2016 te laten weten, via 

mail: 

chirofarwest@live.be. 

Vlotte communicatie 
 

Beste ouders, 

Voor een vlottere en snellere communicatie, is het gemakkelijk als we het e-mailadres van de ouder(s) 

hebben. Zo besparen wij veel geld aan postzegels en enveloppen en bovendien is het veel 

gemakkelijker. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw e-mailadres hieronder te noteren en door te 

geven aan de leiding. Eventueel kan uw kind het strookje aan zijn/haar leiding geven.  

Of bij voorkeur ingevuld terug te mailen naar chirofarwest@live.be 

Voornaam: 

Naam: 

E-mailadres: 

Vriendelijke groeten, 

De leidingsploeg 
 

 

 

 

mailto:chirofarwest@live.be
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VERJAARDAGSKALENDER 

Mei – juni – juli –augustus 

 

 
 

03 mei   Linde Maes 

21 mei   Thomas Van Oevelen 

23 mei   Inge Weymeers 

04 juni   Jelle Weymeers 

05 juni   Koen Malliet 

07 juni   Fien De Roeck 

09 juni   Jonas Peersman 

13 juni   Iris Robyns 

27 juni   Luca Symons 

28 juni   Loïc Meys 

https://www.kaartje2go.nl/verjaardagskaarten/verjaardagskaart-lb-27
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04 juli    Keleano Fintinois 

07 juli    Dirk Robyns 

10 juli    Jolien Vanlemberghe 

11 juli    Jens Van der Auwera 

13 juli    Marloes Bauwens 

13 juli    Robbe Carens 

22 juli    Aldo Schulpen 

05 augustus   Jarne Feijen 

06 augustus   Elmo Hoenraet 

08 augustus   Dree De Vries 

17 augustus   Renyard Reinartz 

17augustus   Louka Van den Eynde 

18 augustus   Evelyne Dekort 

18 augustus   Anthony Min 

21 augustus   Michael Delbeke (Mikey) 

22 augustus   Nena Krokaert 

23 augustus   Grace Traoré 

 

 

Fijne verjaardag iedereen! 
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      | ROESELARE  

     

  

 

   

    

  



12 
 

 

 

 

Momenteel hebben we al voor 80 liter gratis Joyvallemelk/appelsientje bij 

elkaar verzameld en hebben we bijna 9 potten gratis speculoospasta! 
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Dank u wel voor alle mensen die met ons meesparen! 
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Je kan vanaf nu ook de FAR steunen. 

BRENG ZOVEEL MOGELIJK  
 

MAES of MAES RADLER KROONKURKEN of MAES LIPJES 

MEE.  
Geef ze af aan de 
tapper en dit voor 1 juli 
2016. 
 
Als we er 1000 kunnen 
opsturen dan  
kunnen we € 100,00 op 
onze rekening gestort 
krijgen. 
 
 
We gaan dit geld niet 
zo maar op onze 
rekening laten staan 

maar investeren en dit in onze herinrichting die er zit aan te komen. 
 
Dus hoe meer, hoe beter. 
Vorig jaar hebben we er 3000 verzonden = € 300,00 ontvangen. 
Waarom gaan we dit jaar niet voor 5000 stuks. 
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Reglement van Chiro Far West Vilvoorde 

Inleiding 

Waarom? 

Met dit document willen wij aan de leden en de ouders duidelijk maken welke richtlijnen en 

reglementeringen onze Chiro gebruikt. Wij, als leiding proberen de Chiro te leiden met deze zaken in 

het achterhoofd. Dit reglement zorgt ervoor dat onze Chiro een afbakening heeft waarbinnen wij 

allemaal kunnen functioneren. De bedoeling is het spelen en plezier maken in goede banen te leiden. 

 

Nooit volledig? 

Dit document werd niet opgesteld als finaal reglement, er zijn nog ongeschreven regels en richtlijnen 

die van belang zijn, maar die hier niet opgeschreven zijn, omdat ze beschouwd worden als eigen aan 

elke jeugdbeweging of groepering. Wij willen hier uitsluitend bepaalde zaken duidelijk maken die wij 

belangrijk vinden voor onze Chiro. 

 

Vast? 

Dit document kan nog ten allen tijde veranderen al naar gelang we merken dat bepaalde nieuwe 

regels nodig zijn, of bestaande regels nog duidelijker moeten gemaakt worden. 

Algemene regels 

 Wanneer je naar de Chiro komt, zorg je ervoor dat je op tijd bent. De activiteiten starten op 
zondag om 14u30 stipt en eindigen om 17u30. Of tenzij anders vermeld, via nieuwsbrief of 
per email, of via ons 2-maandelijks boekje ’t Rantsoentje. 

 Het lidgeld bedraagt €30 voor een werkjaar, dit loopt steeds van september tot september. 

 Heb je een vrijetijdspas van ontvangen wij graag een kopie ervan en dat passen wij zoals 
afgesproken met ons vrijetijdspas engagement de regeling 20 – 40 – 40 toe. (dit geldt voor 
het lidgeld, 1 weekend en het bivak) 

 De leden komen rechtstreeks naar de Chiro (tenzij anders bepaald, dan ontvangen de ouders 
een briefje, mail, sms, dit is omwille van de verzekering) 

 De leden gaan rechtstreeks naar huis na de Chiro. 

 De Chiro kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige diefstal of schade, we raden 
daarom aan , geen waardevolle voorwerpen mee te brengen en je fiets/brommer altijd op 
slot te doen) 

Kledij 

 Je draagt zeker en vast je RODE t-shirt (Chiro Far West te koop bij de leiding voor €10 of een 
rode Chiro t shirt te koop bij De Banier (deze is wel een stukje duurder). 
Je hele uniform dragen is natuurlijk wel het beste (maar echter niet verplicht) deze kan je 

aankopen bij De Banier. 

 Zorg dat je kleren en schoenen draagt die tegen een stootje kunnen (schoenen die vuil 
mogen worden). Het Chiro uniform is natuurlijk ideaal (stevig en gemakkelijk proper te 
krijgen). De rokken en broeken zijn verkrijgbaar bij De Banier, OL Vrouwstraat te Mechelen. 

 Indien er op voorhand andere afspraken gemaakt worden, (via jouw leiding of een apart 
briefje) over de kledij, dan moeten deze gevolgd worden natuurlijk. 
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Tijdens de vergaderingen (samenkomsten) 

 De leiding bepaalt altijd wat er mag en niet mag, de leden moeten zich hieraan houden 

 Op bepaalde tijdstippen kunnen andere regels gelden, de leden dienen zich daar dan ook 
naar te schikken. Bvb: bij een uitstap. 

 Er wordt verwacht dat de leden respectvol omgaan met de leiding en andere leden, en 
eveneens ook met het materiaal. 

 Indien leden na (een) duidelijke waarschuwing(en) nog niet luisteren, dan zal de leiding met 
een gepaste straf optreden 

 Er wordt geen eten of snoep meegenomen naar de Chiro (muv eventueel een 4-uurtje) 

 Er wordt geen (elektronisch) speelgoed meegenomen van thuis. 

 GSM’s zijn niet toegelaten (indien je deze toch meebrengt is dit op eigen 
verantwoordelijkheid) 

 Indien je voor het begin van de Chiro de voorwerpen (gsm, speelgoed of snoep/eten) in 
bewaring geeft, zal je het achteraf terugkrijgen. De Chiro is niet verantwoordelijk voor 
diefstal en of schade. 

 Alle vormen van drugs zijn verboden. Wie betrapt wordt, halen we zoiezo de politie erbij. 

 Alcohol is verboden! 

 Er is steeds een vieruurtje verkrijgbaar €1 voor een drankje en een pakje chips 
 

Lokalen 

 Het Chirogebouw moet men respect behandeld worden. Enige schade die hieraan berokkend 
wordt, zal moeten vergoed worden. 

 De leiding bepaalt altijd de toegang tot de lokalen. (wie waar en wanneer mag zijn) 

 Het leidingslokaal en materiaallokaal zijn verboden terrein voor de leden, tenzij de leiding je 
specifiek toegang geeft). 

 De lokalen van een groep zijn alleen maar toegankelijk voor die groep, tenzij de leiding 
hierop een uitzondering maakt. 

 Er is een totaal rookverbod in de lokalen. 

 Overnachten in de lokalen is niet toegestaan. 
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BIVAK 

 We verwachten dat een bivakker aan alle activiteiten deelneemt. Tijdens de activiteiten op 
het kampterrein wordt het terrein niet verlaten, tenzij de spelcontext dit verantwoord of bij 
speciale activiteiten (nachtspel, trektochten, avondwandeling,…) 
Tijdens de trektochten blijf je steeds bij de groep. 

 De bivakplaats is een proper terrein in volle natuur, dit willen wij dan ook zo houden. Al het 
afval en papiertjes horen thuis in een vuilnisbak en niet zomaar op de grond. 
Ook tijdens de trektochten verwachten we dat je je afval in de vuilbak gooit of meeneemt tot 

je een vuilbak tegen komt. We dumpen geen afval in de natuur. Sorteer ook zoals het hoort. 

 De leidingstent, materiaaltent, keuken en de gebouwen zijn verboden terrein voor de leden. 
Men gaat nooit in een tent van een andere afdeling. 

 We dragen zorg voor onze gehuurde tenten. We maken de ruitjes van de tenten niet stuk! 
Indien men dit toch doet, zullen de ouders de ruitjes dienen te vergoeden. De prijs kan je 
consulteren op de site van de Vlaamse Overheid: 
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/uldk_tarieven.aspx#tarieven3 
Ook in/op tenten klimmen laten we achterwege, die zijn hiervoor niet gemaakt. Klimmen kan 

je in de bomen in het bos. 

 De platte rust na het middageten is wel degelijk bedoeld om te rusten en niet om rond te 
lopen. Men blijft dus steeds in zijn eigen slaaptent. (boekje lezen, briefje schrijven kan). 

 Wassen gebeurt in de wasplaats. Deze is proper, zorg dan ook dat diegene die na je komt, 
ook kan genieten van een propere wasplaats. Hetzelfde geldt voor de toiletten, deze worden 
dagelijks gereinigd. Vanzelfsprekend is dit dus ook geen speelterrein. 

 Dat snoepen ongezond is en slecht voor de tanden weet iedereen, dus snoep niet teveel en 
enkel op de afgesproken tijdstippen. Wanneer je snoep meebrengt wordt deze in een grote 
doos gestopt, de snoepen worden dan uitgedeeld onder de leden. Zo voorkomen we dat de 
leden ’s avonds stiekem nog beginnen snoepen. 

 Er worden geen elektronische spelen meegebracht op bivak (PSP, Nintendo,…) Een 
muziekdrager vb. MP3 kan eventueel wel wanneer de leiding het toelaat (weliswaar op eigen 
verantwoordelijkheid) 

 Wie geneesmiddelen moet innemen, gelieve deze af de geven aan de EHBO-
verantwoordelijken. Op het doosje vermelden: naam, tijdstip en hoeveelheid) 

 Gebruik van alcoholische dranken en energy drinks is  niet toegelaten. Je laat deze dan ook 
thuis. 

 Roken (tem de Ratwito’s) en het bezit zijn van drugs of het gebruiken ervan (alle afdelingen) 
is ten strengste verboden. 

 Smartphones en gsm’s (weliswaar op eigen verantwoordelijkheid) zijn toegestaan vanaf de 
Ratwito’s. Ze worden de eerste dag opgehaald en in bewaring genomen door de leiding, die 
zullen ze op gepaste momenten teruggeven voor gebruik (meestal een ’s avonds een half 
uurtje). Indien wij toch nog een andere gsm’s of smartphones vinden, worden deze 
afgenomen voor de hele bivakperiode. 

 Roken kan vanaf de Asti’s mits toestemming van de ouders. 
 

Indien we merken dat deze afspraken niet worden nageleefd, zullen wij sancties moeten nemen. Wij 

rekenen op jullie medewerking! Goede regels maken immers goede vrienden 

 

 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/uldk_tarieven.aspx#tarieven3
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GEZOCHT 

WANTED 

 

 Ouders die willen meehelpen met ons 

eetfestijn Spaghetti en Croque  

 

 Die voor een vrachtwagen en of 

bestelwagen kunnen zorgen voor het 

vervoer van materiaal van en naar ons 

kampterrein (augustus) 

 

 

 Die een zondagje leiding willen zijn 

(tijdens de examensperiode) 

 

 Flapjes van de 

Joyvallemelk/appelsientje en de codes 

van de Lotus 
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De verzekeringspolis 

Beste ouders, we willen het even hebben over onze verzekeringspolis. Zoals jullie  weten 
hebben jullie in het begin van dit Chirojaar o.a. verzekeringsgeld betaald, waardoor jullie 
kind(eren) verzekerd is (zijn) voor ongevallen, lichamelijk letsel,… 

Hieronder geven we jullie een overzicht van wat onze verzekering eigenlijk precies inhoud. 
Vooral het item “Wat te doen?” vragen we aandachtig te lezen. Want we hebben gemerkt 
dat wanneer een verzekeringspapieren moeten worden ingevuld, fouten gebeuren of dat 
men niet juist weet wat aan te vangen met deze papieren (zowel ouders als leiding). 

 

 

De verzekeringspolis bestaat uit 3 delen: 

BURGERLIJKE   RECHTSBIJSTAND  ONGEVALLEN 
AANSPRAKELIJKHEID     +dood, invaliditeit, loonverlies 
 

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Deze verzekering heeft tot doel de Burgerlijke Aansprakelijkheid te waarborgen die op leden 
en leiding van de Chiro zou kunnen rusten, d.w.z. de verplichting tot vergoeding van de 
schade aan een ander berokkend. 
 
Bv. Schade aangericht door: 

 vergissing, nalatigheid, onvoorzichtigheid 

 materiaal, werktuigen,… die we gebruiken 

 gebouwen die we gebruiken 

 voedselvergiftiging 
NIET: schade aangericht met motorrijtuig 
 
 

2. Rechtsbijstand 
Als er naar aanleiding van een schadegeval nog een strafrechtelijke vervolging zou zijn  stelt 
de verzekeringsmaatschappij op eigen kosten een advocaat aan. 
 

3. Ongevallen 
Deze verzekering geldt voor leden en leiding vanaf het ogenblik dat ze vertrekken naar de 
Chiro tot ze terug thuis zijn aangekomen. 
De volgende kosten worden gedekt: 

 medische, heelkundige, farmaceutische 

 hospitalisatie 

 tand- en andere prothesen 

 vervanging of herstelling van prothetische hulpmiddelen behalve van brillen niet 
vergezeld van verwondingen of letsels 

 vervoerskosten van het slachtoffer de dag van het ongeval 
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opsporings- of reddingkosten 
 
Wat wordt met een ongeval gelijkgesteld? (En dus ook verzekerd?) 

 verstikking door verdrinking of gasuitwaseming 

 vergiftiging door vergissing of misdadige handeling van een derde 

 spierverrekkingen en spierscheuringen 

 schade door aanranding en aanslagen 
 
NIET: 

 ziekte 

 aanvallen van beroerte of vallende ziekte 

 zelfmoord of poging zelfmoord 

 ongevallen door dronkenschap 

 ongevallen door wintersporten en alle gevaarlijke sporten (speleologie, 
valschermspringen, alpinisme,… 

1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
* lichamelijke schade      €5 000 000 
* stoffelijke schade      €   620 000 

 
2. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 

* medische kosten tot max.     €      7 500 
   Met inbegrip van  
* tandprothesen tot max.                                                          €      1 000 
   Per tand                                                                                      €         250 
* begrafeniskosten tot max.                                                      €      1 900 
* gerechtelijke bescherming                                                     €      5 000 

   
     3. DOOD         €     5 000 
         INVALIDITEIT        €    12 500 
         LOONVERLIES        €   6/dag 
 
WAT TE DOEN? 
 

1. Bij een ongeval 

 Ongevalaangifteformulier meenemen naar dokter of ziekenhuis. 
+ linkergedeelte wordt door de leiding ingevuld en ondertekend 
+ rechtergedeelte door de dokter laten invullen 
+ zo snel mogelijk opsturen naar Interdiocesaan Centrum –  
   Afdeling Hasselt, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt 
   (binnen de 8 dagen) 

 Alle kosten dienen door de ouders betaald te worden 

 IC stuurt naar de ouders (ofwel verantwoordelijke) een brief dat ze kennis hebben 
genomen van het ongeval en wat er verder moet gebeuren. 

 Ouders gaan met de onkostennota’s naar hun eigen mutualiteit en krijgen daar 
een deel terugbetaald en een Attest van Tussenkomst. 

 Opsturen naar IC: 

 Attest van tussenkomst 
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+ niet terugbetaalde onkostennota’s 
+ (genezingsgetuigschrift van dokter) 

 vergoedingen worden rechtstreeks aan (de ouders van) het slachtoffer uitbetaald 
 

2. Bij dokterskosten op kamp 
Zowel bij ongeval als bij ziekte dienen de kosten na het kamp door de ouders worden 
terugbetaald aan de Chiro. (Wij schieten deze kosten voor) 

 
3. In geval van schade 

Hiervoor bestaan geen voorgedrukte formulieren. Leiding noteert zelf alle gegevens 
(namen, plaats, omschrijving van de gebeurtenis, politie?, bestek van aangerichte 
schade,… ) 

 
4. In geval van dood 

Leiding waarschuwt binnen de 24u de verzekeringsmaatschappij. 
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