
Nr. 2 

Draai om voor 
de Kamp Krant 



Scouting Diemen in de media  

Op 26 februari stond op 
DiemerNieuws.nl en ook 
in de papieren Diemer 
Nieuws een verslag van 
de Diemer Cross in het 
Diemerbos. We hebben 
een stukje uit dit artikel 
hier gekopieerd waarin 
Scouting Diemen  
genoemd word.  
 
Tevens aandacht voor 
het 1e kampeer  
weekend in  het bos  
hetzelfde weekend door 
de Verkenners:  

Op donderdag 18juni komt de 
Hollandse Nieuwe weer.  
 
Vanaf 17.00 uur bieden Café 't 
pandje & Haringstal Johan van 
Leijenhorst u de gelegenheid 
om deze te proeven op de jaar-
lijkse Haringparty.  
 
Uiteraard zullen zij ook dit jaar 
weer het 'eerste vaatje Holland-
se nieuwe' veilen voor het goe-
de doel. Dit jaar hebben zij ge-
kozen voor scouting Diemen, 
vanwege de realisatie van een 
blokhut in het Diemerbos.  



Of het nou een 
kampvuur is met 
marshmellows, een gezamenlijke  voet-

bal wedstrijd van 2 speltakken of een 
leuk gezamenlijk 
kamp met Scouts…  uit heel de regio. Het gebeurt allemaal bij Scouting Diemen! 



Meer foto’s op scoutingdiemen.nl 

De dag begon  
regenachtig, maar 
gelukkig klaarde 
het op en stond er 
laat in de middag 
een flinke rij voor 
de altijd populaire 
klimwand die op 
de loswal al van 
heinde en verre 
boven de kramen-
markt uitstak.  
 
Verschillende  
kinderen 
 waagden zich aan 
een klim- en  
klauterpartij naar  
boven.  Meer foto’s op 

scoutingdiemen.nl 



Zaterdag 7 maart deed een groep 
enthousiastelingen mee aan de 
jaarlijkse I-Scout. Een jaarlijkse 
internet game tegen andere 
Scouts met doe-opdrachten en 
zoekvragen. Hoewel we weer gin-
gen voor de overwinning, moeten 
we ons toch gelukkig prijzen met 
een 87e plek (van de 253).  
Helemaal niet verkeerd hoor! 
Iedereen bedankt voor jullie inzet 
en tot volgend jaar! Het was in elk 
geval weer een feestje om te 
doen, en ook op de afterparty was 
het gezellig! Meer foto’s van de I-
scout staan op onze website! 



TEKENBEET 

Een teek heeft  je niet altijd 
gelijk beet, maar hij kan zich 

intussen wel flink in jouw 
vastbijten… 

 
Alles over een tekenbeet 
kun je nu vinden op een 

nieuwe app. Het  
Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) 
heeft een app ontwikkeld 
met de naam Tekenbeet. 

 
Hierin handige info over o.a. 
de ziekte van Lyme (die je 
van een tekenbeet kunt krij-
gen) en hoe je teken kunt 
verwijderen 
 
Verder heb je de mogelijk-
heid om een tekendagboek 
bij te houden en je kunt je 
laten informeren over waar 
er in Nederland op dat mo-
ment veel teken zitten.  
 

De app werkt met en zonder 
internetverbinding je kunt 
hem gebruiken op Android 
toestellen en iPhone/iPad. 
 
 

http://www.rivm.nl/

HANDIGE APP 

Spreekwoorden over dieren 

STRUISVOGELPOLITIEK 
De uitdrukken ‘Struisvogelpolitiek’ bete-
kent dat mensen bewust de ogen slui-
ten voor dingen die moeilijk zijn. Je zegt 
ook wel eens; Ik steek m’n kop in het 
zand. Nielson zong daar nog een liedje 
over.  

HET LEEUWENDEEL KRIJGEN 
De leeuw is de koning der dieren, althans 
zo ziet hij dat graag zelf zo. 
De uitdrukking ‘Het leeuwendeel krijgen’ 
komt van een Romeins fabel gebaseerd 
op nog oudere Griekse oorsprong. Dit 
verhaal ging over een koe, geit en schaap 
die de leeuw met de jacht helpen. Als ze 
een hert vingen verdeelde de leeuw dit in 
vierstukken. Het 1e stuk was voor hem 
als koning der dieren, het 2e ook want  
zonder hem zou de jacht mislukt zijn, het 
derde ook uit eerbied voor zijn kracht en 
wie aan het 4e del kwam  werd gedood. 
Het leeuwendeel krijgen betekent dan 
ook : het grootste deel krijgen, al was dat 
in het geval van de leeuw gewoon alles 
krijgen! 

PAPIEREN TIJGER 
Iets wat er gevaarlijk uitziet, maar dat niet is.  
De uitdrukking komt uit de Chinese oudheid en werd  in 1836 via 
een Engelse publicatie in Europa bekend 

EEN ONGELIKTE BEER 
Zo noem je een onbeschoft persoon. Het gezegde is waar-
schijnlijk bij de Romeinen ontstaan. Zij dachten dat een beer 
pas zijn uiteindelijke vorm kreeg als hij door zijn moeder was 
gelikt. Beren die niet waren gelikt werden onbeschaafde die-



Je hebt nodig 3 dobbelstenen, 
een pen en een stukje papier 
 
Schrijf op een stukje papier het 
getal 18 en leg het op tafel zodat 
iedereen het kan zien. Vraag aan 
degene met wie je dit spel speelt 
om met de 3 dobbelstenen te 
gooien.  
 
Vraag ze daarna om de getallen 
die ze hebben gegooid op te 
schrijven. Bijvoorbeeld 6,2 en 1. 
Dit word dan 621.  
 
Vraag vervolgens of ze het om-
gekeerde er vanaf halen dus 
621—126 = 495.   
 
Tel tenslotte de losse cijfers van 
deze uitkomst bij elkaar op. Dus 
in dit geval 495 is dan 4 + 9 + 5 
is… juist 18. 
 
Je voorspelling was  juist! 

De Sherpa's doen allerlei leuke  
acties om geld te verdienen, en ze 
maken er ook goed reclame voor... 
O.a. met de Autowas dag of een 
leuk heitje voor een  karweitje en 
help de Sherpa's aan extra inkom-
sten voor hun zomerkamp .  
 
Zie ook  
Facebook en  
onze website! 



 

DE TOTEMPAAL 

 

Hoofdredactie  /  Lay-out   
Bastiaan de Goede 

 

Eindredactie:  

Irene van Eijk 

 

Foto’s:    
B. de Goede//Speltakken/Facebook 

 

De totempaal: 
detotempaal@scoutingdiemen.nl   

 

        ©2015 Scouting Diemen  

Prijs: 120 euro p.j.  (60 

euro per half jaar) 

Sherpa’s  

Stafleden: Imke Saan-

Mulders, Claudia Post 

sherpas @scoutingdiemen.nl 

 

Rowans  

rowans@scoutingdiemen.nl  

 

Opkomsten: vrijdag van 

19:30tot 21:30 uur.  

Staf: Terry Jansen,  

Arjen Kronenberg,  

Roy Staal,  Pascal van Wel  

Bevers  
bevers@ 
scoutingdiemen.nl  
Prijs: 100 euro p.j (50 
euro per half jr) 
Opkomsten: zaterdag van 

10.00 tot 12.00 .  

Staf: Frank Post, Fonz 

Sikkens, Dulci Luschen. 

Prijs: 100 euro p.j. (50 

euro per half jr) 

Gidsen  

gidsen@ 

scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: dinsdag van 

19:00 tot 21:00 uur. 

Staf: Melanie  

Anagnostopoulos,  

Imke Mulders  

Fonz Sikkens 

 

Verkenners  

verkenners@ 

scoutingdiemen.nl  

Opkomsten: maandag van 

19:00 tot 21:00 uur.  

Staf: Danielle Akkerman, 

Tim Jansen, Denise de 

Lange en  Jeroen Saan,  

5-7 jaar 

bestuur@ 

scoutingdiemen.nl 

Aschwin van Wel  
(voorzitter) 
Tom Bunck  

(penningmeester)  

Diana  Apeldoorn-

Snijder  
(secretaris) 

Elma Bosman 

11-14 jaar 
14-17 jaar 

Bestuur 

Adres gebouw  
Emmastraat 12a,  1111 

EW Diemen 

 

Correspondentie adres 

Aristide Briandstraat 1  
1111 KE Diemen  

 

Telefoon: 020-6902356  

(tijdens opkomsten) 

 

Website 
www.scoutingdiemen.nl 

AGENDA AGENDA 

17—23 jaar 
pivos@scoutingdiemen.nl 

Prijs:150 euro p.j. (75 euro 

p.half jr) 

Opkomsten: Woensdag van 

19:30 tot 21:30 

Polo: EURO 16,- 
Sweater: EURO 20,- 
Das: EURO 4,-  
Dasring: EURO 2,-  

STAM 23+ 

28 juni 2015 
Heitje voor karweitje  
 
4-11 Juli 2015 
Zomerkampen 2015 
 
21-24 juli 2015 
Nijmeegse Vierdaagse 
 
12 september 2015 
Diemer Festijn 

 

Gidsen/Verkenners:  

Gerard Griffioen 

Rowans/Sherpa’s:  

Aria Kortlever 

 

Overige speltakken 

Nog niet ingevuld,  

meld u aan! 

Oudervertegenwoordiging 

Kosten: 100 euro p.j. (50 

euro per half jr) 

Kabouters  

kabouters@ 

scoutingdiemen.nl   

Prijs: 90 euro pj.  

Opkomsten: Woensdag van 

18.30 - 20.00 

Staf: Nathalie Akkerman, 

Frank Post 

 

Welpen  

welpen@scoutingdiemen.nl  

Prijs: 90 euro p.j.  

Opkomsten: vrijdag van 19:00 

tot 20:30 uur.  

Staf: Patty Callenfels, Arjan 

Driessen, Richard Meij 

7– 11 jaar 

Het banknummer voor 
het ontvangen van  
contributies is:  
NL 48 INGB 0005 0026 10 
ten name van Scouting  
Diemen te Diemen  
 
Het banknummer voor 
het ontvangen van  
donaties voor de blokhut 
in het Diemerbos is:  
NL 03 INGB 0006 3270 82 
ten name van Scouting  
Diemen te Diemen  

REKENINGNUMMERS 

De stam draait 1 
keer in de maand, 
doorgaans de laat-
ste zaterdag van de 
maand (soms ver-
schuiven we dit).  
Prijs  €50 per jaar.  
Voorzitter:  
Richard Meij 
Penningmeester: 
Imke Mulders 

O
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Opzeggingen dienen per 
mail voor 1 januari of 1 
juli binnen te zijn via 
info@scoutingdiemen.nl 
of schriftelijk bij het 
secretariaat: A. Briand-
straat 1, 1111 KE  
Diemen  

OPZEGGEN? 
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Draai om voor 
De Totempaal    
Jaargang 11 Nr2 



Onze stafleden zetten zich allemaal 

vrijwillig in om uw kind een leuke, onver-

getelijke kampweek te bezorgen. Dat 

doen zij met meer dan 100% inzet! U 

zult dus begrijpen dat dit veel van hun 

vraagt.  Wij stellen het dan ook zeer op 

prijs als u op de momenten dat het kan 

ons een handje wilt helpen. 

Medicijnen 

Indien uw kind medicijnen ge-

bruikt, ‘s nachts opgenomen moe-

ten worden of anderszins speciale 

aandacht behoeft, neemt u dit 

dan voor het kamp op met de lei-

ding van de speltak van uw kind. 

Lever de medicijnen op de dag 

van vertrek ook in bij de leiding, 

zodat zij kunnen toezien op het 

innemen van de  medicijnen.  

Zorg dat de naam van uw kind en 

de  instructie op de medicijnen 

staat. 

 

Bagage 

Zoals ieder jaar worden onze 

kampspullen en bagage ook dit 

jaar weer met een vrachtwagen 

van de firma Saan naar de kamp-

terreinen gebracht. In verband 

met het inladen van deze vracht-

wagen moet de bagage van tevo-

ren worden ingeleverd. Het is 

overigens handig om handbagage 

(zoals bijvoorbeeld een lunchpak-

ket of regenpak) apart te houden 

en op zaterdagochtend mee te 

nemen. 

 

Voor de Rowans en Sherpa’s geldt 

dat de bagage op de dag van  

vertrek kan worden meegenomen.  

 

Wij stellen het op prijs als u ons 

een handje komt helpen met het 

inladen van de vrachtwagen.  

 

Bagage inleveren voor ALLE 

Speltakken is dit jaar op 

donderdag 2 juli! 

1.  

ER IS BEPERKTE RUIMTE VOOR 

BAGAGE. DUS KOFFERS/

TASSEN MOGEN MAXIMAAL 

DE AFMETING VAN 60 BIJ 35 

CM HEBBEN. UW KIND MAG 

GEEN TWEEPERSOONSLUCHT-

BED VOOR ZICHZELF ALLEEN 

MEENEMEN. 

2.  

GEEF UW KIND GEEN SPULLEN 

MEE ALS MP3-SPELERS, 

CAMERA’S, MOBIELTJES, 

AANSTEKERS ETC. DE STAF 

ZAL HET INDIEN NODIG IN-

NEMEN. WIJ NEMEN GEEN 

ALGEMENE  INFORMATIE 

NB: 



Vertrek 
Alle speltakken houden 

dit jaar hun zomerkamp 

van zaterdag 4 juli  tot 

en met zaterdag 11  juli.    

Alle kampgangers en  

uitzwaaiers  worden  

zaterdag 4  juli om ui-

terlijk 8.30 verwacht 

bij het Scoutinggebouw.   

De kinderen uiteraard in 

hun Scouting Diemen – 

polo of trui !     

 

Zorg dat u op tijd 

aanwezig bent. 

 

Parkeren 
Wij verzoeken iedereen 

nadrukkelijk om bij het 

Scoutinggebouw alleen 

op de daartoe bestemde 

plekken te parkeren 

(niet op stoepen, in 

plantsoenen e.d.) om de 

overlast voor de buurt 

zo veel mogelijk te be-

perken. Als het niet 

noodzakelijk is kom dan 

liever niet per auto.  

Wilt u ons naar het 

zomerkamp rijden, 

of weer komen opha-

len, dan kunt u zich 

opgeven bij de lei-

ding (mits u een  

inzittenden- 

verzekering heeft).  

Als u ons wegbrengt 

of komt halen ver-

zoeken wij u drin-

gend geen andere 

mensen (familie,  

kinderen, enz.) mee 

te nemen, omdat elke 

plaats nodig is. Kin-

deren mogen alleen 

op de achterbank, 

tenzij ze twaalf jaar 

of ouder zijn.  

 

Tijdens kampweek 

In de kampkrant en 

in de informatie van 

de speltakken is een 

telefoonnummer op-

genomen waar u in 

geval van nood naar 

toe kunt bellen.  

 

De kinderen vinden 

het vaak erg fijn om 

een kaart van 

thuis te krij-

gen. Dit helpt 

ze ook heel 

erg als er 

sprake is van 

heimwee.  

 

 

 

Als u de eerste kaart voor 

zondagavond 18.00 uur op 

de post doet, dan ontvan-

gen wij de kaart op dins-

dag op het kampadres. 

Laat wat van u horen, een 

kaart van thuis is altijd 

leuk voor de kinderen. 

 

Thuiskomst 

Zaterdag 12 juli, in de 

middag, worden alle spel-

takken weer in Diemen  

terug verwacht. Zodra de 

te verwachten aankomst-

tijd bekend is, zal deze op 

de deur van het Scouting-

gebouw worden opgeplakt. 

U kunt eventueel ook 

 bellen naar het Scouting-

gebouw om te horen wan-

neer u zoon of dochter 

weer thuis zal komen.  

De vrachtwagen arriveert 

meestal kort na de laatste 

speltak. 

 

Als iedereen weer helpt 

met uitladen kunnen we 

allemaal op tijd naar huis 

om bij te komen van het 

zomerkamp.  
Vervoer naar kamp 

 
De leiding van de eigen 

speltak zorgt ervoor dat 

de kinderen ingedeeld 

worden in de auto’s en 

dat de bestuurders een 

routebeschrijving  

ontvangen.  



Hallo allemaal, 

 

Dit jaar gaan de welpen op een echte wereld reis!!! 

Alle spullen zijn al met het speciale scouting welpen 

vliegtuig op weg naar Zuid Amerika,en zal doorvlie-

gen naar Afrika waar natuurlijk gejaagd zal worden 

in de rimboe met pijl en boog na dit wilde avontuur 

rusten we even lekker uit in Amerika onder het ge-

not van een super milkshake natuurlijk gemaakt 

door de Welpen zelf. 

 

Hopelijk hebben alle Welpen hun paspoorten en reis 

tassen klaar voor het grote Welpen avontuur!!!!! 

 

Groetjes van de reis leiding  

Patty, 

Jaimy, 

Rens, 

Lieke. 



Zomerkamp kabouters 

 
“Is het wel verstandig?”, vroeg men zich af; “Kunnen ze het wel aan?  

Zijn ze niet te jong?” Natuurlijk kunnen ze het.  

 

De kabouters gaan op safari. Een week lang in de wildernis op zoek naar het 

grote avontuur. Van de gebaande paden af, op zoek naar kolkende rivieren, 

woestenij en wilde dieren. We zullen soms op houtvuur moeten koken of zelf 

ons eten vangen. Spoorzoeken zal af en toe nodig zijn en je ’s nachts op de  

sterren oriënteren handig. Hopelijk vinden we ook nog een nederzetting waar 

de kabouters nog wat  boodschappen kunnen doen. 

 

Basis kamp is gelegen aan de Zandstraat 5, 5524 KA Steensel. 

Bereikbaar zijn we uiteraard het beste via rook signalen. Maar mocht u daar 

niet behendig in zijn, we hebben voor noodgevallen satelliet telefoon  

06 54 26 06 63 

Bagagelijst: Zie www.scoutingdiemen.nl / op kamp 

 

Wat gefrankeerde kaarten of enveloppen met huisadres er op is altijd handig om 

post te versturen. 

 

Nathalie en Frank 

 

http://www.scoutingdiemen.nl


VERKENNERS EN GIDSEN 
 

Dit jaar gaan de verkenners en gidsen gezamenlijk op zomerkamp. Het kamp staat dit jaar in het teken 
van de olympische spelen. Er zal veel gaan gebeuren, en de kinderen zullen veel op de proef gesteld 

worden. Net zoals bij de Olympische spelen. 
De Verkenners en Gidsen zullen moeten gaan bewijzen dat ze in staat zijn een week lang van de basis 

te kunnen leven, tevens zullen ze moeten bewijzen diverse uitdagende activiteiten aan te kunnen. 
Wij kamperen dit jaar in het dorp Heeze op het kampeer terrein Achter ‘t Heezerenbosch 

 

Voor alle papa’s, mama’s, opa’s oma’s, oom’s tante’s, en broer’s of zussen kaartjes kunnen jullie 
sturen naar: 

Scouting kampeerterrein "Achter 't Heezerenbosch" 
TAV:  Scouting Diemen V/G + naam 

Heezerenbosch 30 
5591 TA HEEZE 

En niet alleen de verkenners en gidsen vinden het leuk om een kaartje te krijgen maar de staf vind het 
ook wel leuk. 

 

Belangrijk om aan te denken is dat de kinderen bord mok en bestek, 3 theedoeken, een leeg wit 

shirt en zwemkleding meenemen. 



Wij adviseren om zakgeld mee te geven met een hoogte van Maximaal € 15,--  absoluut niet meer!!! 
Ook raden wij ten strengste af om Dure spullen mee te geven zoals MP3 spelers, Discmans, Horloges, 

Sieraden Etc. 
Er mogen Absoluut geen mobiele telefoons en aanstekers meegenomen worden. 

Deze spullen zullen door de staf in beslag genomen worden tot aankomst in Diemen. 
 

Ook mogen er absoluut geen energiedrankjes gedronken worden het hele kamp. Als wij dit  
constateren zullen wij de drankjes innemen. 

 

De noodnummers voor de verkenners en gidsen zijn: 
Jeroen:  06 53 76 51 79 
Algemeen:  06 21 59 31 80 

 

Deze nummers zijn voor nood bij het thuis front en niet om te vragen hoe het met uw kind gaat. 
 

Wij wensen jullie een fijn Kamp en een fijne Vakantie, 
 

Namens de Verkenner en Gidsen staf: 
Jeroen Saan, Danielle Akkerman, Denise de Lange,  

Tim Jansen, en Melanie Anagnastopoulos 
 



De Rowans gaan, na jaren het oosten van Europa te heb-

ben bezocht, weer eens traditioneel naar Oostenrijk. Wij 

zullen hier de eerste en de laatste paar dagen verblijven 

op camping Heidi nabij het mooie stadje Brand.  

 

Nadat we daar de zondag hebben gebruikt om de kuiten 

eens goed in te lopen en de dinsdag uit te hebben gerust 

van al het lopen van maandag zullen we vanaf Dinsdag 

een huttentocht gaan lopen. Deze tocht zal drie dagen in 

beslag nemen en, zoals de term huttentocht al deed ver-

moeden, zullen we de nachten in twee verschillende 

berghutten overnachten.  

 

De route zal rond de Lünersee gaan en vanaf daar zullen 

we de bergkam 'Zimbajoch' oversteken. Vrijdag gaan we 

een leuke activiteit doen die ter plekke zal worden ge-

vonden.  

 

Wij vertrekken richting Oostenrijk op zaterdag 4 Juli om 

heel erg vroeg. Een week later, op zaterdag, zullen we 

rond het avondeten weer terug zijn bij het scoutingge-

bouw, uiteraard afhankelijk van de drukte op de weg. 

 

Voor vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of gewoon 

een gezellig gesprek zijn wij altijd te bereiken! 

 

Terry Jansen               06-52325598 

Arjen Kronenberg     06-51210444 

Pascal van Wel            06-42217223 

H
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We gaan met de nieuwste  

aanwinst aan sherpa's meteen 

naar het buitenland. Namelijk de 

Belgische Ardennen. Op de  

Camping Polleur om precies te 

zijn.  

 

Zowel op de camping als in de 

buurt van de camping is van alles 

te doen! De fietsen gaan mee dus 

we kunnen gaan en staan waar we 

willen. 6 dames (Babette, Emma, 

Femke, Laura, Samantha, Zina) 

en staflid Heleen gaan er een  

leuke week van maken!! 

 

Route du Congres 90, B-4910 P 

olleur, België 

Tel.nr :  0032 (0) 87 54 10 33,  

Fax.nr:  0032 (0) 87 54 25 30 

e-mail :  seeyou@polleur.be,  

website: www.polleur.be 
 

 

KAMP KRANT 

 

Hoofdredactie  /  Lay-out   

Bastiaan de Goede 

 

Met bijdragen van: 
De speltakken 

 

De totempaal: 

detotempaal@scoutingdiemen.nl  

 

Website 

www.scoutingdiemen.nl   
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VERHUUR 

Heeft u een tent nodig 
voor een tuin- of straat-
feest, bijeenkomst,  
promotie-campagne?  
U bedenkt het maar!  
Scouting Diemen heeft 
voor u de oplossing!  
Behalve tenten verhuren 
wij ook bierbanken,  
tafels en podiumstukken 
van 2 bij 1 meter.  
 
Meer info op onze site,  
ww.scoutingdiemen.nl  
klik in menu op ‘Verhuur’ 

Heb JIJ iets voor De  
Totempaal, mail dan  
detotempaal 
@scoutingdiemen.nl  
en wie weet komt 
jouw verhaal dan wel 
in de volgende  
Totempaal!  

OPROEP 

mailto:seeyou@polleur.be
http://www.polleur.be/
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Slaapzak/kussen 
Luchtbed + pomp  
     of matje  
 
Toilettas  
   met toiletspullen 
Handdoeken 
Washandjes  
Tandenborstel 
 
Regenkleding 
Nachtkleding 
Zwemkleding 
Goede wandelschoenen 
Schoenen  
   -die nat mogen worden 
Slippers 
Warme trui 
Lange broek 
Korte broek 
T-shirts 
Ondergoed 
Sokken 
 
Eventuele  
  medicijnen 
Knuffel 
Zaklantaarn + 
    batterijen  
Zonnebrandmiddel  
Postzegels  

* ALGEMEENE * 

BAGAGE LIJST 

We adviseren 

nadrukkelijk 

uw kind geen 

kostbare  

zaken mee te 

geven!  

 

Dus geen  

mp-3 spelers,  

horloges,  

mobiele  

telefoons e.d.  

 

Tevens  

verzoeken wij u 

geen twee-

persoons lucht-

bedden mee te  

geven gezien 

beperkte  

ruimte in de  

vrachtwagen!  

VERZOEK 


