Beste leden, ouders en sympathisanten
Het is ondertussen de maand juni. De laatste maand van de activiteiten, maar ook de
maand voor we allemaal op kamp vertrekken. We hebben er dit jaar allemaal al het
beste van gemaakt. Maar de kers op de taart komt er zeker nog aan. De opbouw hier
naartoe krijgen jullie deze maand in de vorm van de allerlaatste activiteiten.
Onze jaarlijkse traditie om afval te gaan rapen in heel Beerse staat deze maand op
het programma. Zo houden wij onze speelbuurten mee proper om het dorp mooi te
houden. Kijk zeker achteraan het kazakske voor alle info hierover.
Op 25 juni staat er een nieuwe editie van de Roefel gepland. Zoals elk jaar is
iedereen ook welkom bij ons om te genieten van de voor jullie klaargezette
bezigheden. Neem zeker een aantal vrienden en vriendinnen mee die graag eens
kennis willen maken met de KSA.
In dit kazakske vinden jullie zoals altijd maandplanningen, spelletjes, wist je datjes en
zoveel meer. Kijk zeker goed na wanneer je activiteiten hebt. Want de meeste leiding
hebben in juni ook een aantal examens af te leggen. Hierdoor is de kans op
afwijkende uren groter.
Veel leesplezier,
De leiding

Maandplanning Piekrie
Snik snik snik… deze maand… ik durf het bijna niet uit te
spreken… Het… is… de laatste maand van ons KSA-jaar… De
leiding gaat er deze maand voor zorgen dat juni boordevol
leuke, ontspannende activiteiten zit! Alleen gooien de examens
wat roet in het eten waardoor de leiding niet zo heel veel
tijd heeft omdat wij moeten studeren, maar wij gaan er alles
aan doen om jullie leuke zaterdagnamiddagen of avonden te
bezorgen!
Los de volgende quizvragen goed op zodat jullie te weten kunnen komen
welke activiteiten er plaatsvinden in de maand juni!

Zaterdag 4 juni:
Welke Belgische voetbalploeg heeft de kleuren paars en wit?
A. Club Brugge:
Avatarspel

B. KAA Gent: Go IV

C. RSC Anderlecht:
Splash games

Vandaag spelen wij de enige echte …
Nee, het zijn geen videogames.
Wij zien jullie graag om 14u aan het lokaal met onder jullie kleren een bikini of
zwembroek,
Vergeet ook zeker geen badhanddoek!
Om 16u30 is het spijtig genoeg al gedaan,
Dan kunnen jullie frisgewassen naar huis gaan.
Hopelijk zien wij jullie volgende week weer,
Tot ziens en tot een volgende keer!

Zaterdag 11 juni:
Hoe heet het blonde K3 ‘tje?
A. Josje: Filmavond

B. Julia: Sluipspel

C. Klaasje:
Spelletjesavond

Amai herken jij haar?
Nee, in het donker is zij slecht zichtbaar…
Kom om 18u naar het lokaal voor een spannende activiteit,
Spijtig genoeg hebben wij maar twee uur de tijd…
Om 20u staan jullie mama en papa al te wachten,
Maar jullie zijn zo benieuwd naar volgende week dat jullie ernaar smachten!

Zaterdag 18 juni:
Welke tekst past het beste bij deze zin: ‘Dat is de nachtwacht…
A. Die dag- en
nachtwacht, op dat
mysterieuze wezen dat
z’n wereld plots
verlaat’: Afval rapen
(zie brief achteraan)

B. Onze liefde is een
waterval, een waterval
Hey-eh! Wo-oh!’: Appel
en eitocht

C. Eén, twee, drie, vier
Hup naar achter, hup
naar voor.
Eén, twee, drie, vier
Even rust en dan weer
door’: Parkentocht

Oei, hier ligt een blikje…
Snikje, snikje…
Oh nee, een achtergelaten vuilzak…
Waarom ligt dit hier in Beerse op het baanvak?
Vandaag gaan wij ons inzetten voor de natuur,
Wij zien jullie daarom graag verschijnen aan het lokaal om 14 uur!
Na zoveel vuilnis te hebben gevonden,
En dit zonder gewonden!
Mogen jullie ouders om 16u30 jullie komen halen,
Dat is wel balen…
Maar niet getreurd,
Na de activiteit van volgende week zijn jullie terug opgefleurd!

Zaterdag 25 juni:
Waar gaan wij met de Piekrietje op kamp dit jaar?
A. Kalmthout:
Knuffelspel

B. Retie:
Superheldenspel

C. Wechelderzande:
Roefel

Deze activiteit is speciaal,
Het is wat abnormaal…
Jullie kunnen van 10u tot 16u aan het lokaal bij ons terecht,
Het is een open toegang hebben wij gezegd.
Jullie kunnen komen wanneer jullie maar willen,
Jullie gaan jullie tijd zeker niet verspillen!
In de aanbieding is een buikschuifbaan, een blote voetenpad en ijsjes om
lekker van te smullen,
Zodat jullie jullie buikjes goed kunnen vullen!
Hopelijk zien wij veel KSA-ers op die dag,
Een bikini, zwembroek, handdoek,… meenemen mag!

Jorn

Ruben

Lise

Senne

Nette

Wij zien jullie massaal op maandag 4 juli op onze kampplek,
Zo wordt ons kamp helemaal te gek!
Liefs
Jullie leiding: Senne, Ruben, Jorn, Lise, Lori & Nette

Spelletjes
Voor de laatste keer hebben wij nog enkele leuke spelletjes
voor jullie voorzien zodat jullie wanneer het geen KSA is
jullie hiermee kunnen amuseren!
Leider Ruben vergeet soms de weg naar huis, kunnen jullie hem helpen de
weg terug te vinden zonder dat hij ergens anders beland?

De lievelingstaal van leider Jorn is Frans, oefenen jullie samen met leider Jorn
enkele Franse woordjes/zinnen?

Leider Senne neemt naar overal nootjes mee omdat hij dit snackje zoooo
lekker vindt! Ga jij samen met leider Senne op zoek naar de juiste personen
voor de snacks? Zet de nummer van het tekstje bij een lekkere snack!
1. Ik ben niet zo een fan van heel zoete snacks. Ik hou het liever bij mijn
favoriet, iets dat je ook krijgt met Sinterklaas of bij Pasen! Mijn favoriete
smaak is zeker en vast puur!
2. Oh, ik ben verzot op kleine snackjes! Ik vind het super om een hele grabbel
ervan te nemen en dan in mijn mond te stoppen! Ik kan niet zo goed tegen
zoet daarom neem ik het liefste zoute tussendoortjes!
3. De lekkerste groente vind ik persoonlijk paprika omdat dit zo lekker
smaakt! Daarom vind ik het fantastisch als mijn snack smaakt naar deze
groente!
4. Ik hou helemaal niet van ongezonde dingen daarom eet ik het liefst gewoon
groenten of fruit omdat dit heel verfrissend is in de zomer! Ik heb altijd een
doosje met mijn snacks bij.
5. Tijdens een film is dit het ideale eten omdat ik hiervan kan blijven eten! De
snack zit altijd in een leuk versierd doosje wat dit extra geweldig maakt! Het
is ook gemakkelijk te maken met maïs!
6. Mensen vertellen mij altijd hoe lekker snoep of chips is, maar ik hou het
liever bij iets anders! Dit kan ik altijd meenemen omdat dit gewoon een goed
tussendoortje is! Het is hartig en aan de uiteindes zit zelfs heerlijke
chocolade!

Wij hebben een kruiswoordraadsel gemaakt dus jullie moeten het woord
invullen dat het beste bij de omschrijving past! Opgepast: de letter ‘IJ’ is in
twee vakjes, een vakje voor de ‘I’ en een vakje voor de ‘J’.

Horizontaal:
2. Op Piekriekamp & op groot kamp zijn wij een dag op stap om ergens te gaan
zwemmen of… Hoe heet deze tocht? Ps: het is een tocht in de dag. (8 letters)
7. Wat heb je nodig om je tanden te poetsen buiten tandpasta? (13 letters)
10. Wat is de achternaam van onze leider Senne? (6 letters)
11. Hoeveel dagen is Piekriekamp? (4 letters)
12. Voor welke groep is deze maandplanning gemaakt? (7 letters)
14. Wat behoort tot ons uniform buiten een trui of een sjaaltje? (6 letters)
15. Uit wat eet je op een Piekrieweekend of Piekriekamp? (5 letters)

Verticaal:
1. Op kamp eten wij altijd iets dat op wraps lijkt, maar op dit eten kan je
siroop of suiker doen. Wat is de naam van dit gerecht? (12 letters)
3. Wat is er altijd op de laatste avond van ons kamp? (8 letters)
4. Op welk slaap je tijdens een KSA-weekend of KSA-kamp? Ps: het woord
wordt in dit kruiswoordraadsel in het meervoud geschreven. (10 letters)
5. Wat is naam van onze hoofdleiding van KSA Beerse? (4 letters)
6. Op welk uur in de namiddag beginnen de activiteiten op de KSA? (4 letters)
8. Hoe heet de sport waarbij er een goal & een bal aanwezig moet zijn? (7
letters)
9. Wat draagt de leiding dat de leden nog niet mogen dragen? (4 letters)
13. 1 keer op een jaar heeft de KSA een volledig weekend evenementen in
september, tijdens welke gebeurtenis is dat in Beerse? (6 letters)

Als laatste hebben wij voor jullie een mandala’s in petto, veel kleurplezier! Ps:
leidster Lise vindt dit geweldig dus geef zeker je ingekleurde mandala aan
haar zodat zij dit boven haar bed kan hangen!

4 juni:
Vandaag gaan we niet naar een straat of naar een wei, neen vandaag gaan we dabberen in
de klei. We zoeken geen huizen en geen hutten, we zoeken alleen de putten. Putten gevuld
met klei, dat maakt ons blij, klei in diepe putten laat ons van blijdschap ons neusje snutten
we spreken aan de putten af (dit is op het einde van de ossenweg), pif poef paf om 14 uur
zien we jullie daar wel en om 16u30 zijn we lekker vuil naar huis en snel. Doe vandaag zeker
geen uniform aan, maar je aller slechtste kleren.

11 juni in de avond:
Hup fnub tub lub snup rup wup KUBB
Wie verslaat wie in het beste coolste leukste mooiste graafste niceste kubbtoernooi? Dit
komen we 11 juni te weten kom dus zeker allemaal we beginnen met onze handen op te
warmen om 19 uur, en helemaal klaar gekubbt gaan we naar huis om 21 uur.

18 juni:
Proper? Of vuil? Huh? Waarom ligt hier afval? WIE HEEFT HIER AFVAL GEGOOID?? Ooh hier
is nog afval. Afval hier afval daar, hou die vuilniszak maar klaar want wij leeuwkes gaan
rapen tot onze vingers van ons afvallen!! Kom allemaal naar het lokaal om 14 uur en dan
kunnen jullie het proberen Beerse weer ingaan om 16u30. Lees ook zeker de brief achteraan
in het kazakske!

26 juni:
RRROOOEEEEFFFFFEEEELLLLLL vandaag mag je komen van 10 uur tot 16 uur het is vrij in en
uit dus je moet niet blijven en mag ook later komen. Neem zeker zwemkleren mee en ook
uw goed humeur en ook het zonnetje en ook een glimlach en ook…….

Super veel groetjes van de leiding!
Merel, Katrijn, Noa, Hinte, Seppe en Klaas

Een woordzoeker, kan jij alle woorden vinden?

Verbind de puntjes, wat zal het worden, wie zal het
weten? Misschien een dolfijn?

Maandplanning joro’s juni
Beste Joro’s, ook deze maand heeft jullie leiding weer allerlei activiteiten
voor jullie in petto, om er een supertoffe maand van te maken. Helaas is het
de laatste maand, maar dat wil natuurlijk zeggen dat er nog een heleboel
ultratoffe spelletjes voorzien zullen worden. Los de vragen op om te
ontdekken welke activiteiten we deze maand allemaal gaan doen.
Veel succes
Zaterdag 4 juni: 14u00 – 16u30 (afspreken aan het einde van de Ossenweg)
Om te ontdekken welke activiteit we deze week gaan
spelen, moeten jullie opzoeken welke kleur de tong
van een ijsbeer heeft. Vind de juiste kleur en kom zo
te weten wat er jullie vandaag te wachten staat. Kom
zeker niet in uniform vandaag.
1)
2)
3)
4)

Rood → Body paint & colour run
Blauw → Kleiputtentocht
Groen → Bekentocht
Geel → Vlotten bouwen

Zaterdag 11 juni: 19u00 – 21u00
Oh wat zullen we deze week weer eens doen? Tel het aantal jaren dat de joroleiding al leiding is op, om ook deze activiteit te kunnen ontdekken
1)
2)
3)
4)

24 → New kids night
25 → after work party
26 → frisco in de disco
27 → glow in the dark-fuif

Zaterdag 18 juni: 14u-16u30 (zie brief achteraan in het kazakske)
Voor de volgende vraag hebben jullie een beetje
kennis nodig van het menselijk lichaam: Hoeveel
tanden heeft een gemiddelde volwassen persoon?
1)
2)
3)
4)

20 → knutselen voor het kamp
26 → teken- en schilderwedstrijd
32 → Afval rapen
36 → kinderdisco

Zaterdag 25 juni: de hele dag
Vandaag is het een speciale dag en bij een speciale dag hoort een speciale
activiteit. Het is dit weekend tuinfeest, maar wat is de naam van het park
waar dit te doen is?
1) Het nieuw (nief) park → Roefel (kijk in het
Roefelboekje om te zien wat de activiteit is)
2) Het oud park → De grote zoektocht door
Beerse (kijk in het boekje van de grote
zoektocht om te zien wat er net zal gebeuren)
3) De Schutsboom → lasershooten (lees het
boekje hierover om te weten wat we allemaal
gaan doen)
4) De Singel → massaspelen (Ga naar de Singel en kijk op het blad dat er
hangt om te weten te komen wat we zullen doen)

Wij hopen jullie weer allemaal te zien in de laatste maand van dit prachtige
jaar.
Vele dikke kusjes en knuffels van jullie leiding
Kobe (Borko), Stien (Stikkie), Angelique (Angél), Toon (Torsie), Alec
(Gibby), Jordy (Jokke), Gijs (Gikke)

Spelletjes
Leider Toon wil heel graag gaan zwemmen met het warme weer. Maar heeft hiervoor zijn
zwembandjes nodig. Helpen jullie Toon aan zijn zwembandjes.

Zoeken jullie de 14 verborgen zomerse woorden uit?

Maandplanning Knimmers juni
Hey hey beste Knimmers! Ja, je leest het goed… Onze laatste maand van het jaar is alweer
aangebroken… We hebben ons weer een heel werkjaar kei hard gesmeten en hebben de
tofste activiteiten gedaan, en leuk weekend gehad en eindelijk nog eens best een corona-vrij
jaar gehad. We kunnen alvast aftellen naar het groot kamp! Maar eerst hebben we nog een
kei toffe maand gepland! Scan de QR-codes om de activiteiten van deze maand te
ontdekken! Je kan steeds het uur en locatie in de beschrijving van de video vinden.

Zaterdag 04/06:

Zaterdag 11/06 (AVOND!):
(Je mag deze avond ook een hapje en drinken meepakken voor op de
activiteit)

Zaterdag 18/06:

Zaterdag 25/06:

Ziezo, dit waren onze laatste activiteiten voor dit KSA-jaar… De leiding vond het
een superleuk jaar en kijkt alvast enorm uit naar het groot kamp! Hopelijk zien
we velen van jullie daar terug!
Groetjes van:
Birthe, Sibe, Timon, Sietse, Robine, Keanu & Pieter!

Nog heel leuke spelletjes !!

Maandplanning sjo
4 juni
Het kamp komt dichterbij. Tijd om
ons goed voor te bereiden.
Vandaag gaan we namelijk een
kampoutfit (voor onszelf en
eventueel onze fiets) zoeken. Kom
allemaal om 14u00 naar het
lokaal met de fiets. Om 16u30
mogen jullie volledig kampklaar
terug naar huis gaan.

11 juni
Iedereen zal
stilletjes aan
wel examens
hebben (behalve
Toke natuurlijk)
dus wij gaan nog
eens een
avondactiviteit
doen. Welke
avondactiviteit
kunnen wij nog
doen? Dat is
oprecht een goede vraag. Het antwoord is ook simpel: We
gaan een bosspel avondeditie doen (nu is het geen
griezeltocht maar echt bosspel). Kom allemaal naar de
heksekuil om 19u00. Om 21u00 mogen jullie huiswaarts keren.

18 juni
Ik was mijn haar namelijk met shampoo en tijdens het
spoelen loopt die shampoo langs mijn lichaam omlaag. op
zich niet zo erg… Maar op het etiket staat; geeFt Meer
VOLUME. Niet moeilijk dat ik niet afval
Ik ga nu maar overschakelen op een afwasmiddel. Het
etiket is veelbelovend; VERWIJDERT ALLE VET, ZELFS HET MEEST
HARDNEKKIGE VET.
Dat dit gewoon paginavulling is weten jullie dan ook
alweer. Voor deze activiteit moeten jullie gewoon de brief
lezen die achteraan in het kazakske staat.

25 juni
De laatste zaterdag van de maand, dat betekent roefel!!!! Gaan wij nu echt ons
jaar afsluiten met afval rapen en roefel? Nee uiteraard niet. Vandaag gaan we
nog eens een goede activiteit in elkaar boksen om het einde van iedereen
hun examens (opnieuw, behalve voor Toke) te vieren. Wat gaan we doen?
Fietsen! Wanneer? Van 14u00 tot 16u30! Hoe noemt de activiteit? Fietsen voor
dummies!

29 juni
Wat hebben we een geweldig jaar achter de rug, dit kunnen we toch niet
voorbij laten gaan zonder een mooie afsluiten? De echte afsluiter is
misschien het kamp. Maar wij (de leiding) willen graag nog 1 dag met jullie
spenderen om een mooie afsluitactiviteit te geven. Wat we gaan doen, en
de uren van deze activiteit worden later nog meegedeeld. Maar zorg
ervoor dat je 29 juni zeker kan.

Groetjes van jullie leiding

Ken je medesjo’ers
Geachte sjo’er, er zijn 10 vragen doorgestuurd naar een aantal random sjo’ers (of
sjoleiding). Nu is het aan jullie om te raden van we de volgende antwoorden komen.
Als je het weet, breng dan zeker de juiste antwoorden mee naar de activiteit.
Dit zijn de vragen die ze moesten beantwoorden:
1.

Wat was de beste activiteit van dit jaar?

2.

Wat was de meest tegenvallende activiteit van dit jaar?

3.

Wat heeft u dit jaar het hardste verrast dit jaar?

4.

Wie van de groep heb je dit jaar het beste leren kennen?

5.

Wat was de beste maaltijd op leefweek?

6.

Wat was de ervaring van de sjofuif dit jaar?

7.

Wat moment gaat je voor altijd bijblijven?

8.

Wat had je graag nog extra gehad dit jaar?

9.

Welke 3 leiding hoop je dat volgend jaar je (mede)leiding is?

10.

Met welk liedje wil je naar het kamp fietsen?

Persoon 1:
1. leefweek
2. schattenjacht op konijnenheuvel
3. verschillende dingen over leiding en leden
4. isana
5. BBQ
6. kvond het echtl leuk zeker om volgend jaar nog is te doen
7. het weekend en leefweek
8. ik vind eigenlijk ni da der zeker nog iets bij moest zijn
9. seppe simon sietse
10. ze smelten de paashaas
Persoon 2:
1. Klopjacht
2. Groenten snijden
3. Dat sjo zijn eigenlijk helemaal niet zo lui is.
4. Absoluut Thijs op de leefweek.!
5. Barbecue, zonder twijfel!
6. Het was een zeer leuke ervaring, het liep zeer vlot.
7. Yelthe zijn verkleedkunsten voor prinsen en prinsessen spel.
8. Een verlengd weekend, dat had het jaar helemaal afgemaakt.
9. Gijs, Timon en Robine
10. Een echt racelied, Schumacher van DJ Visage (officieel de
Hockenheim mix).

Persoon 3:
1. kleiputtentocht
2. speeltuinentocht
3. hoe nen goeie groepsband er aanwezig is
4. arne v
5. bbq
6. hoe da we zo goed als 1 team konden werken en dat de voorbereiding vlot ging
7. dat den daan d in de kleiputte gekakt heeft
8. joepie
9. senne p, jorn, gijs,
10. gpf coming on your face

Persoon 4:
1. quiz in december
2. eig geen
maar alsk echt moet kiezen the viper in maart (teh old school, new
school, all school rules)
3. hoe hecht en bezorgt de groep kan worden/zijn
4. iedereen eigenlijk maar ik denk het meest Bend
5. de barbecue
6. De sjo fuif was heel plezant en ook goed geregeld met de taken die iedereen
moest doen
7. heel de leefweek
8. bekentocht
9. Kartijn, Jordy, Simon ( maar eigenlijk ben ik wel content met elke leiding)
10. oude nostalgie of gewoon hardstyle
Persoon 5:
1. kampvuur op leefweek
2. den drop van het weekend was iets te lang
3. de sfeer in de groep
4. Noor
5. spek met wortelpuree
6. ik vond het een megaleuke ervaring zeker met deze toffe groep.
7. sjofuif
8. geen idee
9. de sjo leiding van dit jaar
10. de smeltende paashaas
Persoon 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kleiputtentocht
die ene activiteit toen ik in het glas gevallen was
de leiding van dees jaar( in een positieve zin)
ik denk dat ik iedereen wel beter heb leren kennen
de BBQ vond ik wel lekker
ik denk dat het tof was maar ik kon er ni bij zijn
de leefweek en de daguitstap
mafia spel
voor mij boeit het niet welke leiding ik volgend jaar heb en ik zal het ook ni slecht
vinden als ik de zelfde leiding krijg
10. Malo Tebya

Afval rapen
Beste ouders en leden

Vorig jaar maakten we Beerse wat schoner maar jammer genoeg blijft er veel zwerfvuil
liggen langs onze wegen. Daarom hebben we besloten om ook dit jaar weer ons steentje bij
te dragen aan een properder Beerse!
Dit jaar gaan we dus afval rapen op zaterdag 18 juni van 14u tot 16u30. We verwachten
iedereen aan het lokaal en van daaruit begint onze grote schoonmaaktocht.
De sjo’ers nemen best ook hun fiets mee!
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

werkhandschoenen of dergelijke
aangepaste kledij aan het weer
sjo’ers nemen de fiets mee
je harde inzet!
eventueel een drinkbus met water

Onze leiding hoopt alvast op een massale opkomst van de leden!

Wist je dat…

Knimmers
leider sibe lady gaga 2.0 is ?

we volgens leidster Robine in Het laatste
nieuws en in HLN hebben gestaan?
de knimleiding jullie heel hard gaan missen
volgend jaar?

Piekrie
Jonah niet graag van water houdt?
Seb niet zonder takken kan?

Joro’s
Het Joro-weekend absoluut fantastisch was
en dat de leiding zich hier heel hard heeft
geamuseerd?

Vik zijn drinkbus kwijt was, maar die bij de
toiletten stond?

de Joro's verbazingwekkend snel groentjes
konden snijden (ze waren sneller dan de
knimmers en de sjo'ers)?
de joro leiding eigenlijk al een heel tijdje is
vergeten om de beker door te geven (foei
foei)?

leeuwkes
de leeuwkes nu al heel hard uitkijken naar het
kamp?
de leeuwkes de show hebben gestolen op de
kinderdisco van de braderij?
de leeuwkes samen met de piekries voor
super mooie bloemen op het eetfestijn
hebben gezorgd?

Sjo’ers
Simon niet zo een goede vlottenontwerper is?
Pizza’s best moeilijk zijn om op een kampvuur
te maken?
De sjo’ers geen paprika’s kunnen planten?

Het infoblad
• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen
namelijk:
een sjaaltje + een T-shirt/trui.
• Kijk zeker na of je het lidgeld van je dochter of zoon betaald
hebt. Zolang dit niet gebeurd is, zijn ze niet officieel
ingeschreven en zijn ze dus ook niet verzekerd.

• Kampen
Groot kamp: 18 – 28 juli
PieKriekamp: 4 – 8 juli
• De meeste activiteiten gaan door van 14u tot 16u30 aan het
lokaal van de KSA. Maar lees zeker altijd goed de
maandplanning want er worden ook wel eens speciale
activiteiten gepland.
• Met vragen kan je altijd bij de leiding terecht. Dat kan met een
babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje:
hoofleidingksabeerse@gmail.com

Leider Seppe vond de braderij
duidelijk top

En het laatste kazakske van dit jaar zit
er weeral op!

