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Koggenland kort

Sluiting drugspanden  

Het zwembad in Obdam is sinds 29 
maart geopend, een maand eerder dan 
gebruikelijk. Inwoners kunnen in het 
buitenbad trimzwemmen. Ook de 
jeugd tot en met 26 jaar kan, bij mooi 
weer, in de weekenden gebruik maken 
van het buitenbad voor recreatiezwem-
men. Bekijk meer informatie en een ac-
tueel programma van de activiteiten op 
www.zwembadbuitenmeere.nl.

In het afgelopen kwartaal heeft de 
gemeente Koggenland twee wonin-
gen en één bedrijfspand gesloten in 
verband met het vervaardigen van 
drugs op deze locaties. Criminelen be-
naderen ook in Koggenland inwoners 
met de vraag om tegen betaling een 
ruimte beschikbaar te stellen, bijvoor-
beeld voor de kweek van hennep of 
zelfs voor de vervaardiging van hard-
drugs. Betrokkenen zijn zich niet altijd 
bewust van de risico’s van medewer-
king. Bent u benaderd en wilt u dit 
melden? Dit kan via de politie 
(0900-8844) of Meld Misdaad Ano-
niem (0800-7000).

Zwembad 
Buitenmeere is 
vervroegd geopend 

De naam van het nieuwe kindcentrum is 
bekend gemaakt. Het kindcentrum is een 
plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar kun-
nen dromen en groeien. De scholen en 
kinderopvang hebben een inspirerende 
en passende naam gevonden voor het 
kindcentrum: ‘De Droomgaard’. 

Wethouder Bijman: “De naam past pre-
cies bij de ambities van de scholen en kin-
deropvang. De verschillende partijen 
gaan intensief samenwerken om nog be-
ter onderwijs en goede ondersteuning te 
bieden. Kinderen leren veel van elkaar, 
maar ook de medewerkers weten samen 
nog meer over wat goed is voor kinde-
ren. De samenwerking biedt veel kansen, 
zowel in lesgeven als begeleiding. De 
Droomgaard is een plek waar kinderen 
kunnen dromen en groeien tegelijk.”

Het gebouw
Het wordt steeds duidelijker hoe het ge-
bouw eruit komt te zien. Aan de binnen-
kant wordt hard gewerkt aan dekvloeren 
en kozijnen. De werkzaamheden in de 
onderbouw en de gymzaal bevinden zich 

al in de afbouwfase. De bouw loopt nog 
steeds volgens planning, wat betekent 
dat de oplevering staat gepland voor de 
derde week van juni dit jaar.

De omgeving
Ook de werkzaamheden aan de wegen, 
rotonde en het parkeergedeelte zijn van 
start gegaan. 
Het proces kan worden gevolgd via 

www.koggenland.nl/buitenroede. 

Schoolplein
Het is nog niet mogelijk geweest om met 
kinderen op bezoek te gaan bij de bouw. 
Wel hebben kinderen vragen ingestuurd 
over het kindcentrum. Daaruit blijkt dat 
kinderen erg nieuwsgierig zijn naar het 
schoolplein. De werkgroep buitengebied 
kijkt op dit moment kritisch naar de te-

Project Nieuwe Nederlanders succesvol
64 nieuwkomers gekoppeld aan organisaties in Westfriesland
Het project Nieuwe Nederlanders van 
Vrijwilligerspunt Westfriesland is succes-
vol afgerond. Het project betrekt men-
sen die nieuw zijn in Nederland bij de 
maatschappij, onder andere door hen in 
te zetten als vrijwilliger. Sinds de start in 
2019 zijn 64 nieuwe Nederlanders gekop-
peld aan organisaties in Westfriesland. 

Voor het project werkte Vrijwilligerspunt 
samen met de zeven Westfriese gemeen-
ten en met de organisaties WerkSaam, Fi-
olet Taaltrainingen en Taalhuis Westfries-
land. Het project helpt nieuwkomers met 
taalondersteuning, deelname aan (sport)
activiteiten en met het vinden van vrijwil-
ligerswerk. Het doen van vrijwilligers-
werk helpt nieuwe Nederlanders bij het 
leren van de Nederlandse taal en zorgt 
ervoor dat zij actief onderdeel worden 
van hun eigen woonomgeving. Sinds de 
start van het project zijn er 64 nieuwe 
Nederlanders gekoppeld aan organisaties 
in Westfriesland. Het project wordt nu 
opgenomen in de dienstverlening van 
Vrijwilligerspunt. Hierdoor kan de orga-
nisatie nieuwe Nederlanders in de toe-
komst blijven helpen hun weg te vinden 
in Westfriesland. 

Een van de deelnemers van het project 
is Ahmed (zie foto). Hij vluchtte drie jaar 
geleden samen met zijn vrouw en twee 
kinderen vanuit Syrië naar Nederland. 
Sinds juni 2019 doet Ahmed vrijwilli-
gerswerk bij de pensionstal voor paar-
den Vita Nova in Andijk. Iedere dins-
dag-, donderdag- en zaterdagochtend is 
hij daar met veel enthousiasme te vin-
den. En als hij tijd heeft, komt hij zelfs 
een extra dag helpen. Ahmed houdt 
veel van paarden. Zijn familie had een 
paardenfokkerij in Syrië, dus zijn liefde 
voor paarden komt niet zomaar ergens 
vandaan. 

Een paar maanden na zijn start bij Vita 
Nova zocht Vrijwilligerspunt Ahmed op 
in zijn nieuwe werkomgeving. De eige-
naar van de stal, Leen Schoon, bleek erg 
blij met Ahmed: “Ik ben erg tevreden 
met het werk dat Ahmed hier verricht. 
Hij doet veel voor ons. Op de dagen dat 
hij er is, zet hij de ruim veertig paarden 
in de wei. Hij mest de stallen uit en vult 
de voederbakken. Het is mooi om te 
zien dat zijn Nederlandse taal erg voor-
uit is gegaan in zo’n korte tijd. Hij is veel 
socialer geworden, omdat hij zich beter 
verstaanbaar kan maken.” 

Ook zijn collega Monique vindt Ahmed 
een geweldige aanvulling in het team 
van vrijwilligers: “Hij leert snel. Hij heeft 
het rijden met de heftruck in korte tijd 
onder de knie gekregen. Daardoor kan 
hij de paarden sneller en gemakkelijker 
voorzien van hooi. Het is een gezellige 
jongen en een harde werker.” Ahmed 
voelt zich erg thuis bij Vita Nova: “Ieder-
een is heel aardig voor me. Het voelt 
alsof ik tussen mijn familie zit.”

keningen en welke speeltoestellen op 
het plein komen. Verder kijken ze welke 
elementen van bewegend leren een vas-
te plek op het plein krijgen. Het is de be-
doeling dat de speeltoestellen en het 
grootste gedeelte van de beplanting 
staan als de school open gaat. Het wordt 
een groen speelplein met veel natuurlijk 
en ontdekkend spelen. Natuurlijk zijn er 
ook plekken om te voetballen en kingen.

Het succesverhaal van Ahmed

Aangepaste 
openingstijden 
rond de feestdagen  

De komende weken vieren we feest-
dagen op een gepaste manier. 
Het gemeentehuis is gesloten op:
- Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
- Maandag 5 april, Pasen
- Dinsdag 27 april, Koningsdag



Wandelen naar herstel
Martin Slob overwon zijn psychische 
problemen, met behulp van sporten en 
beweging in de vorm van wandelen en 
fi tness. Na schaamte en trots kwam het 
herstel, waarbij hij werd ondersteund 
door cliëntenbelangenorganisatie de 
Hoofdzaak. Nu helpt hij andere mensen 
met een psychische kwetsbaarheid via 
deze organisatie, door met hen te wan-
delen en te sporten. De begeleiding is 
gratis. “Na één wandeling zie ik mensen 
al opknappen.”
  
Het is inmiddels jaren geleden dat Slob 
worstelde met psychische klachten en ver-
slavingsproblemen. Ervaringsdeskundigen 
van de Hoofdzaak hielpen hem bij zijn 
herstel. Ze gaven hem een luisterend oor 
en waardevolle adviezen, onder meer over 
voeding en beweging. “Ik had een sociale 
fobie en durfde op een gegeven moment 
niet meer buiten te komen. Door te gaan 
bewegen kon ik stapje voor stapje mijn 
angsten tegemoet komen en overwinnen. 
Het heeft me letterlijk uit bed geholpen.”

Veilig voelen
Slob wil zijn ervaringen en kennis graag 
overdragen aan andere mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Daarbij richt hij 
zich op inwoners van de regio Westfries-

land. Met laagdrempelige en kosteloze 
hulp: “Iedereen is welkom om een af-
spraak te maken. We kunnen afspreken op 
een plek naar keuze, dat kan uiteraard 
ook in Koggenland. Ik vind het belangrijk 
dat mensen zich veilig voelen.”

Glimlach
Slob zegt dat hij bij veel mensen direct het 
effect ziet van de lichaamsbeweging. “Ik 
zie het in hun gezichtsuitdrukking. Vaak 
zijn mensen in het begin afwachtend en 
onzeker. Na een tijdje wandelen verschijnt 
er een glimlach. Ik zie mensen opknappen. 
Al hoeft dat natuurlijk niet direct. Als het 
meer tijd kost is het ook goed.”

“We maken geluksstofjes aan als we be-
wegen en het verlaagt ons stressniveau,” 
verklaart Slob het succes van de wandelin-
gen. Tijdens de wandelingen vinden er uit-
eenlopende gesprekken plaats, veelal over 
mentale gezondheid. Slob: “Ik ben daar 
heel erg open over. Veel mensen vinden 
het prettig om te praten met iemand die 
hun problemen herkent. En die er ook 
weer bovenop is gekomen.”

Wandelen met Martin?
Als ervaren groepsbegeleider en fi tness-
trainer weet Slob als geen ander hoe be-

Financiële problemen door corona 
Door de coronamaatregelen kunnen som-
mige inwoners en ondernemers hun werk 
niet of deels uitoefenen, wat leidt tot in-
komensverlies. De Tijdelijke Ondersteu-
ning Noodzakelijke Kosten (TONK) onder-
steunt mensen die noodzakelijke kosten 
daardoor niet meer kunnen betalen. De 
maximale tegemoetkoming bedraagt 
€ 450 per maand.

Richtlijnen om in aanmerking te komen 
voor de TONK:
• Het inkomen is door de coronamaatre-

gelen met minimaal 30% gedaald; 
• Het (gezins)inkomen komt niet boven 

160% van de bijstandsnorm uit; 

• Het (gezins)vermogen komt niet boven 
de vermogensgrens uit; 

• Noodzakelijke woonkosten zoals de hy-
potheekrente, huur of kosten voor gas, 
water, licht kunnen niet betaald worden. 

De inkomens- en vermogensgrens die 
wordt gehanteerd hangt o.a. af van leef-
tijd en gezinssituatie. Alle bedragen staan 
vermeld op www.koggenland.nl/tonk  

Geldigheid
De TONK geldt vanaf 1 januari 2021, de 
eerste maanden van dit jaar kunnen met 
terugwerkende kracht worden aange-
vraagd. De regeling loopt tot en met 30 
juni 2021. U kunt tot en met 31 juli 2021 

een aanvraag indienen. De hoogte van de 
tegemoetkoming is afhankelijk van uw 
specifi eke situatie. De TONK-uitkering 
wordt aangevraagd voor de periode waar-
voor het nodig is, dit hoeft niet de gehele 
periode te zijn. 

Aanvragen
De regeling kan worden aangevraagd via 
www.koggenland.nl/tonk. Hier staat ook 
meer informatie over de regeling. Het aan-
vraagformulier kan ook worden afgehaald 
op het gemeentehuis. Neem bij vragen 
contact op met het Zorgteam, in de och-
tend via (0229) 54 83 70 of via 
zorgteam@koggenland.nl. 

Onderzoek gezondheid kinderen
Van maart tot en met mei voert GGD Hol-
lands Noorden de Kindermonitor uit. Dit is 
een vragenlijstonderzoek naar de gezond-
heid, het welzijn en de leefstijl van kinde-
ren van 0 tot en met 11 jaar in de regio 
Noord-Holland-Noord. De GGD is op zoek 
naar ouders die de online vragenlijst wil-
len invullen.

De gemeente, de GGD en andere organisa-
ties gebruiken de resultaten van het onder-
zoek voor het opstellen en bijsturen van 
gezondheids- en jeugdbeleid. Zeker in tij-
den van corona is dit belangrijk. Het invul-
len van de vragenlijst is anoniem en duurt 
ongeveer 15 minuten. Deelnemers aan het 
onderzoek maken kans op een bon voor 

een weekendje weg ter waarde van € 250 
en een bon van € 10 die besteed kan wor-
den bij bol.com. De vragenlijst is te vinden 
op www.kindermonitorhn.nl.

De Raad aan het woord

Johan Ursem

CDA Koggenland

j.ursem@raad-koggenland.nl

Johan Ursem 
(CDA Koggenland)

In iedere editie van het Koggen-
nieuws deelt een raadslid een per-
soonlijke visie of mening met de in-
woners van de gemeente 
Koggenland. Deze standpunten of 
meningen komen niet noodzakelij-
kerwijs overeen met die van de ge-
meenteraad, het college of de ambte-
lijke organisatie van de gemeente 
Koggenland.   

Creatief zijn en kansen 
benutten

Creatief zijn, kansen zien en durven te 
benutten: dat zijn eigenschappen die 
horen bij ondernemende types. Zonder 
deze eigenschappen is het bijna onmo-
gelijk om een eigen bedrijf te runnen 
dat toekomstperspectief heeft. 
Koggenland kent veel van die onderne-
mende types, vandaar het grote aantal 
bedrijven binnen onze gemeente. Het 
zijn die bedrijven die werkgelegenheid 
en dienstverlening aanbieden, zowel 
aan ons als Koggenlanders, maar vaak 
ook ver buiten onze gemeentegren-
zen. Het zijn ook die ondernemers die 
ons bloeiende verenigingsleven fi nan-
cieel ondersteunen en bereid zijn de 
portemonnee te trekken als er evene-
menten worden georganiseerd. Bedrij-
vigheid binnen Koggenland is daarmee 
een belangrijk goed. Belangrijk om te 
behouden en te faciliteren. 
Kan en mag dan alles zomaar? Nee, 
ook voor ondernemers en bedrijven 
geldt dat er spelregels zijn waar men 
zich aan moet houden. Of het nu gaat 
om regels die milieuschade moeten 
voorkomen, regels die de belangen van 
werknemers beschermen of om fi nan-
ciële regels: al die regels hebben een 
doel. 
Wat ik hoor van ondernemers is dat zij 
best begrip hebben voor de doelen die 
worden nagestreefd. Wat echter stoort 
is dat de complexiteit van de regelge-
ving te groot is, regels te vaak praktisch 
niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn of 
soms helemaal niet bijdragen aan het 
doel dat de overheid nastreeft. 
Als gemeenteraadslid vind ik het daar-
om belangrijk dat de regelgeving van-
uit de gemeente goed uitlegbaar is, 
praktisch uitvoerbaar en bijdraagt aan 
dat wat wij met elkaar belangrijk vin-
den en willen beschermen. Terughou-
dend zijn met regelgeving zodat on-
dernemende types ruimte krijgen 
creatief te zijn en kansen te benutten. 

langrijk bewegen voor het lijf en leden is. 
Wilt u een keer wandelen met ervarings-
deskundige en vrijwilliger Martin Slob? Of 
wilt u meer informatie? Mail dan naar 
info-h@rcodehoofdzaak.org of bel (0229) 
24 90 40. ‘Wandelen naar herstel’ is een 
initiatief van cliëntenbelangenorganisatie 
de Hoofdzaak. De Hoofdzaak is een orga-
nisatie voor en door mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid. Alle activiteiten 
zijn gratis, gericht op herstel en worden 
aanboden door ervaringsdeskundige vrij-
willigers. De Hoofdzaak werkt (onder 
meer) in opdracht van de gemeente Kog-
genland.

Tijdelijke tegemoetkoming voor mensen die noodzakelijke woonkosten niet kunnen betalen



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 12 april 2021. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 8 
april. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman van de 
afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere 
vragen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het online on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.koggenland.nl/ondernemen.

Collecte      
4 t/m 10 april 2021 Fonds Gehandicaptensport
11 t/m 17 april 2021 Hartstichting

Zorgteam Koggenland   telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: mail naar 
zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam. 

Meldpunt Koggenland    telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. Telefonisch 24 uur per dag bereik-
baar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/
meldpunt. Voor het melden van een storingen aan huurwoningen van het 
Woningbedrijf kunt u terecht op www.woningbedrijfkoggenland.nl 

Storingen drukriolering   telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen    telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 
 
Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. 
Zo voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak 
via www.koggenland.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan 
binnen onderstaande tijden:
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur
Donderdag  09:00 - 16:30 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties 1 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend:

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning

Zaaknummer Activiteiten Perceel

2021-HZ-0153 vervangen bestaande schutting Ariens 39 Avenhorn
2021-HZ-0151 bouwen van een bedrijfspand De Leet 53, De Goorn
2021-HZ-0158 bouwen van veranda Jacob Bakkerstraat 22, 
  De Goorn
2021-HZ-0156 bouwen van een loods Dorpsweg 9, Hensbroek
2021-HZ-0159 realiseren van 5 appartementen Dorpsstraat 84, Obdam
2021-HZ-0160 veranderen en isoleren van zijgevel Dorpsstraat 101, Obdam
2021-HZ-0164 plaatsen dakopbouw Drecht 26, Avenhorn
2021-HZ-0166 realiseren aanbouw rechter zijgevel Noorddijkerweg 1A, 
  Ursem
2021-HZ-0162 bouwen houten carport/tuinschuur Slimdijk 6, Oudendijk
 en kas
2021-HZ-0167 verplaatsen dam met duiker  Verlaatsweg 50, Spierdijk
2021-HZ-0169 vervangen van houten schuur Grosthuizen 9A, Avenhorn
2021-HZ-0171 plaatsen dakkapel Pastoor Lemeerstraat 40, 
  De Goorn
2021-HZ-0172 realiseren 3 wandel en fietsbruggen Buitenroede 2, De Goorn
2021-HZ-0173 bouwen woning Zwarteweg 5, Obdam

Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-HZ-0130 plaatsen dakkapel Dokter Bloemstraat 40, 
  Spierdijk
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

 
Ingetrokken omgevingsvergunning

Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2021-HZ_INT-0154 bouwen van stolpboerderij Kwakelweg 1A, Hensbroek

Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D21.001209 18-2-2021 Lijsbeth Tijsweg 7 72A Te Berkhout
D21.002019 2-3-2021 Gouwstraat 2 te Spierdijk
D21.002614 9-3-2021 Dorpsvaart 17 te De Goorn

Vernummering
D21.003347 16-3-2021 Kerkebuurt 216A wordt Kerkebuurt 217 te Berkhout 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande perso-
nen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 
van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren geko-
men dat de onderstaande personen waarschijnlijk niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- A.E. Ghiulai  Geboren 21-08-1999
- A.S. Ghiulai  Geboren 29-04-1999
- C.B. Leek  Geboren 29-09-1955
Deze personen wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in 
de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen reactie krijgen 
over de verblijfplaats van bovengenoemden, zien wij ons genoodzaakt om betrokke-
nen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land Onbekend’. Dit heeft tot gevolg 
dat de personen niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hier-
door kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving 
in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Gemeente eerder in beeld bij 
aanpak schulden 

Sinds begin dit jaar krijgt de gemeente betalingsachterstanden van inwoners 
vroegtijdig in beeld. De gemeente kan dan contact opnemen met de inwoner, 
zodat problematische schulden voorkomen kunnen worden. Het gaat bijvoor-
beeld om betalingsachterstanden bij een energiebedrijf, water- en gasleveran-
ciers, de zorgverzekering of woningbedrijf. De bedrijven geven die signalen 
door aan de gemeente.

Wethouder Bijman: “Er heerst een groot taboe op het hebben van schulden. Lan-
delijk zien we dat mensen zich gemiddeld pas na vijf jaar bij de gemeenten mel-
den voor hulp. Inwoners hebben dan vaak al problematische schulden. Mensen 
met schulden hebben vaak niet alleen last van de schulden, maar ook van 
schaamte en chronische stress. Door het niet of minder kunnen meedoen aan het 
maatschappelijke leven, zoals activiteiten, verenigingen en verjaardagen, kunnen 
gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement ontstaan. Ook ontstaat er een 
negatief effect op opvoeding en relaties en het vermogen om problemen op te 
lossen. Onze medewerkers van het Zorgteam ondernemen nu vroegtijdig actie. 
Per inwoner wordt gekeken naar de juiste ondersteuning, dit is echt maatwerk.”

Actie gemeente 
Medewerkers van het Zorgteam zoeken contact via mail, een brief, telefonisch of 
huisbezoek. Bij kleine schulden kan de gemeente inwoners bijvoorbeeld doorver-
wijzen naar ‘schuldhulpmaatje’, waarna een vrijwilliger gekoppeld wordt aan een 
huishouden voor advies, begeleiding en ondersteuning. Mensen met problemati-
sche schulden kunnen worden doorverwezen naar de Kredietbank. Met ieder 
huishouden wordt samen gekeken welke aanpak passend is.  


