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Lidkaart 

Het is vanaf 2014 verplicht om een lidkaart te hebben van Westhoek Vrijetijd Anders vzw. 

Zonder lidkaart kan je niet deelnemen aan de activiteiten die in dit krantje vermeld staan.  

Een lidkaart kost € 2,00. Deze moet enkel worden vernieuwd als je die kwijt bent. 

Wens je hierover meer info, contacteer ons dan. 

 

Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

tel.: 057/21 55 35 

e-mail: info@wvavzw.be 

site: www.wvavzw.be  

 

 

Voeg BiNus - WVA vzw 

toe op Facebook! 

http://www.wvavzw.be/
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Lentekriebels 
 

Je kunt er niet meer naast kijken: sneeuwklokjes en narcissen, 
langere dagen, carnavalskostuums,… . De lente is in aantocht! 

Er wordt van alles gepland en geplant: grote kuis in WVA; 
zomerbestemmingen worden vastgelegd en ook in onze 

Kleppertuin beweegt er weer iets...  

Ook over een nieuw project ‘Life on Wheels’, lees je in dit krantje 
van alles. 

Heel blij zijn we ook met al onze vrijwilligers. Super bedankt aan 
iedereen die zich al jaren inzet voor onze verschillende 

deelwerkingen, en welkom aan Marvin, Ollivier en Yesim. 

En verderop lees je ook over onze Zomerfuif en zomerfestivals, en 
het toffe Spelewijs-aanbod. 

Laat maar komen die inschrijvingen! 

Voorwoord 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat een spiksplinternieuwe vrijwilliger, namelijk… 

… Marvin! 

Volledige naam: Marvin Odent 

Leeftijd: 34 jaar 

Hobby's: Handbiken en  

zwemmen 

Lievelingseten: Biefstuk met  

frietjes 

Lievelingskleur: Blauw  

Vrijwilliger bij WVA sinds: maart 2018 

Soort vrijwilligerswerk: G-sport initiaties helpen  

organiseren 

Je favoriete activiteit bij WVA: idem :-) 

Je levensmotto: “Je moet het verleden loslaten om 

vooruit te kunnen.” 



de  

Activiteiten 
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Pingpongles met Yesim 

wanneer - woensdag 28/02/2018 - van 17:00 uur tot 18:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

prijs - Gratis inkom! Je neemt best wel wat zakgeld mee voor een drankje. 

inschrijven is niet nodig. 

Nieuwe vrijwilligster Yesim komt pingpongles geven! 

Wil je graag naar het sportuurtje komen, maar denk je dat 

tafeltennis te moeilijk is voor jou? Kom dan zeker naar dit 

sportuurtje! Yesim toont voor hoe je kunt pingpongen, en 

helpt je bij het oefenen. 

Iedereen is welkom! 

woensdag 28 februari 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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donderdag 1 maart 

Moestuinnamiddag 

Prijs: € 2,00 
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Live muziekfuif @ biNus 

wanneer - vrijdag 02/03/2018 - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

prijs - Gratis inkom! Je neemt best wel wat zakgeld mee voor een drankje. 

inschrijven is niet nodig 

Een keyboard, een voetpiano, slaginstrumenten, twee 

micro’s, … . Voor elk wat wils! 

Kom naar de Live Muziekfuif biNus, en samen met Andy 

en Ivo heb je de tijd van je leven! 

vrijdag 2 maart 
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Naar Club Brugge 

We gaan kijken naar de match Club Brugge tegen KV Kortrijk!  

Dit is de laatste thuismatch vóór de Play-Offs. 

We vertrekken om 18 uur biNus. We zijn terug omstreeks 

middernacht. Er is één drankje in de prijs inbegrepen.  

Er zijn nog 2 plaatsjes vrij! 

zaterdag 3 maart 

wanneer - zaterdag 03/03/2018 - van 18:00 uur tot middernacht 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 20,00 (drankje inbegrepen) 

inschrijven tegen - maandag 19 februari 
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Paasatelier 

wanneer - zaterdag 03/03/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 13,00 

inschrijven tegen - maandag 26 februari 

Crea met Agnes en Anja!  

We steken een mooi werkje in elkaar dat je 

mag meenemen en genieten van een mooie 

namiddag!  

zaterdag 3 maart 
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biNus op zondag 

 
 

biNus is opnieuw open op zondag! Kom 

gezellig iets drinken biNus. Er zijn 

pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 4 maart 

wanneer - zondag 04/03/2018 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 
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NIEUW: Life on Wheels 

wanneer - dinsdag 06/03/2018 - van 14:00 uur tot 16:30 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - maandag 26 februari 

dinsdag 6 maart 

een nieuw G-sportproject voor rolstoelgebruikers 

Op dinsdagnamiddag 6 maart 2018 verzamelen we voor de eerste keer om 
14u bij de Klepper (Kanteelpad 4 8900 Ieper, straatje net over meubelen 
Crack). 

Bij een drankje geven we wat meer uitleg over het nieuwe project, leren we 
elkaar wat kennen en gaan we samen tegen 15 uur naar de Sporthal. Tot 
16:30 uur kunnen we daar genieten van initiatie CURLING, BOCCIA EN 
TAFELTENNIS. 

Deze eerste bijeenkomst is gratis, en wordt u aangeboden door de 
organiserende werkgroep bestaande uit Marvin Odent, Ollivier Verkruysse, 
Patrick Masson (WVA) en Tom Nelissen (Sportdienst Ieper). 

De bedoeling van het project is dat we jongeren en volwassenen maandelijks 
laten kennismaken met de grote verscheidenheid aan sporten die ook vanuit 
een rolstoel mogelijk zijn. Zowel binnen- als buitensporten zullen de 
komende maanden aan bod komen.  

 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 6 maart 

donderdag 8 maart 

Activiteitenvergadering + Hoger Lager 

Prijs: € 2,00 

Boltra  

Prijs: € 5,00 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 11/03/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen maandag 5 maart 

We wandelen Dwars door de Westhoek van de 

Westhoekstappers in Vlamertinge. 
 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is aan 

Ontmoetingscentrum Vlamertinge, Poperingseweg 483. We 

komen daar aan omstreeks 13:45 uur en vertrekken er omstreeks 

16:15 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door bij 

inschrijving. 

zondag 11 maart 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 13 maart 

donderdag 15 maart 

In de Vrede Westvleteren + wandeling naar grot 

Prijs: € 6,00 + zakgeld 

Zwemmen in Menen 

Prijs: € 6,00 
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Lentefuif Inclusie Westhoek 

wanneer - zaterdag 17/03/2018  - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 12,00 

inschrijven tegen - maandag 12 maart 

We gaan feesten in dancing Myosotis in 

Veurne. 

Jullie kunnen allen genieten van 

pannenkoeken en koffie.  

zaterdag 17 maart 
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Vol-au-vent à volonté 

wanneer - zondag 18/03/2018  - van 11:30 uur tot 14:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 10,00 

inschrijven tegen - maandag 12 maart 

Kom vol-au-vent met frietjes eten biNus! 

zondag 18 maart 
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biNus op zondag 

 

 

biNus is opnieuw open op zondag!  

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 18 maart 

wanneer - zondag 18/03/2018 van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis! 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 20 maart 

donderdag 22 maart 

Paasknutselen 

Prijs: € 5,00 

Ezelpad 

Prijs: € 8,00 
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Vertelnamiddag 

zaterdag 24 maart 

wanneer - dag 24/03/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 19 maart 

Pol komt langs om een nieuw verhaal te vertellen. Hij neemt je 

mee naar zijn fantasiewereld. Hij vertelt een prachtig verhaal dat 

wordt opgefleurd met geluiden en veel verschillende personages. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 27 maart 

Bib + iets drinken  

Prijs: € 3,50 

 

donderdag 29 maart 

Baknamiddag 

Prijs: € 5,00 
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zaterdag 31 maart 

ONTmoetingscafé + fuif 

wanneer - zaterdag 31/03/2018 - van 16:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom 

inschrijven is enkel nodig voor het ONTmoetingscafé, tegen maandag 26/03 

extra info - Neem zakgeld mee voor een drankje. 

Onder begeleiding van Didier en Evelien van vzw Onze Nieuwe 

Toekomst, gaan we vanaf 16 uur gezellig rond tafel zitten.  

We praten over dromen, armoede en ondersteuning. Vanaf 19 uur 

is er fuif! We draaien mooie plaatjes, en er zijn lekkere drankjes en 

croque monsieurs voor iedereen.  

Iedereen is welkom!  

Na het café is er aansluitend fuif voor iedereen. 
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Paardenkamp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 
Het paardenkamp is voor alle personen met een beperking vanaf 7 jaar oud die in interesse  

hebben in paarden en paardrijden.  

Wanneer? 
WVA organiseert paardenkampen in de herfst- en  
paasvakantie. In de paasvakantie is dit van maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 april.  
Er wordt niet overnacht tijdens het paardenkamp. De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur.  
Er wordt verse soep voorzien, picknick breng je zelf mee. 

Waar? 
Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge (Ieperseweg 45). Er is vervoer mogelijk 

vanuit Ieper, dit vraag je aan bij inschrijving. Het vervoer vertrekt aan biNus om 8:40 uur.  

Opgelet: aan voorzieningen vragen we om zelf vervoer te voorzien.  

Kostprijs? 
250,00 euro.  

Info en inschrijven 
Via 057/21 55 35 of mailen 

naar carine.leire@wvavzw.be. 

 

Tijdens het paardenkamp komen verschillende zaken aan 

bod: paardrijden - opzadelen van de paarden - voederen - 

verzorgen van de paarden - stallen uitmesten. 

Alle lessen worden door een professionele lesgever gegeven. 

Niveau van paardrijden? 
Er wordt gewerkt in drie groepen: 

- beginners 

- half gevorderden 

- gevorderden 

 

Ervaren vrijwilligers staan in voor de begeleiding.  Voor wie dat 

nodig heeft, wordt er individuele begeleiding aangeboden.  

Op die manier kunnen we voor iedere deelnemer een paarden-

kamp op maat aanbieden. 

Begeleiding op maat 
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Zomerfuif 2018 

woensdag 13 juni 

wanneer -  woensdag 13/06/2018 

waar - Parochiezaal Watou (Blauwhuisstraat 5, Watou) 

prijs - wordt nog bekend gemaakt 

De Zomerfuif vindt dit jaar ietsje later plaats dan andere 

jaren: dichter bij de zomer! 

Dit jaar trekken we naar de parochiezaal in Watou.  

De artiesten worden binnenkort bekend gemaakt, maar 

stip alvast deze datum aan in je agenda!!! 

Zomerfuif 2018 

http://www.parochiezaalwatou.be/
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Rock voor Specials 

27 en 28 (en 29) juni 2018 

wanneer -  van woensdagochtend 27/06 t.e.m. vrijdagmiddag 29/06/2018 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 75,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk 

We gaan opnieuw naar Rock voor Specials! Deze groepen zijn al 

bekend gemaakt: Kraantje Pappie, Skyblasters en Arsenal. 

We gaan twee dagen én twee nachten! We vertrekken 

woensdagvoormiddag, en zijn terug thuis vrijdag rond de middag.  
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 Kamp JobiN 

van 21 t.e.m. 24 augustus 2018 

wanneer - dinsdag 21 augustus  tot en met vrijdag 24 augustus 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 180,00 

inschrijven tegen - maandag 6 augustus 

 naar De Schorre in Nieuwpoort 

 zelf koken 

 Activiteiten aan zee 

 Vervoer vanuit Ieper op aanvraag. 

 Meer info en programma wordt later bekend gemaakt! 

 Inschrijven reeds mogelijk. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

27 

Training minivoetbal 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan niet meer door op de grote koer van De Klepper, in de 

winter gaan ze door in het zaaltje van Immaculata tegenover biNus.  Doe 

sportieve kledij aan! We bereiden ons voor op de competitie, daarom vragen 

we een bijdrage van 2,00 euro per training of match. Als er in die week een 

match is, vervalt de training. 

We verzamelen samen in biNus om 17:00 uur. 

De trainingen in maart gaan door op: 

 

Dinsdag 13 maart 

 

 

wanneer - 13/03 - van 17:30 uur tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan binnen door. 
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Café Chantant is een zangkoor in samenwerking met De 

Academie van Ieper. Eva Storme van de Academie geeft les 

samen met Pieter Lonneville. Je betaalt lidgeld om een gans 

werkjaar te kunnen deelnemen.  

Café Chantant gaat iedere woensdag door biNus van 13:30 uur 

tot 15:30 uur. Er is geen repetitie in schoolvakanties! 
 

 

 

Café Chantant 

woensdag 7 maart  

woensdag 14 maart 

woensdag 21 maart 

woensdag 28 maart 

Komende Café Chantants: 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

29 

De sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 18:30 uur.  
Iedereen is welkom tijdens de sportuurtjes. 

In de schoolvakanties is er geen sportuurtje. 

De Sportuurtjes deze maand: 
 

woensdag 7 maart 

Sjoelbak 
 

woensdag 14 maart 

Vogelpik 
 

woensdag 21 maart 

Hoedje Wip 
 

woensdag 28 maart 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

30 

DUS-dag: 

Filmnamiddag 

zaterdag 24 februari 

wanneer - zaterdag 24/02/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 (drankje en popcorn inbegrepen) 

inschrijven tegen - maandag 19 februari 

We kijken naar een leuke film! De jongste groep kijkt naar de 

nieuwe ‘Peter en de Draak’ (Pete’s Dragon, 2016). De oudere 

kinderen kunnen de dag zelf een film kiezen uit een selectie. 

Tussendoor maken we samen popcorn en een magisch Spelewijs-

drankje voor iedereen! 
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DUS-dag: 

voetballen! 

woensdag 14 maart 

wanneer - woensdag 14/03/2018 - van 13:00 uur tot 17:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 2,00. Drankje en koek inbegrepen. 

inschrijven tegen - woensdag 7 maart 

We spelen enkele voetbalmatchen in de competitie ‘Skipsedrin’. In 

deze competitie doen o.a. VOT jeugdhulp en enkele BSO-scholen 

mee. Fairplay is belangrijker dan doelpunten scoren. Dus zelfs al 

ben je niet de beste voetballer, ook jij kan meedoen en belangrijk 

zijn voor het team! 

Je kan al vanaf 12:00 uur naar De Klepper komen en er je picknick 

opeten. De matchen zelf beginnen om 13:00 uur, en duren tot 

17:00 uur (pauze inbegrepen). 
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Buitenspeeldag! 

Ieder jaar is er een superleuke buitenspeeldag, de woensdag vóór de 

paasvakantie. 

In Ieper gaat die door op het speelterrein van Sporrewoan, het speelplein 

van stad Ieper. Spelewijs is die dag ook aanwezig met een infostandje. 

Sporrewoan organiseert tal van leuke activiteiten die dag, dus zeker de 

moeite om af te komen! 

We kunnen begeleiding voorzien vanuit Spelewijs op aanvraag. 

woensdag 28 maart 

wanneer - woensdag 28/03/2018 - vanaf 13:00 uur 

waar - De Fenix (Leopold III-laan, Ieper) 

prijs - gratis! Neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen - / 
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Spelewijs paasvakantie 

Ook in de Paasvakantie is er Spelewijs! Dit op dinsdag, woensdag en 

donderdag. Ja hoor, opnieuw 2 x 3 dagen! 

Er is activiteit van 9 tot 16 uur. Opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur.  

Dagprijs: €7,00 (korting voor meerdere kinderen uit één gezin). 

Je brengt zelf een picknick mee. Soep bij het middagmaal, 10-uurtje en 4-

uurtje is in de prijs inbegrepen. Het programma kun je binnenkort zien op 

het Facebook-evenement “paasvakantie Spelewijs 2018” en op de website 

van Spelewijs. 

3-4-5 en 10-11-12 april 2018 

wanneer - 3-4-5 en 10-11-12/04/2018 -  van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - zondag 25 maart 

https://www.spelewijs.be/
https://www.spelewijs.be/
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 Kamp Spelewijs 
van vrijdag 27 juli t.e.m. maandag 30 juli 

wanneer - vrijdag 27/07 t.e.m. maandag 30/07  

waar - de Warande in Heule (Kortrijk) 

prijs - € 120,00 

inschrijven tegen - 1 mei. Er wordt een wachtlijst opgemaakt indien nodig. 

We gaan naar de Warande in Heule!  Dit van vrijdagochtend tot 

maandagavond. Het kamp is voor kinderen vanaf 6 jaar. Er is vervoer 

mogelijk op aanvraag, maar we zijn je dankbaar om zelf te rijden. Inschrijven 

is reeds mogelijk. 

Opgelet: er is geen Spelewijs tijdens 

het kamp (ook de dag ervoor en erna 

is er geen Spelewijs!).  

De moni’s zijn reeds volop bezig met 

het kamp voor de zomer van 2019! 

Heb je voorstellen, bvb rond de 

datum? Geef die dan zeker door!!! 
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Verjaardagen in maart 

Orbie Ulrike 3/03/1997  Mansy Hatem 20/03/2009 

Verdru Danick 5/03/1967  Decroix Benny 21/03/1986 

Lamoot Jan 6/03/1991  Demeulenaere Sharon 21/03/1999 

Verstraete Marie-Jeanne 6/03/1965  Hoebink Jessica 21/03/2005 

Heffinck Hendrik 7/03/1965  Taillieu Andy 22/03/1978 

Van den Berg Bruce 7/03/2009  Verhelst Nele 22/03/1985 

Durant Sylvester 8/03/2005  Lermyte Rita 23/03/1970 

Nafati Chayma 8/03/2010  Cappelle Chase 24/03/2009 

Saelens Yari 8/03/1999  Cappelle Hayley 24/03/2009 

Wollaert Monique 9/03/1963  Casier Jennifer 24/03/1994 

Lepère Paulien 10/03/1993  Haerynck Brecht 24/03/1997 

Techel Kunthea 10/03/2005  Tancré Christelle 24/03/1988 

Jacques Sien 11/03/1990  VanEenaeme Jean-Marie 24/03/1957 

Van De Kerckhoven Mathias 11/03/2006  Beelprez Sabine 25/03/1969 

Degryse Elya 12/03/1993  Crombrugge Joshua 25/03/1992 

Larou Karel 12/03/1971  Catteau Kris 26/03/1997 

Vauthier Melany 12/03/1991  Decroos Lieke 26/03/2012 

Billiau Dax 13/03/2008  Logie Frankie 26/03/1962 

Huysentruyt Stacey 13/03/2000  Viveey Iris 26/03/1996 

Vandamme Youry 13/03/1987  Alves Amber 27/03/1998 

Hendrickx Nico 14/03/1994  Ardaen Kynjaro 27/03/2008 

Mahieu Isabelle 15/03/1976  Calberson Rudy 27/03/1954 

Portalatin Luis Antonio 15/03/2001  Ceulemans Patrick 28/03/1972 

Gezelle Kiara 16/03/2001  Larnou Britt 28/03/2001 

Spilstyns Jarno 17/03/2010  Bardijn Kristof 29/03/1978 

Deschrevel Kenji 18/03/2010  Doolaeghe Gilliano 30/03/2004 

Homey Layison 18/03/2009  Riem Aaron 30/03/2004 

Lodewyck Nathalie 18/03/1981  Verhee Anouk 30/03/2007 

Lebbe Mario 19/03/1966  Callewaert Ayden 31/03/2010 

DeCoessemaeker Jurgen 20/03/1970  Huyse Amber 31/03/2011 

Manhaeghe Kathlynn 20/03/2013    
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1. Kies de activiteit(en) waaraan je wilt deelnemen 

 

2. Schrijf in met naam en voornaam 

- via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be (tenzij anders 

vermeld) 

 - via de website: www.wvavzw.be/inschrijven  

 - telefonisch: 057/21 55 35 

 

3. Betaal na bevestiging inschrijving via overschrijving. 

 OPGELET: De inschrijving telt pas nadat er betaald is. 

 Rekeningnummer WVA vzw: BE03 4648 2101 1184 

  

4. Geniet van de activiteit! 

Inschrijven doe je zo! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/

