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Agenda:
Hieronder vindt u de
agenda voor 2020,
waarin u kunt zien op
welke datum een
themamiddag is
gepland. U kunt ze in uw
eigen agenda noteren
tot en met 16 juni,
daarna moeten ze nog
worden goedgekeurd door de gemeente.
Het aanvangsuur blijft voor iedere thema middag
gelijk, om 14.00 uur in de Kwikstaart aan de
Nagelenburgsingel. Is er een gewijzigd aanvangsuur
of dag, dan staat dit vermeld bij de geplande
activiteit.
2020:
23 april – Lezing over de bevrijding van Walcheren
in 1944, voor uitleg zie pag. 5
Uitgesteld wegens corona virus.
27 april – Koningsdag in de Kwikstaart met een
grote loterij met mooie prijzen en een optreden
van de zingende schippers van 14.00 – 17.00 uur
zaal open om 13.30 uur.
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Uitgesteld wegens corona virus.
19 mei – Thema middag, uitgesteld wegens corona
virus
16 juni – Thema middag, verse maaltijden van
DOK 21 met hapjes, presentatie Peter Blok en
Gabrielle van Driel
Tot zover zijn de thema middagen goedgekeurd
door de gemeente Vlissingen.
Hieronder de datums die we reeds gepland hebben
voor de rest van het jaar.
21 juli – Thema middag
18 augustus – Thema middag
15 september – gezellige middag met muziek van
de Zilvermeeuwen
20 oktober – Thema middag
17 november – Najaarsvergadering (alleen leden)
November – Inschrijven kerstmiddag
19 december – Kerstmiddag (zaterdag) en de
inloop is dan vanaf 10.30 uur.
2021:
05 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst
Uitgaven nieuwsbrief:
Januari, maart, mei, juli, september en november.
Bestuur:
Het jaar is alweer twee
maanden oud of jong, het is
maar zoals je het bekijkt. En we
zijn alweer volop bezig om alle
thema middagen van een
onderwerp te voorzien.
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Het valt helemaal niet mee om voldoende
onderwerpen te krijgen voor een zinvolle thema
middag. Het ene is te duur of dat hebben we nog
niet zo lang geleden nog gedaan en zo puzzelen we
maar door. De ideeën die worden aangedragen
wegen we op een goudschaaltje af of we het
kunnen uitvoeren en ook dat is wikken en wegen.
En dan moeten we ook nog rekening houden met
de overbevolking van de Kwikstaart. Zolang dit nog
voor duurt moeten we ook dit in gedachten
houden en kunnen we niet altijd wat we zouden
willen, helaas. Maar zoals het er nu naar uit ziet,
kunnen we dit jaar nog wel beschikken over de
kwikstaart en daar zijn we toch wel blij mee.
Waar we ook blij van worden is dat de website
weer helemaal in orde is gekomen. Daar konden
we vorig jaar op een gegeven moment niet meer
opkomen om gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daardoor kregen we van buitenaf nogal eens de
vraag, doen jullie eigenlijk nog wel wat, maar dat is
nu verleden tijd. Nieuwsgiering? Kijk dan eens op
www.svseo.nl en dat kunt u zien dat alles weer
werkt.
Belastinginvullers:
Het is weer zover, het
belastingformulier
moet weer ingevuld
worden. Heeft u hierbij
hulp nodig, dat kan, u
kunt dan een afspraak
maken met:
H.v.d. Hoeven 0118-470862, of
R. Karreman 0118 – 463415
Introducees:
Er wordt weleens gevraagd of je iemand mee mag
brengen die geen lid is van onze vereniging. Daar is
geen enkel bezwaar tegen, maar we vragen dan
wel € 5,00 intree. Dit omdat wij toch onkosten
hebben en dat is geld van onze leden en daarom
vragen wij deze kleine bijdrage.
Veel gestelde vragen over het verlengen van uw
rijbewijs:
75-plussers mogen vanaf 1
december 2019 tijdelijk met
een verlopen rijbewijs blijven
rijden. U moet dan wel
voldoen aan bepaalde
voorwaarden. Iedereen die
onder de regeling valt, krijgt persoonlijk bericht.
Maar wat nu als u naar het buitenland wilt? Of als
u niet onder de regeling valt? Lees hier het
antwoord op 6 veel gestelde vragen.
1. Wat houdt de nieuwe regeling in?
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Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
verlengt in het Rijbewijzenregister de
geldigheidsdatum van rijbewijzen met maximaal
een jaar. Dat heet een administratieve verlenging.
U ontvangt dus geen nieuw rijbewijs. Deze
oplossing is bedacht vanwege de lange wachttijden
voor 75-plussers die een medische keuring moeten
ondergaan. Zij dreigden door de achterstanden bij
het CBR in de knel te komen.
2. Voor wie geldt de administratieve verlenging?
De regeling geldt voor 75-plussers met een
rijbewijs dat vijf jaar geldig is en die voordat het
rijbewijs zou verlopen, een nieuw rijbewijs hebben
aangevraagd. Als u uw gezondheidsverklaring pas
heeft ingediend nadat uw rijbewijs is verlopen,
geldt de regeling niet voor u. Ook als uw oude
rijbewijs één of drie jaar geldig was, kunt u geen
administratieve verlenging krijgen.
3. Wat moet ik doen als ik geen administratieve
verlenging krijg?
Als de regeling voor administratieve verlenging niet
geldt voor u, mag u niet rijden met een verlopen
rijbewijs. U moet wachten op bericht van het CBR,
een medische keuring ondergaan en wachten op
een beslissing van het CBR. Het CBR behandelt
verlengingsaanvragen op volgorde van
binnenkomst. Daarom is het belangrijk om uw
aanvraag zeker vier maanden van tevoren in te
dienen. Als u een arts of specialist moet
raadplegen is vijf maanden beter.
4. Wat moet ik doen als ik 74 jaar of ouder ben en
mijn rijbewijs binnenkort verloopt?
Vraag vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt,
verlenging aan. Weet u nu al dat u een arts of
specialist moet raadplegen, begin dan vijf maanden
voordat uw rijbewijs verloopt. Verlengen via
internet op Mijn CBR gaat het snelst. Lees meer
hierover in het artikel 74 plus? Controleer uw
rijbewijs!
5. Wat gebeurt er als ik word aangehouden met
een verlopen, administratief verlengd rijbewijs?
Of als ik bij een ongeluk betrokken raak?
De politie kan in het Rijbewijzenregister van het
CBR controleren of u mag rijden met uw verlopen
rijbewijs. Als u dat mag, is er niets aan de hand.
Wordt u aangehouden omdat u onveilig rijdt, dan
meldt de politie dit bij het CBR. Dat kan gevolgen
hebben voor de administratieve verlenging van uw
rijbewijs. Als u bij een ongeluk betrokken raakt,
geldt hetzelfde. Met de verzekeraars zijn afspraken
gemaakt, zodat u bij een ongeval gewoon
verzekerd bent met een administratief verlengd
rijbewijs.
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6. Kan ik naar het buitenland met een verlopen,
administratief verlengd, rijbewijs?
Nee. In het buitenland heeft de politie geen
toegang tot het Rijbewijzenregister van het CBR. Zij
kunnen dus niet zien of uw rijbewijs administratief
is verlengd. Daarom kunt u niet in het buitenland
rijden. In noodgevallen kunt u contact opnemen
met het CBR. Een noodgeval is bijvoorbeeld als een
familielid in het buitenland ernstig ziek is of
overlijdt. Of als u werkt in het buitenland.
7. Kan ik een auto huren met een verlopen,
administratief verlengd, rijbewijs?
In het buitenland kan dat niet, omdat u in het
buitenland niet mag autorijden met een
administratief verlengd rijbewijs. In Nederland
beslissen verhuurbedrijven zelf of ze verhuren aan
75-plussers met een administratief verlengd
rijbewijs. Het is dus verstandig dit van tevoren na
te vragen.
8. Wat gebeurt er als de administratieve
verlenging voorbij is?
Direct nadat het CBR een definitief besluit over uw
rijvaardigheid heeft genomen, vervalt de
administratieve verlenging. De regeling loopt tot
31 december 2020. Wat er daarna gebeurt, is nog
niet bekend.
Bron: Plusonline

AOW’ers krijgen er minder geld bij:
Vooral werkenden
met kinderen gaan er
dit jaar in koopkracht
op vooruit. Dankzij
beleidsmaatregelen
en loonstijgingen
stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5
tot 2,5 procent. Er zijn ook gezinnen die er 3,5 tot
4,5 procent op vooruit gaan. De koopkrachtstijging
voor mensen met een uitkering en
gepensioneerden is lager; vaak minder dan 1
procent.
Dat laten de
nieuwste koopkrachtberekeningen van het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
zien.
Nauwelijks koopkrachtstijging voor nietwerkenden:
De prijzen stijgen met gemiddeld 1,6 procent en de
gemiddelde loonstijging is 2,8 procent. Gemiddeld
gaan we er dus op vooruit, maar er zijn per
bevolkingsgroep forse verschillen.
Veel werkenden profiteren van de verhoging van
de arbeidskorting. Voor uitkeringsgerechtigden en
gepensioneerden met alleen AOW of daarbij een
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klein pensioen geldt dat niet: ze gaan er daarom
minder op vooruit. Vaak niet meer dan één
procent. De koopkrachtstijging van
gepensioneerden blijft vooral achter bij
werkenden, doordat de pensioenen opnieuw niet
worden geïndexeerd. Daar staat tegenover dat de
AOW (het staatspensioen) iets is gestegen. De
koopkrachtplaatjes voor ouderen van het Nibud
zien er als volgt uit:
Huurtoeslag en energie:
De harde inkomensgrens voor de huurtoeslag is
vervallen. In plaats daarvan wordt de grens nu
inkomensafhankelijk afgebouwd en hierdoor
komen meer huishoudens voor huurtoeslag in
aanmerking. Het Nibud adviseert mensen om
op toeslagen.nl een proefberekening te maken om
te zien of zij in 2020 huurtoeslag kunnen krijgen.
Op dezelfde site kunnen zij de toeslag vervolgens
zelf aanvragen. Voor veel huishoudens zal de
energierekening lager zijn omdat de belasting op
energie dit jaar omlaag gaat.
Bron: Plusonline

Rijbewijskeuringen op Walcheren:
Via ons nog steeds 35 euro
voor leden ouderenbonden
en 40 euro voor niet leden
CD 55 en 60 voor niet leden
1 keer per maand, opgeven
op 0118-724999 van 8-12
www.rijbewijskeuringzeeland.com
email keuring@marlisa.nl
Andere partijen zijn duurder, of geven geen bon
indien nodig.
De keuringen zijn in het Palet en in Ter Reede,
neem wel uw pasje mee.
Verras uw mantelzorger met de
mantelzorgwaardering!
Woont u op Walcheren en
krijgt u door bijvoorbeeld
ziekte hulp van één of meer
mantelzorgers? Dan kunt u
van 1 februari tot en met 30
april 2020 de
mantelzorgwaardering
aanvragen. Dat kan ook als u
in een zorginstelling woont.
Voorwaarden:
U kunt deze waardering aanvragen als uw
mantelzorger langer dan 3 maanden mantelzorg
verleent en dit meer dan 8 uur per week doet. Als
u hulp krijgt van meerdere mantelzorgers, kunt u
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het aantal uren bij elkaar optellen.
Ook kinderen vanaf 4 jaar met een (psychische) of
lichamelijke beperking of chronische ziekte,
kunnen de waardering aanvragen. Dit geldt ook
voor hulpvragers die in een verpleeghuis zijn
opgenomen.
Aanvragen:
Als u zelf niet in staat bent om deze aanvraag te
doen, mag iemand anders dit voor u doen.
Belangrijk is dan om alle gegevens van de
hulpvrager bij de hand te hebben. Denk hierbij ook
aan het Burgerservicenummer en het IBANnummer.
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen op
de website van Manteling of via telefoonnummer
(0118) 55 35 30;
Binnen 4 weken na aanvraag ontvangt u bericht of
uw aanvraag is toegekend. Bewaar dit bericht
totdat u de waardering heeft ontvangen. Heeft u
geen bericht ontvangen? Neem dan contact op
met Manteling;
Het bedrag wordt gestort op de bankrekening van
de hulpvrager. Deze kan het bedrag naar eigen
inzicht verdelen.
Mantelzorg. Bron: ZorginBeeld

De nieuwste babbeltrucs, kent u deze al?
Bij een babbeltruc
gebruikt een
crimineel een smoes
of leugen om uw
woning binnen te
dringen en geld,
pinpas of
waardevolle spullen
te stelen. Deze criminelen gebruiken verschillende
smoezen en leugens, die regelmatig wisselen.
Enkele voorbeelden van de laatste nieuwe
babbeltrucs. Trap er niet in!
Kapotte waterleiding:
Een vrouw komt een man tegen in de lift van haar
flat. Hij vertelt dat hij de waterleiding van de buren
aan het controleren is. Even later belt de man ook
bij deze vrouw aan en vraagt of hij ook haar
waterleiding kan controleren. De man stapt samen
met een vrouw naar binnen. Terwijl hij met het
slachtoffer praat, steelt de vrouw de sieraden uit
de slaapkamer.
Gearresteerde dief:
Een man belt aan en doet zich voor als
politieagent. Hij heeft een afspraak bij een
buurman, maar die is niet thuis. De “politieagent”
vraagt of hij het toilet mag gebruiken. Daarna
vertrekt hij. Even later krijgt de bewoner een
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telefoontje. De politie heeft een nepagent
gearresteerd en bij hem de pinpas van de bewoner
aangetroffen. De politie wil de bewoner
doorverbinden naar de bank, zodat hij zijn pinpas
kan blokkeren. U wordt vervolgens doorverbonden
naar een handlanger, die vraagt naar uw gegevens.
U denkt dat u met de bank belt en geeft
nietsvermoedend uw gegevens af. Vervolgens
wordt uw rekening leeggehaald.
Pakketbezorger:
Een pakketbezorger belt op terwijl u niet thuis
bent. U kunt een afspraak maken om tegen een
vergoeding van één euro het pakket ergens af te
halen of u kunt een tweede bezorgpoging plannen.
De “bezorger” komt dan langs met een mobiel
pinapparaat. Het doel is uw pinpas en pincode te
bemachtigen. Na het pinnen van die ene euro krijgt
u ongemerkt een andere pinpas terug
bijvoorbeeld. Of uw pas wordt geskimd. Beide zijn
in de praktijk voorgekomen. De “pakketbezorger”
kijkt de pincode af en haalt geld af bij een
pinautomaat.
Thuiszorgmedewerker:
Er staat een thuiszorgmedewerker voor de deur.
“Ik kom kijken of u het allemaal redt”, zegt hij of
zij. Het lijkt allemaal echt, inclusief het pasje om de
nek. De nep-thuiszorgmedewerker probeert de
bewoner af te leiden, zodat een handlanger naar
binnen kan sluipen op zoek naar waardevolle
spullen. Er is ook een bende die zich uitgeeft als
verpleegkundigen die bloed komen afnemen voor
een medische controle. Meer hierover ziet u in dit
filmpje.
Volle boodschappentas:
Jonge vrouwen gaan huizen langs om ouderen met
een zware boodschappentas te helpen. Ook als de
bewoner zegt dat de vrouwen de tas bij de deur
kunnen neerzetten, lopen ze door en zetten ze de
tas binnen. Terwijl de bewoner erachteraan loopt,
glipt een handlanger naar binnen en krijgt zo de
kans om waardevolle spullen te stelen.
Nieuwe buren:
Een onbekende stelt zich voor als een nieuwe
buurman of buurvrouw. Hij of zij wil graag met u
kennismaken of vraagt om een glaasje water. Als u
samen met uw nieuwe buurman of buurvrouw in
de keuken staat, glipt een handlanger naar binnen.
Het bestrijdingsbedrijf:
'Hallo, we zijn van het bestrijdingsbedrijf.' Ja, zelfs
deze truc wordt gebruikt om bij mensen binnen te
komen. Bijvoorbeeld omdat er een plaag is van
enge beestjes, zoals de bed wants. Ook hier is het
advies: laat ze niet zomaar binnen, vraag
legitimatie en bij twijfel bel de politie.
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Wat als het u overkomt?
Heeft u toch iemand binnengelaten die niet te
vertrouwen was? Bel dan zo snel mogelijk de
politie. Bel 112 als de dader nog in de buurt is. Is de
dader al weg, bel dan de algemene meldlijn 09008844. Uw aangifte kan voorkomen dat nog meer
mensen slachtoffer worden.
Bron: IkWoonLeefZorg:

Lezing Bevrijding Walcheren:
De gezamenlijke
afdelingen van KBO
en PCOB en SVSeO
op Walcheren
nodigen u uit voor
een lezing door
Hans Sakkers,
militair historicus, met het thema “Bevrijding
november 1944 en wederopbouw op Walcheren”
Hij heeft eerder vele uitverkochte lezingen
gehouden over het thema “75 jaar Slag om de
Schelde”
Datum: donderdag 23 april 2020.
Plaats: Filmzaal Scheldehof
Adres: Peperdijk 263 Vlissingen
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Toegang gratis, koffie/thee in de pauze.
Inloop vanaf 13.30 uur
Opgave via de secretaris van uw afdeling.
Wees er snel bij, er maar 10 kaarten beschikbaar.
Deze lezing is uitgesteld vanwege het corona virus.
Hoe maak ik mijn tuin lenteklaar?
De lente komt
eraan: tijd om de
tuin klaar te maken
voordat de zomer
begint. Dan kunnen
we straks genieten
van een prachtig uitzicht vol met bloeiende planten
en fleurige bloemen. Op Startpagina.nl vind je de
beste tuintips. En die gaan niet alleen over planten
en onkruid, maar bijvoorbeeld ook over hoe je van
mieren (en de katten van de buren!) afkomt.
Stap 1. Snoeien en wieden:
We lijken de winter definitief achter ons te hebben
gelaten, wat betekent dat je alvast kunt beginnen
met het snoeien van struiken zoals de rozenstruik,
lavendel of pluimhortensia’s. Ook is dit een goed
moment om alvast te beginnen met onkruid
wieden. Zodra het warmer wordt, groeit het
onkruid namelijk weer als kool, dus houd dit goed
bij.
Stap 2. Gras maaien en bemesten:
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Vanaf de lente is het aan te raden om het gras, als
je dat hebt, twee keer per week te maaien. Let op
dat het niet nat is als je maait, anders krijg je kale
plekken. Zorg ervoor dat je je gazon ook bemest,
want na de winter heeft je grasveldje extra voeding
nodig.
Stap 3: Katten op afstand houden:
Katten gebruiken jouw tuin het liefst als kattenbak,
maar daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Kies
daarom voor planten met een geur waar katten
een hekel aan hebben, zoals citroen en
lavendel. Verschillende planten verspreiden een
citroenlucht, zoals citroenmelisse,
citroengeraniums, citroentijm, vuurwerkplant en
citroenverbena.
Stap 4: Vogelhuisjes:
Als de lente weer is begonnen, zijn veel vogels op
zoek naar een plek om te broeden. Hoe leuk is het
om wat vogeltjes onderdak te bieden in je eigen
tuin. Hang daarom wat vogelhuisjes op. Denk
eraan: redelijk hoog, niet vol in de zon en let erop
dat het niet naar binnen kan regenen.
Stap 5: Vermijd de mieren- en wespenplaag:
Liever ben je mieren kwijt dan rijk. Een rigoureuze
maatregel is: glassex in de ingang van de
mierenhoop spuiten, maar voor de échte
dierenliefhebbers onder ons is koffiedik strooien of
plakjes komkommer op het mieren pad leggen een
goede optie. Hier hebben mieren een hekel aan en
dus lopen ze er met een grote boog omheen.
Wespen bestrijd je het best met stokjes wierook,
een bakje ammoniak of een halve sinaasappel met
een paar kruidnagels erin.
Bron: Plusonline

Strengere maatregelen corona virus:
Het kabinet gaat er
strenger op toezien
dat de bestaande
maatregelen om de
verdere verspreiding
van het coronavirus
tegen te gaan worden
nageleefd. Zo worden alle bijeenkomsten,
samenkomsten en evenementen tot 1 juni
verboden. Bij overtreding zullen er boetes worden
uitgedeeld.
Dat maakte het kabinet, maandag 23 maart, na
afloop van het ministerieel crisisberaad bekend.
Het gaat niet om nieuwe maatregelen, maar om
een aanscherping. De ondergrens van
bijeenkomsten van maximaal honderd personen
geldt niet meer en er zullen voortaan boetes
worden uitgedeeld. "Voor Nederlandse begrippen
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zullen dat forse boetes worden", aldus minister
Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Voor
bedrijven komt dat neer op 4.000 euro en voor
particulieren kan het oplopen tot 400 euro.
Premier Mark Rutte herhaalde zijn oproep om echt
afstand te bewaren. "Houd je aan de 1,5 meter
afstand. Doe je dat niet, dan gaan we handhaven
vanaf drie personen" zei premier Mark Rutte. Hij
roept mensen op om alleen naar buiten te gaan als
dat nodig is. Een frisse neus halen mag, maar de
oproep is om dat alleen te doen.
Ook boodschappen doen moet alleen. "Ik zie nog
te veel dat mensen naar de supermarkt gaan als
een uitje zien." In samenspraak met de
supermarktbranche is afgesproken dat winkels er
streng op kunnen toezien dat er niet te veel
mensen tegelijk boodschappen doen. Dat moet
ervoor zorgen dan er onderling voldoende afstand
kan worden gehouden.
Rutte spreekt van een 'intelligente lockdown':
Wat de aanscherping betekent voor de horeca,
kapperszaken en scholen is nog niet bekend. Het
kabinet kondigde eerder aan dat daar een sluiting
voor geldt tot 6 april. Hetzelfde geldt voor de
maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken.
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dat
het niet is uitgesloten dat deze maatregelen
worden verlengd.
Volgens Rutte geldt nu een "intelligente lockdown"
waar gezonde mensen nog de vrijheid hebben om
alleen naar buiten te gaan. Nieuwe maatregelen
die nog verder zouden gaan zou neerkomen op een
totale lockdown, maar dat hoopt de premier te
voorkomen.
Drukte op stranden en bij de bouwmarkt:
Rutte benadrukte maandag dat het overgrote deel
van Nederland zich goed aan de regels houdt, maar
heeft zich geïrriteerd aan de beelden van
afgelopen weekend waar mensen in groten getale
de natuur, het strand of de bouwmarkt bezochten.
"Je leeft niet voor jezelf", zei de premier. "Houd je
aan de afspraken. Doe het voor de ouderen en de
kwetsbaren."
Het kabinet kondigde daarom aan te handhaven.
Dat betekent dat het niet langer is toegestaan om
je in een grote groepen buiten te begeven.
Groepen met drie personen of meer die geen 1,5
meter afstand houden moeten rekening houden
met boetes. Gezinnen mogen nog wel samen naar
buiten, maar een boks training op het strand of
een picknick met vrienden in het park mag niet
meer.
Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in
ons liveblog.
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Het coronavirus in het kort:
Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en
hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op
mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd)
via oppervlakken zoals deurklinken.
Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld
twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn
nodig om dit in te dammen.
Verreweg de meeste patiënten hebben milde
(griepachtige) klachten.
Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of
andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of
diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen
naleeft, verkleint dat hun risico's.
Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet
nemen.

Kleinkinderen:
Twee oma’s zitten op de
bank verhalen op te halen
over hun kleinkinderen.
Zegt de ene oma: “Mijn
kleinkinderen zijn omringd
met goud. Een is er met
een goudsmid getrouwd.
Ze hebben goudsbloemen,
een goudvink, goudrenetten en zelfs goudverf voor
hun kinderen.”
“Och,” zegt de andere oma, “die van mij hebben
het heel ver gebracht en zijn graaf geworden. De
een is fotograaf, een ander dijkgraaf en er is er een
nog in opleiding voor graafwerker.”
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