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Voorwoord Scriptor 

Beste studenten Kiné en LO 

 

 

De vakantie zit er op en dat brengt het begin van een nieuw academiejaar met zich 

mee. Maar niet getreurd, want jullie hebben het voorrecht dit jaar geleid te worden door 

de mooiste, sportiefste, kortom beste studentenvereniging van heel het Gentsche 

studentenlandschap: het HILOK!  

Wij zijn een team bestaande uit 20 enthousiaste medestudenten die ervoor zullen 

zorgen dat jullie studententijd werkelijk de schoonste tijd van jullie leven wordt. Dit 

zullen wij doen door ervoor te zorgen dat jullie meer dan in orde zijn op zowel het vlak 

van studies als op het vlak van feesten. 

Zo voorzien wij jullie op het begin van elk semester van de nodige boeken en 

cursussen op onze boekenverkoop. Daarnaast organiseren we tal van niet te missen 

activiteiten waar iedereen meer dan welkom is, waaronder een skireis, een galabal, 2 

vooruitfuiven, kroegentochten, filmavonden en nog zo veel meer!  

Als sportiefste studentenkring van Gent maken wij onze naam elke keer waar op 

talloze sportactiviteiten door deze doorgaans steeds te winnen, zoals de 

zwemmarathon, de 12-urenloop, het IFK en het IFT. 

Als je naast dit alles nog steeds niet genoeg kan krijgen van het HILOK, kom ons dan 

zeker eens vergezellen op onze wekelijkse kringavond, elke maandagavond in onze 

2e thuis, de Twitch! 

Tot slot wil ik jullie namens het volledige praesidium ontzettend veel succes wensen 

dit jaar. Moge jullie hersenen meewerken wanneer het nodig is en jullie lever getraind 

wanneer het mag. Samen maken we er een onvergetelijk jaar van! 

Scriptor out. 
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Voorwoord Praeses en Vice 

Elks zinnen dah 

 

 “In delegeren zit het woord eren” (s/o naar de ‘Het Eiland’-fans) en laat net dat ook de 

functie van de Praeses en Vice-Praeses zijn. Laat ons ons even voorstellen: Wij zijn 

Brent (Praeses) en Arne (Vice). Als je één van ons ziet zal de andere doorgaans niet 

veel verder te bespeuren zijn. Wij staan aan het roer van het praesidium en zijn de 

eindverantwoordelijken voor al onze activiteiten (’t Is een hobby gelijk een ander).  

We hopen dat jullie een goede (hopelijk 3 maanden) vakantie achter de rug hebben. 

Tijd voor de volgende 9 maanden vakantie: het academie jaar! Het praesidium is al 

weer volop bezig aan de organisatie van ettelijke activiteiten; Sommige worden 

hieronder beschreven, maar het grootste deel kom je door het jaar te weten. Van een 

schaatsTD tot een bezoekje aan een trampoline park, HILOK organiseert het allemaal 

(en het liefst nog zo goedkoop mogelijk :p).  

 

Voor een pintje of een luchtig gesprek over de zin van het leven kan je ons meestal op 

maandag in de twitch vinden of op één van onze activiteiten. Zéker welkom! 

Studentikoze groeten, 

Arne en Brent 
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Brent staat dit jaar met een niet geheel ongezegend uiterlijk 

aan het hoofd van het praesidium. Als een ervaren rot in het 

HILOK zal hij zijn stempel drukken op alle activiteiten en 

gebeurtenissen die door ons georganiseerd worden. Zijn 

leuze ‘liever vroeg pieken dan niet pieken’, gecombineerd 

met een nimmer stoppende glimlach, sleurde al talloze 

mensen mee in de nacht van hun leven. Actief houdend van 

het vrouwelijk schoon, moeten we alle dames teleurstellen. 

Hij heeft namelijk een wulpse kinesiste aan de haak 

geslagen. Voor alle vragen of voor een pintje op een zwoele 

avond kan je bij Brent altijd terecht.  

Deze bekoorlijke jongeman is dit jaar de rechterhand van 
onze praeses en zal hem dus met raad en daad bijstaan. Zijn 
23-jarige leeftijd maakt hem 1 van de anciens binnen onze 
studentenvereniging. Deze in de loop der jaren opgebouwde 
ervaring deelt hij dan ook graag, het liefst van al op intieme 
wijze. Arne beschikt over 2 grote talenten: feestjes naar een 
hoger niveau tillen aan de hand van zijn DJ-skills en Ad 
Fundums drinken. Als je durft waag je dan zeker eens aan 
een duel! Ik heb het ook al meerdere malen geprobeerd, 
helaas was dit nog nooit een succes… 

Tom en Lindsey staan als gekend duo aan het hoofd van de 

financiën binnen het HILOK. Ze bewaken onze schatkist met 

hun leven en zorgen dat een faillissement uit den boze is. 

Samen zijn ze vaak te vinden op de dansvloer van de Twitch, 

met in elke hand een consumptie. Lindsey heeft ondertussen 

de ware gevonden, maar Tom zijn hart werd nog niet 

veroverd. Zijn onbetwiste eerste plaats als ‘hottie’ van het 

praesidium maakt hem des te kritisch. Haal je beste 

verleidingsmoves boven, dames! Lindsey maakt er een 

gewoonte van om de temperatuur op de dansvloer met een 

gemiddelde van 100° te doen stijgen. Vooral als daar nog 

niemand aanwezig is. Betalen jullie voor een activiteit van het 

HILOK? Dan passeert jullie geld altijd eerst langs deze twee 

biesten.  

Het HILOK-Praesidium 

PRAESES     Brent Wyckmans  

 

 

 

 

VICE PRAESES    Arne Vilain 

  

 

QUAESTOR    Tom Debourg & Lindsey Drieghe 
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Deze jonge halfgod staat alleen gekend onder de naam 

matmat. Hij organiseerde al 2 jaar lang spetterende 

Vooruitfuiven en onvergetelijke galabals, dat zal dit jaar 

uiteraard niet anders zijn. Naast zijn talent om feestjes om 

te toveren tot een waar Tomorrowland, beschikt hij over een 

prachtige stem, uitstekend gevoel voor ritme en uitgebreide 

muziekkennis. Met al deze gaves zal hij dit jaar als Cantor 

onze cantussen in goede banen leiden. Hij is een enorm 

loyale kameraad en (letterlijk) altijd te vinden voor een 

avondje uit. 

PS: probeer zeker eens het shotje ‘matmat’ uit in de Twitch, 

het is bijna even straf als wat deze kerel allemaal kan. 

Frigo De Smedt is ongetwijfeld de meest joviale kerel die je 

ooit hebt ontmoet. Elk avondje overpoort wordt standaard 

afgesloten met een wedstrijdje ‘om ter marginaalst’ met zijn 

Zelzaatse vriendin. Met zijn overtuigende blik en een vlotte 

praat dat nooit verveelt zijn uren met Jori altijd well-spent. 

Samen met matmat vormt hij TEAM FEEST, een naam die nog 

jarenlang zal nazinderen in het HILOK. Niet geheel onterecht 

gezien ze feestjes organiseren waar niemand ontevreden 

van vertrekt. Wees nooit bang om Jori aan te spreken, hij 

stelt nooit teleur!  

Matt is een charmante enthousiasteling die leeft volgens het 

motto van “You Only Live Once”. Vraag hem bijvoorbeeld 

maar eens hoe het kwam dat hij op een dinsdagochtend eens 

wakker werd in de toiletten van onze thuishaven, de Twitch. 

Hij zal jullie komend jaar met plezier op de hoogte houden 

van al wat er te beleven valt in de wereld van het HILOK.  

FEEST   

CANTOR    Mathias Mathot   

  

 

 

 

FEEST    Jori De Smedt  

 

 

 

 

PR INTERN    Matt Robichez 
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Deze goedlachse sportieveling luistert naar de naam Simon. 
Zijn passie, gedrevenheid en eeuwig durende goed humeur 
hebben al geleid tot talloze overwinningen van het HILOK op 
alle sportevenementen. Ook dit jaar staat hij weer paraat om 
ons naar triomf te loodsen en onze grootste sportrivaal, de 
VTK, te verpletteren in alles wat met sport te maken heeft. 
Daarnaast heeft hij op Balaton Sound het jachtseizoen 
officieel geopend. Na enkele stomende douches maakt hij 
zich klaar om de jacht door te zetten het komende 
academiejaar.  

Deze knappe verschijning zal aan de hand van haar zwoele 

blik  en voortreffelijke onderhandeltechnieken ervoor 

zorgen dat wij ook dit jaar al onze evenementen aan 

studentikoze prijzen kunnen organiseren. Julie is een 

praatgrage spring-in-‘t-veld die altijd bereid is om nieuwe 

mensen te leren kennen. Tussen al die contracten en 

sponsordeals door, vindt ze tijd om aanwezig te zijn op elk 

feestje waar ze nooit een pint zal afslaan. 

Samen met Matt zal deze vrolijke jonge kerel instaan voor de 

aankondigingen van elk HILOK-gerelateerd evenement. Met 

zijn stralende glimlach en onophoudelijk optimisme krijgt hij 

steeds iedereen overtuigd om aanwezig te zijn op elke 

festiviteit. Indien je tijdens een uitgaan een hongertje krijgt, 

vraag dan zeker Ceetje om raad! Als rasechte Gentenaar 

weet hij perfect waar je heen moet om de beste frieten van 

heel Gent en omstreken te verkrijgen, in Stefano’s Place 

natuurlijk! 

PR INTERN    Cedric Vande Walle  

 

 

PR EXTERN    Julie Anthone 

 

 

SPORT                                             Simon Vanneste   
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Deze goedlachse brunette gaat door het leven als Phoebe-

Shania, maar aangezien dit een veel te lange en vrij 

marginale naam is houden de meesten het bij Phoebe. Ze zal 

volgend jaar alles uit de kast halen om de cultuuractiviteiten 

zo goed mogelijk in elkaar te steken. Cultuur, is dat dan alle 

musea van Gent en omstreken afschuimen? Nee, wanneer je 

deze jongedame tegenkomt haal je best je mooiste glimlach 

boven want zij zal op elke activiteit te spotten zijn met een 

fotocamera in de hand! Phoebe zal onze activiteiten 

vereeuwigen met instawaardige en soms wat minder 

instawaardige foto’s. 

SPORT     Mats Verbist 

 

 

SPORT    Jente Rooseboom 

 

SPORT     Vincent Van Belle 

 

CULTUUR    Phoebe-Shania Verheyden 

 

  

Het 2e sportje van ons 4-koppig topteam is Mats. Zijn pure 

sportersmentaliteit en vurig enthousiasme maken hem 

onmisbaar in ons sportteam van het HILOK-praesidium. Mats 

Verbeast roept de matige lopers aan de zijlijn tot ware Usain 

Bolts en begeleidt de gemiddelde bejaarde zwemmer tot 

talloze olympische medailles. Wil je graag de beast echt 

ontmoeten? Vraag dan wanneer hij zijn ‘nacht van de week’ 

inplant en zorg dat je er bent! Het wordt ongetwijfeld een 

nacht om nooit te vergeten.  

 

De helft van de vrouwen die ooit al eens in het Mekka van 

de feestende student, de Overpoort, is geweest, heeft 

hoogstwaarschijnlijk reeds intiem kennis gemaakt met deze 

Don Juan. Naast zijn liefde voor het vrouwelijk schoon heeft 

hij ook een hart voor sport. Voor hem is deelnemen niet 

belangrijker dan winnen. Zijn onvervalste 

winnaarsmentaliteit zorgt er dan ook voor dat niet enkel hij, 

maar ook al onze andere atleten telkens weer boven zichzelf 

uitstijgen. 

Vincent is zo’n man die geen enkele uitdaging uit de weg 

gaat. Zijn toewijding en opgewektheid werken dan ook zeer 

aanstekelijk. Hij gaat steeds tot het uiterste om onze 

sporters aan te moedigen. Zo trok hij al eerder een 

cheerleaderpakje aan of kroop hij op een snikhete zomerdag 

in een veel te groot mascottepak om onze lopers naar de 

eindstreep te schreeuwen. Sfeer verzekerd met onzen 

Vinnie! 
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Sanne is nieuwkomer in het HILOK-praesidium. Na een 

topjaar als schacht staat ze klaar om de cultuuractiviteiten 

van het HILOK naar een ongeziene klasse te brengen. De 

betere temptation-verleidster kan best eens op workshop 

gaan bij deze deerne. Haar natuurlijke aantrekkingskracht 

overtuigde reeds de helft van het HILOK om terug te 

beginnen geloven in monogamie. Haar onuitputtelijke 

mensenkennis maakt haar wel tot een zuiver empathische 

vrouw die je graag rekent tot je vriendenkring.  

Omdat het oog ook wat wil, voorzien Ellen en Hannah de 

cursussen voor alle jaren in zowel kiné als LO. Ze zijn enorm 

sterk in communicatie en hebben talloze organisatorische 

skills. Deze knappe jongedames staan altijd klaar om elke 

student te helpen bij het aankopen en uitdelen van zowel 

cursussen als boeken. Zelfs bij een uitpuilende mailbox 

zullen ze in elk geval met veel geduld en begrip alles in orde 

brengen.  

Genoeg gelachen. 

De ene houdt van mannelijk vlees, de andere is vegetarisch. 

Ellen weigert te gaan slapen voor alle cafés in de toverpoort 

gesloten zijn. Ideaal om met Hannah in shifts te werken, 

gezien bij haar ochtendstond goud in de mond heeft. Nooit 

gedacht dat goud kon leiden tot tinnitus bij elke omstaander. 

Boys, bring your oortappen!  

Wel, dit ben ik! Ik ben jullie Scriptor dit jaar, dit wil zeggen 

dat ik jullie Kilo’tjes zal schrijven. Wat is een Kilo’tje? Dit zijn 

de boekjes die jullie maandelijks in handen zullen krijgen 

waarmee ik jullie zal voorzien van voldoende leesplezier en 

de nodige updates over onder andere het onzedelijk gedrag 

van mijn mede-HILOK’ers. Als je tips of ideeën hebt om het 

Kilo’tje nog leuker te maken mag je dit natuurlijk altijd laten 

weten! Naast mijn functie sta ik altijd paraat om met menig 

gezellen talloze liters Rodenbach te consumeren. Ook is 

wandelen naar huis een understatement, ik verkies een 

frisse zwembeurt door de Ringvaart. Een fiets probeer ik te 

vermijden, een sleutelbeen breek je best maar één keer.  

 

CULTUUR    Sanne Swaenen  

 

 

SCRIPTOR    Mundo Dedeurwaerder  

 

 

 

 

CURSUS    Ellen Dusoir & Hannah Persan 
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Tonnie staat dit jaar paraat om onze nieuwe lading 

schachtjes te introduceren in het HILOK-wezen aan de hand 

van een geschikte doop. Hierna zal hij ze een jaar lang 

begeleiden en opvoeden tot volwaardige leden van het 

HILOK. Met zijn gitaar in de hand en een pintje in de andere 

loopt hij van podium tot podium om de kabels goed te leggen 

voor echte artiesten. Zelf houdt hij het bij ‘een band gaat 

nooit stuk’. Jammer genoeg geldt dit niet voor zijn 

stemband. Toch vallen dames als steentjes in Domino Day 

voor zijn voeten. Jammer genoeg was zijn Brabants lief hen 

voor. Een ware romanticus, en een nog meer waardevollere 

vriend. Onzen Tonnie.  

Robbe gaat samen met matmat de cantussen leiden dit 

academiejaar. Hier zal hij iedereen die zich eerder misdragen 

heeft op gepaste wijze straffen. Je hoeft echter niet bang te 

zijn want hij is ook gewoon een zalige kerel die ten alle tijden 

klaar staat voor een goed gesprek. Robbe is een man van 

vele talenten, hij nam daarom geen genoegen met 1 functie. 

Als Ab Actis zal hij ervoor zorgen dat er van onze 

vergaderingen verslagen worden gemaakt en dat onze site 

up-to-date blijft. Daarnaast is hij ook nog eens de 

poetsvrouw van ons lokaal in het HILO. Naast zijn serieuze 

kant is hij bovendien een echte waaghals voor wie geen 

avontuur te zot is. Surfen, snowboarden, losgeslagen 

cantussers onder controle houden… Robbe kan het allemaal! 

ZEDENMEESTER 

AB ACTIS    Robbe De Baets 

 

 

 

 

SCHACHTENTEMMER  Gilles Anthone   
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Enkele niet te missen activiteiten 

1e Bachelor weekend 

Om het jaar goed in te zetten organiseert het HILOK een weekend speciaal voor alle 

eerstejaars studenten kinesitherapie en LO. Dit is de ideale plek om kennis te maken met onze 

studentenvereniging en een hele hoop nieuwe mensen te leren kennen. Het is een weekend 

vol toffe activiteiten, sport, spetterende feestjes, grappige momenten en een cantus. 

Ontelbare vriendschappen zijn reeds ontstaan tijdens dit weekend! Het weekend zal doorgaan 

van vrijdag 4 oktober tot zondag 6 oktober. Sta je al te popelen om te vertrekken? Schrijf je 

dan snel in via de link in het facebook evenement want de plaatsen zijn beperkt! 

PS: Dit weekend staat volledig los van de doop. Het is bedoeld als voorproevertje van wat het 

HILOK allemaal te bieden heeft en een unieke kans om kennis te maken met je 

medestudenten! 
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Openingsfuif 

De openingsfuif in de Vooruit is voor velen het summum van het eerste semester. Hier knallen 

we het schooljaar op gang en worden herinneringen voor het leven gemaakt! Trek dus je 

stoutste dansschoenen aan, oefen je beste dansmoves in en bereid je lever maar al voor want 

ook hier is er weer onder andere van dat goudblonde gerstenat te verkrijgen aan studentikoze 

prijzen. Voor wie na dit fantastische feest dreigt in zwart gat te vallen, niet getreurd, in het 2e 

semester is er een heropeningsfuif die zo mogelijk nog zotter is! In afwachting hiervan zijn er 

dan ook nog eens tal van andere spectaculaire HILOK-activiteiten. Noteer dus woensdag 2 

oktober alvast in agenda en vergeet zeker geen ticket te kopen bij de boekenverkoop! 
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Schaats TD 

Voor degenen die dit kennen: het HILOK organiseert op 20 november weer een Schaats TD! 

Aangezien ik weet dat TEAM FEEST weer instaat voor de organisatie ben ik er van overtuigd 

dat deze editie even legendarisch wordt als afgelopen jaren! Voor degenen die nog niet 

bekend zijn met een Schaats TD, dit is letterlijk wat je zou denken wanneer je de naam hoort, 

namelijk een fuif op schaatsen. Wat kan je hierbij verwachten? Een uitbundige kerstsfeer, een 

jeneverbar, glühwein en natuurlijk ook hemelse goudgele pretcilinders. Ik zie enkelen onder 

jullie al denken “F*ck ik kan niet schaatsen!” No worries! Je leert het wel, en zo niet, dan laat 

je gewoon je vrienden om je drank gaan. Hieronder nog enkele sfeerbeeldjes van de vorige 

editie.  

PS: vergeet jullie handschoenen en eventuele kerstelijke outfits niet! 
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Woord van de sportjes 

Beste sportievelingen of eerder minder sportief aangelegde personen 

Wij (Jente Rooseboom, Vincent Van Belle, Simon Vanneste en Mats Verbist) zullen dit jaar alle 

sportevenementen in goede banen leiden voor het HILOK, maar wat houden deze 

sportevenementen eigenlijk allemaal in?  

Beginnen doen we op 7 oktober met het eerste sportevenement van het IFK (interfacultair 

kampioenschap). Dit is een competitie doorheen heel het jaar tussen al de verschillende 

faculteiten. Als eerste sport is het tafeltennis voor de geklasseerde en niet-geklasseerde. Later 

volgen er nog vele andere sporten. 

Op 24 oktober verplaatsen we ons naar Leuven om daar onze trouwe vrienden van Apolloon 

(LO en Kine van Leuven) bij te staan tijdens hun 24 urenloop. Ja, dit is effectief een estafette 

loop die 24u duurt en wij verplaatsen ons naar daar met onze beste lopers en supporters. 

Een kleine 2 weken later moeten al onze sportteams al klaar staan op het IFT (Interfacultair 

tornooi). Dit tornooi vindt plaats op 4 November. Op dit tornooi vechten al onze teams van al 

de verschillende sporten tegelijk voor de winst (die we uiteraard ook behalen). Ook hier 

hebben we elke sporter en supporter nodig om ons naar deze beker te dragen. 

Naast deze grote sportevenementen organiseren wij zelf ook nog looptrainingen op iedere 

maandagavond. Deze zijn bedoeld voor echte atleten maar ook voor minder sportieven die 

graag eens gaan joggen. Voor beide groepen voorzien wij een looptraining op hun niveau. 

Daarna ronden we nog gezellig af met een (warme) chocomelk. 

Heb je vragen mag je altijd contact opnemen met ons of een mail sturen naar 

sport.hilok@gmail.com Ben je zelf geïnteresseerd om mee te sporten op deze zalige 

evenementen moet je dit ook maar laten weten!  

Hopelijk tot snel en met sportieve groeten 

Team Sport: Mats Verbist, Simon Vanneste, Vincent Van Belle en Jente Rooseboom 
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Tips & tricks 

Voor de nieuwelingen onder ons is het in het begin vaak in nog wat zoeken. Daarom geef ik je 

hieronder graag met behulp van mijn kennis en ervaring van het studentenleven 5 tips om je 

eerste semester door te komen. 

1. Hoe overleven wanneer de restjes van mama op zijn en je natuurlijk geen zin hebt om 

zelf te koken? Simpel! De UGent heeft heel wat studentenresto’s waar je voor 

ontzettend lage prijzen heerlijke maaltijden kan verorberen. Mijn persoonlijke 

favoriet: de beruchte spaghetti bolognese van De Brug voor slechts €3,60. Ook kan het 

downloaden Too Good To Go nog wel eens goed van pas komen. Hiermee kan je bij 

restaurants en andere eetgelegenheden in Gent die nog op overschot hebben kopen 

voor een belachelijk lage prijs. Deze kom je dan na hun sluitingsuur ophalen (eigen 

potje meenemen, ge weet wel het milieu en al andere die zever). Zo kan je bijvoorbeeld 

een pasta van de Basic Italian ophalen voor slechts de helft van de normale prijs! 
 

2. Voor het beste toiletbezoek van je leven moet je in de Kantienberg zijn. Hier zijn 

namelijk enkele Japanse toiletten te vinden. Uitgerust met drie standen van 

toiletbrilverwarming, een massagefunctie, een waterstraal die met verbluffende 

nauwkeurigheid je aars terugvindt en een luchtblazer, bieden deze toiletten je de kans 

om in alle luxe je behoefte doen. Wees gerust, voor wie dit allemaal wat te 

hoogtechnologisch is, er hangt ook nog steeds een normaal wc-rolletje. 

 

3. Van plan om de nacht in te duiken in de Toverpoort? Haal dan op voorhand geld af, 

niet te veel want hier blijft meestal de volgende dag niet veel meer van over. Er is in 

de Overpoort namelijk geen bankautomaat te bespeuren. Geloof me, ik spreek uit 

ervaring, éénmaal je je bankkaart begint te gebruiken loop het meestal fout. 

 

4. Download Splitwise. Je kent allemaal het probleem wel: je bent gezellig op café met 

wat vrienden, maar er is 1 vriend die aan het einde van de avond zijn deel van de 

rekening niet kan betalen. Geen probleem! Als er iemand deze armzalige stakker wil 

voorschieten, is het probleem opgelost. Maar wanneer zie je dat geld ooit terug? Steek 

in de app wat je hebt betaald en voor wie en eens je internet hebt, kan je vriend dit 

ook zien. Zo hoef je niet meer te onthouden wie jou wat verschuldigd is. 

 

5. Last but not least, organiseer samen met vrienden een kroegentocht! Gebruik hiervoor 

de kortingsbonnen die je terug kan vinden in de Guido Stadsgids, je leert hierdoor niet 

enkel nieuwe cafés kennen maar ook enkele biertjes die je misschien nog nooit 

gedronken hebt. (Je zal die avond hoogstwaarschijnlijk ook op de plek belanden waar 

de geuren van bier, kots en tienerzweet samenkomen: de Overpoort. Hou hierbij tip 3 

in gedachten.) 
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Moeilijheidgraad 

 

Moeilijheidgraad 

 

Sudoku 
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Help de Vice 

Onze Vice-Praeses Arne heeft een zware periode achter de rug, een lange periode van blokken 

en werken zonder regelmatig onverantwoorde hoeveelheden bier binnen te gieten was niet 

gemakkelijk voor hem. Nu het academiejaar is ingezet zou hij graag opnieuw zo een heerlijke 

schuimkraag tegen zijn lippen voelen. Help jij hem bij het vinden van zijn geliefde pint? 
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


