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Het is opnieuw een heemkunaig jaar voor Stene. Voor slechts 9 euro wordt u lid en ontvan; 
u drie tijdschriften waarin allerlei onderwerpen en activiteiten worden voorzien . 

~·~· ... .. --f:t 
Deze noodzakelijke werkingskost laat ons toe dit alles te -realiseren . 
Graag storting op ons rekeningnummer 001-0688371-38 ofwel in contanten aan.een van 
onze bestuursleden. Publiciteit kost slechts 15,00 euro waarvoor u een factuur krijgt. 

Daniel Deschacht 
Voorzitter 

Raoul Decrop 
Penningmeester 

Lotuslaan 19 
8400 Oostende 

Steensedijk 146 
8400 Oostende 

Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstraat 57 
Secretarjs 8400 Oostende 

Robert Lisabeth 
Redactie 

Roger Fockedey 

: ' 

Heidebloemstraat 24 
8400 Oostende 

Melkerijstraat 2 
8400 Oostende 

059 507723 of 0498 927511 
Daniel.deschacht2@telènet.be 
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059 800847 
raoul.decrop@telenet.be 

059 508327 of 0475 367232 
katriin.compernolle@skynet.be 

059503109of0497848449 
robert.lisabeth@nameplanet.com 

059 501486 

Hugo Devos Stenedo:i-pstraat 29-31 059 700199 
8400 Oostende reinaert@telenet.be 
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Roland Defever 

Oscar Nuyts .. 
Laurenzo Theuma 

Dirk Coghe 

Aline Vansle:mbrouck 

Paul Vandewalle 
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Gistelsesteenweg 228 059 505150 
8400 Oostende Roland.Defever@telenet.be 

Gistelsesteenweg 369 059 500063 
8400 Oostende 
Stenedorpstraat 45 
8400 Oostende 

Druivenlaan 16 
8400 Oostende 

0472 418154 
boerèmarkt@hotmail.com 

059 700964 
dirk. coghe@telenet.be ~(,...~ .. 
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Schorremolenstr .1 
84 70 Snaaskerke 

alinevanslembrouck@hotmail.com 

Paul. vandewalle2@telenet.be 
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INHOUD: 

Gedicht : De Tijd 

Het doek valt definitief over ''De Steenen Brug". 

STENE -Vroeger en nu. Deel V 

Oude gebruiksvoorwerpen (61) Een soort knuppel 

De Post te Stene. Deel II 

Programma 2011 

Roger Fockedey 

Daniel Deschacht, 

Daniel Deschacht 

R. &H. Devos 

Robert Lisabeth 

9 oktober om 10 u 30: aperitief causerie door dhr Eduard Vyvey 
"Criminaliteit in onze contreien in de XVIIIe eeuw" 

30/31 oktober en 1 november de jaarlijkse tentoonstelling over het 
Kerkhof van Stene-Dorp. 
Opening op vrijdag 29 oktober om 19 uur . 

.,l..,.f .,..,, 

Ooooo0oooo0 

Redactie : eventuele artikels of wetenswaardigheden over Stene kunnen altijd 
terecht 
bij een bestuurslid of bij Robert Lisabeth, Heide bloemstraat 24 059 503109 



DE TIJD 

Heerlijke morgen. 
Wonderlijke dag. 
Herwonnen licht. 

De duisternis, 
alleen bezongen 

door de raven van de nacht, 
teruggedrongen 
in hier en daar 

nog diepverscholen hoeken 
van de stad. 

Alles herneemt; 
Ik, 

de stad, 
het leven, 
mijn leven 

en het herontdekken 
van de tijd. 

Uit zijn dichtbundel "AMBROZIJN" 

R.G.FOCKEDEY 



ITe noteren in uw agenda :1 

Zondag 9 oktober om 10.30 uur in de Molen van Stene 

Apéritief causerie 

"Criminaliteit in onze contreien in de J 7de & 18de eeuw" door Eduard Vyvey. 

Criminaliteit is een alledaags gegeven en is niet eigen aan onze hedendaagse 
maatschappij. Ook het verleden kende zijn criminaliteit, maar wat moeten wij 
ons daarbij voorstellen? 
Wie waren de voorlopers van onze lokale en federale politiemensen ? Wie waren 
de daders, waar werden ze opgesloten? Welke misdrijven pleegden ze? Hoe zat 
de rechtspraak in elkaar, wat waren de gangbare straffen ? 
Op deze en andere vragen mag u van Eduard een antwoord verwachten met alle 
pikante details en in zijn geëigende stijl. 

Het apéritief wordt u aangeboden door de Heemkring 't Schorre Steene. 

Om OTganisatorisch reden vragen wij om uw aanwezigheid per mail te bevestigen 
bij de secretaris van de vereniging: Katrijn.compernolle@skynet.be 

Zondag 30 oktober - maandag 31 oktober en dinsdag 1 november. 

Driedaagse tentoonstelling in de molen van Stene 

Met als thema: Het Kerkhof van Stene-Dorp (Sint-Anna kerk) 

Foto's, kunstwerlijes, documenten, bidprentjes ... over het kerkhof van Stene. 
Met medewerhing van de Stedelijlie Kunstacademie, de heer A. Devreker 
(bidprentjes van Stenenaars), de heer G. Nieuwenhuyse (foto's .. ) 



open: vrijdag vanaf 18u 

zat. -en zondag vanaf 11 u30 - maandag vanaf 18u 

juli en augustus iedere dag open vanaf 18u gesl. op dinsdag 

•• Gasthof Vossenhol 
Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

•• Tel. 059 700 199 
GSM 0495 700 199 

reinaart@telenet.be 

GARAGE CASINO KURSAAL N.V~ 

Il CONCESSIEHOUDER PEUGEOT 

Torhoutsesteenweg, 691 - 8400 Oostende 
Tel.: +32 (0)59 70 32 40 - Fax: +32 (0)59 80 88 91 

E-ma i 1 :casi no.ooste nde@peugeot.be 



Overlijden van Louis Pincket. 

Ons lid Louis Pincket, scheepstimmerman en later spelbediende in 
het Casino Kursaal overleed op vrijdag 29 juli op 86 jarige leeftijd. 
Louis Pincket samen met o.a. Rene Helsmoortel deden heel wat 
pionierswerk bij de renovatie van de molen eind de tachtiger jaren. 
Hij legde onder meer een nieuwe plankenvloer in de molen. 

De heemkring 't Schorre Steene betuigt hierbij zijn deelneming aan 
zijn echtgenote en de familie. 

Louis Pincket (links) samen met Rene Helsmoortel op de foto n.a.v. de renovatie 
van de molen - 1990 



De aanvangswerken aan de Molen 

SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE 

U KRIJGT DRIEMAAL PER JAAR ONS TIJDSCHRIFT MET ALLERLEI 
HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE FEITEN UIT UW STREEK EN DE 
ACTIVITEITEN WAARAAN U KUNT DEELNEMEN. 

HOE? 

U STORT 9 EURO OP HET NUMMER 001-0688371-38 VAN OOSTENDE 
'T SCHORRE EN U BENT AANGESLOTEN ! 

00000000000 

Een interessante link voor het Steense gebeuren vindt u op : 

www.stenedorpalbum.skynetblogs.be 



Het doek valt definitief over "De Steenen Brug". 1 

Steensedijk 102. Toestand februari 2011 © D. Deschacht 

In januari 2011 viel het doek definitief over het pand "De Steenen Brug", 
gelegen Steensedijk 102 (vroeger Steensedijk 44). 2 Toen het café eind 
1982 zijn activiteiten stopte werd de uitbating verder gezet door de 
gelijknamige biljartclub die er privé kwam biljarten. 

Het pand werd inmiddels Uanuari 2011) door de eigenaars Joseph Vermote 
- Judith Debergh verkocht aan een vastgoedmakelaar. Het wordt 
waarschijnlijk volgend jaar (2012) afgebroken en de grond met een 

2 
Met dank aan Judith Debergh en Joseph Vermote voor de informatie 
Cafés van vroeger en nu op Steene-dorp, d 'Hooge Barriere, Steene-Statie, de Conterdam en De Nieuwe 
Koers. Heemkundige Kring 't Schorre Steene. Oostende 2009 



oppervlakte 1235 m2 zal verkaveld worden in vier loten voor halfgesloten en 
gesloten woningbouw. 

Verkavelingsplan "Steenen 
Brug", Steensedijk 102 

De woning werd omstreeks 1930 aangekocht door Camiel Vermote ( 0 1899) 
en Irma Praet ( 0 1907). Zij hielden er een stalmelkerij. Camiel was 
zelfstandig melkboer, had verschillende koeien op stal staan, kweekte 
varkens en reed ook met de begrafeniskoets. De lijkkoets stond gestald 
achteraan het café. Met paard en kar trok hij dagelijks naar Oostende om de 
melk aan de man te brengen. In de namiddag ging hij dan kolen ophalen 
aan de "bassings" in Oostende. Tijdens de zomermaanden koetsierde hij 
ook af en toe in Oostende. Irma zorgde voor het huishouden en de kinderen 
Joseph ( 0 1927), Marcel ( 0 1928), Alice ( 0 1929) en Georges ( 0 1930). 

In 1937 rijpte het idee om een café op te starten: "De Steenen Brug". 
De naam verwijst naar het bakstenen gemetselde bruggetje over het 
"varretje" dat net naast het café liep. Bij de overwelving van deze waterloop 
"Dode Kreek" in de jaren 1960-1970 verdwenen de stenen bruggetjes uit 
het dorpsbeeld van Stene. Enkel de Brugstraat op Stene, gelegen ten westen 
van het voormalig café, herinnert nog aan het bestaan ervan. 3 

Irma hield het café open van 1938 tot circa 1967. Ook de schoondochter 
Judith Debergh, echtgenote van Joseph Vermote, vervoerder, hielp graag 
mee in het café. 

3 Daniel Deschacht. Straatnamen van Oostende van A tot Z. Pagina 32 



Na 1967 nam de zoon Georges Vermote, kolenhandelaar samen met zijn 
echtgenote Cecile (Cecilia) Vermeire de uitbating over. Georges stierf op 6 
oktober 1973 waardoor Cecile er de uitbating alleen verder zette, bijgestaan 
door Judith Debergh. 

Café De Steenen Brug, met het stenen bruggetje over "de Doode Kreek". 
Foto verz. Heemkundige kring 't Schorre Steene 

Op 20 augustus 1971 werd er de biljartclub "De Steenen Brug" opgericht. In 
het bestuur zaten toen de uitbater Georges Vermote, Pierre Mortier de 
toenmalige veldwachter van Stene, tevens de eerste voorzitter. Lievin 
Samaey was ondervoorzitter en secretaris van de vereniging werd Gilbert 
Rooms. Van begin af aan trok de club veel leden aan. Het feit dat de drie 
zoons van Irma fervente biljartspelers waren droeg bij tot dit succes. Het 
café kon ook rekenen op een uitgebreide klanten- en vriendenkring. Op 19 
oktober 1996 vierde de club haar 25 jarig bestaan. 4 

Met eindejaar 1982 tapte Cecile er haar laatste pint en sloot het café haar 
deuren. De biljartclub kon echter het gebouw verder huren aan Irma Praet 
en door toedoen van enkele leden werd er een private biljartvereniging van 
gemaakt, die tot begin 2011 actief was. 
Daarbij werd aan het interieur van het café, dat in de laatste 50 jaar niet 
werd veranderd, niet geraakt. Met de oorspronkelijke vloer, dezelfde toog, 
lambrisering en tafels behield het café de sfeer van weleer. 

Roger Hamers. Brochure. De Steencn Brug 27/8/1971-19/10/1996 



Dit jaar 2011, na 39 jaar moest de biljartclub noodgedwongen de keu in de 
hoek zetten. De vereniging telde nog een twaalftal leden waarvan als 
voorzitter Ronny Mestdagh, Steensedijk; secretaris Roger Hamers, 
Perzikenlaan; Roger Daenekint, Mispelplein als penningmeester en André 
Verduyn uit de Rozemarijnstraat als ondervoorzitter. 

Aan de muur de talrijke trofee 's en de f oto's van de kampioenen van de voorbije jaren. 
© Roysfoto 5 

http://stenedorpalbum.skynetblogs.be/archive/2008/06/06/biljartclub-de-steenen-brug.html 



STENE -Vroeger en nu. Deel V 

Electriciteit Joris Lestaeghe. Torhoutsesteenweg 512-518 

Uiterst rechts het pand met luifel, Torhoutsesteenweg 518, café (laatst gekend als Café Racing). 
In het midden de kruidenierswinkel (Torhoutsesteenweg 516) van Jeannine Pauwels echtg. Cyrille 
Lam mens, nadien café Bierhof. Gebouwd in 1927. Links de beenhouwerij van Tanghe. Uiterst 
rechts maar niet te zien op de foto lag het café "In de Nieuwe Barrière" van Stroobant, gelegen 
hoek van de Torhoutsesteenweg met de Hoefijzerstraat. Het werd afgebroken in 1973. 
Foto Luc - Documentatie Joris Lestaeghe 

De drie zelfde panden, situatie november 2009. © Daniel Deschacht 



Bij de omschakeling naar Electro zaak is de indeling van het vroegere café behouden gebleven. 
Ook de toog van het café Racing is blijven staan en fungeert nu als bureau voor de uitbating. 

September 2011. © D. Deschacht. 
De drie panden volledig geïntegreerd en in een nieuw kleedje gestoken. Het middenste gedeelte, 
boven de ingang afgewerkt met decoratieve Rock panelen in kerselaar. Links (48) en rechts (24) 
hangen 72 verticale zonnepanelen. 
Gevel gelijkvloers afgewerkt met granieten platen. 

4) 



STENE-KONTERDAM - MEIBOOM viert feest in 

2012 /OPROEP 

Volgend jaar is het dubbel feesten geblazen op de wijk Konterdam
Meiboom. Niet alleen viert de parochie haar 100-jarig bestaan, maar 
is de Sint Katharinakerk 75 jaar jong. Binnenkort wordt het 
uitgebreid feestprogramma voorgesteld, waarbij ook de heemkring 
haar directe medewerking verleent aan de overzichtstentoonstelling 
op 1 7 en 18 maart en aan de groepskunstexpo op 1 en 2 september. 
Hierbij meteen een oproep aan alle leden en kennissen om oude foto's, 
krantenartikels, affiches, voorwerpen die voor de 
overzichtstentoonstelling dienstig kunnen zijn, te deponeren bij ofwel 
pastoor Luc Vantyghem of bij bestuurslid Roland Defever (Gistelse 
steenweg 228). Niet alles dat afgegeven wordt kan worden 
geëxposeerd. Er komt een verantwoorde selectie. Alles wordt daarna 
aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Bij voorbaat dank! 
De heemkring zal tevens in haar tijdschrift van begin 2012 volledige 
aandacht besteden aan deze feestviering en de geschiedenis van de 
wijl{. 

Namens de heemkring, 

Roland Defever 
Expocoördinator KMl00/75 

Daniel Deschacht 
Voorzitter 



Hebt u nog oude foto's in een of andere vergeten schoendoos, of kent u oude 
verhalen over het leven in Stene, dan horen we dit het graag van u. Met uw 
bijdrage kunnen we dit blad boeiend houden voor de vele leden en 
geïnteresseerden onder ons. 
De heemkring stelt zich immers tot doel de geschiedenis van de vroegere 
gemeente Stene levendig te houden, via tekst en beeld. 
Groot verlies was de brand in het oud gemeentehuis van Stene, toen het volledige 
archief van de gemeente die op de zolder werd bewaard in as werd gelegd. 

Neem ook eens een kijkje op de website van Fotograaf Roy (Roger Verhaeghe) 
Honderden foto's tonen ons dorp en wat er leeft. 
Alle evenementen van Stene zijn er geïnventariseerd in de vorm van prachtige 
foto's en mooie verhalen. 

http://stenedorpalbum.skynetblogs.be 

Aan de initiatiefnemer prima werk! 

Voor haar novembertentoonstelling 2011 "Kerkhof van Stene & 
Allerheiligen'' is de heemkring nog steeds op zoek naar bidprentjes, 
overlijdensaankondigingen, rouwbrieven, kortom alles i.v.m dit 
onderwerp. 

Alle info daaromtrent kan gestuurd worden naar : 

dan iel.deschacht2@telenet.be 
of bel naar 
0498 92 75 11 
of aan een bestuurslid van 't Schorre. 

Hebt u nieuws over Stene voor de volgende editie van ons tijdschriftje ? 
Neem dan contact op met Laurenzo op het nummer 0472/41.81.54 
of mail naar boeremarkt@hotmail.com 



Oude gebruiksvoorwerpen 61 

Een soort knuppel/matraque uit wo 1. 

BeschriMng: 

Gebruik en werkj ng: 

Totale lengte: 
-44cm 

houten handvat: 

- lengte 16,5 cm, diameter. 3cm 

metalen veer: 

- lengte 23,5 cm, diameter. 1,5 cm 

metalen vierkante, massieve blok 
-4cm 

Totale gewicht: 
- 860g 

Werd gebruikt bij de basisuitrusting van het Duits/Brits leger WO 1. 

Het voorwerp werd vooral in de loopgraven gebruikt. 

Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol. 

DevosH&R 



BROOD & BANKETBAKKERIJ 

Stuiverstraat 204 (f) 059/70 42 01 
Stuiverstraat 414 (f) 059/50 .73 52 

OOSTENDE 
• 

Woensdag gesloten 



HET POSTKANTOOR TE STENE (vervolg) 
Robert LISABETH 

Belg.Academie Filatelie 

Na de rurale post (zie 'T Schorre 34ste jaargang nummer 1) wordt alle 
briefwisseling van de gemeente Stene door Oostende behandeld en dit vanaf 1896 
tot 30 juni 1950. Dus Stene had geen postkantoor voor 1 juli 1950 ! 

1 --- 1 
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Moere, den 21sten 2 bre (februari) 1907 
Isidoor 
Die duiven die wij geringe hebben zijn mislukt en als er iemand komt wees zoo 
goed er andere mede te geven 
Beste groetenisse 
J.y.laria De Kuyper 
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Verstuurd uit Ghistelles 21 Fevr.19-20 ('s avonds) naar Ostende 22 Fevr. 5-6 ('s 
morgens) 190 7. 
Bestemmeling : Mijnheer Eduard Devriendt 
Landbouwer Steene (bij Oostende) 
Waar deze landbouwer woonde is nog gissen, maar in "Beschrijving der 
Gemeente Steene" door Robrecht de Beaucourt de Noortvelde dd 1908 vinden we 
op pagina 98 : De hofsteden 9) de hofstede van Mr Van Iseghem; gebruikt door 
Engel Devriendt, zou dit familie kunnen zijn en waar was deze hoeve gelegen ? 
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Agentschap van 1 juli 1950 tot 14 juni 1964, gelegen in de gang van een 
kruidenierswinkel, Zandvoordestraat 62 en later Zandvoordestraat 80. Open van 
9 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur. Op zaterdag van 9 tot 12.30 uur. 

Handstempel type G * 7punten * 0 29 mm 
9.10.1950 tot 13.6.1964 

D~ ar. SECR~TA..~:s 
YLACR'l'El'TI{O?O:!JSSD-: VAN ~ .V. t . 1 . 

20 ST. WALBURCAS'l'n..11...AT 

1\RUCC'E 

Onderontvangerij van Oostende 1 op 15 juni 1964 tot 30 november 1971, gelegen 
in de Guido Gezellestraat 64. Mevr.J.Stervelynck, die het postkantoor open hield, 
verhuisde later naar haar eigen woning nr.56 in dezelfde straat. 

Bijkantoor van Oostende 2 in 1966 

Wordt Oostende 9 en onderontvangerij sedert 1.12.1971, gehecht aan Oostende 
3, gelegen Zandvoordestraat 25. Postagentschap op 1.1.1993 en afgeschaft op 
27.10.2007. Handstempel: Oostende 9 / A/ 8400 

Handstempel type G A 13 punten A 0 29 mm 
26.6.1964 tot 27.05.1969 

B 13 punten B 0 29 mm 
2.10.1968 tot 21.10.1971 



~ Elektriciteitswerken 
LESTAEGHE bvba 

Tel: 059-80 02 84 
Fax: 059-51 03 43 - E-post: lestaeghe@telenet.be 

Winkel: Torhoutsesteenweg 516 
Burelen: Wagenmakersstraat 7 

8400 Oostende 

BTW BE 0872.483.128 



Voetstukstempel type G 
A 13 punten A 

2.10.1969 tot 3.9.1971 

Stene wordt een gemotoriseerde halte Oostende* 20 * op 1 april 1974 
afhangende van Oostende 1. Gelegen Stene dorp, Oudstrijdersplein 5 tot 
1 november 1978. 

'Het Paviljoen' was eigendom van Leopold Brackx en werd in 1870 gebouwd. 
Café tot 1917. De gezusters Flavie en Irma Brackx hadden er een winkeltje met 
naaigerief en beddengoed. De linkerhelft diende als postkantoor. 

î posterijen 

Is nu de horecazaak "De Vlasschaard". 
Vanaf 2 november 1978 verhuist het postkantoor naar de Stenedorpstraat 69, in 
het O.-L.-Vrouwecollege. 

~ witte deur -
ingang van de posterijen aan de school 



Invoerder van de 
Fijns1e Kaapse wijne-n 

Karperstraat 2 
8-8400 Oostende 

Tel :++32 (0) 59 70 so 44 
Fax :++32 (0) 59 70 35 15 

Email : info@vosco-online.be 
Web :www.vosco-online.be 



Handstempel type H 21 20 * 8400 * 20 0 28 mm 
1.4.1974 afgeschaft op 1 mei 1990. 

Oostende 4 van 2 mei 1990 tot 27 Januari 2007 

Onderontvangerij van Oostende 2, gelegen Chrysantenlaan nr 4 7 (wijk van ('De 
Nieuwe Stad» 

Handstempel type J 21 Oostende 4 / A / 8400 

Handstempel type J 21 Oostende 4 / B / 8400 

Postpunt: Dagbladhandel Wendy, Roodborstjestraat 6 8400 Oostende vanaf 
28 januari 2007 
8400 PP Dagbladh Wendy / Postpunt/posthoorn 

t_ ...,. ,,.,,,:;. 

R RA :l02 36833 3 BE 

111 ~·~ --
bibliografie: J.Goes Oostende 2000/Postbesluiten, eigen verzameling. 



Addenda op het vorig artikel" De landelijke postdienst" 

De landelijke postbode moest eveneens de postzegels afstempelen op de brieven 
welke zij ontvingen en konden bestellen op dezelfde ronde, deze afstempeling gaf 
geen indicaties: een ronde stempel bestaande uit horizontale lijnen. 
14 en 18 horizontale lijnen in het zwart 

~ 18 zwarte horizontale lijnen zonder enige aanduiding 

Op hun ronde hadden de postbodes de mogelijkh eid om postzegels aan het 
publiek te verkopen. De hoofdontvanger moest toezien dat de postbodes over 
minstens aan 5 frank aan postzegels bij zich hadden, dit werd dagelijks 
afgerekend. Het publiek kon eveneens postzegels ten huize bestellen, daartoe 
volstond een gratis verkregen formulier n°7 (serie B) in de bus te deponeren met 
het gewenste aantal (minstens 1 frank) en naam en adres in te vullen, dit 
gebeurde volledig gratis. 
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Wij stellen ons graag even voor : ,. · • 

Heemkundige kring " 't Schorre Steene" 

kring 

oi~ ' , 
~jll-; 

< ,. 

./~• .. 

- ·~ 
· - gesticht 28.02.1978 in het.jaar van het dorp 

heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene 
levendig te houden. 

t \ l • ,. 

komt samen in de molen van Stene-Dorp ,..,. ............. -, ;·:· . . ' 

richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp 

geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken 
ten toon te stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

geeft voordrachten, organiseert een ''Zevende dag'', een BBQ een 
Breugelavond en diverse activiteiten 

geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 

J,J. f•,.:-" 
Een vereniging is maar sterk door haar leden. · ' 

Daarom doen wij een war me oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts 9 euro door storting op ons nummer 
001-0688371-38 van Oostende 't Schorre. Welkom en dank bij voorbaat. 
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