
 

 

   Stageopdracht 

Gemaakt door Lotte Kolenburg                      

Klas 21RWLS                                              

Bedrijf: Groengoed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



 

 

     Inleiding 
  

 

Mijn stageopdracht gaat over de tuin die op de hofbogen ligt.                                                                     

Ik ben eind mei stage gaan lopen bij groengoed , ze hebben in totaal 8 tuinen in Rotterdams die ze 

onderhouden.                                                                                                                                                                        

In de tuinen word vooral groentes en fruit geweekt, groengoed doet dat op een duurzame manier.  

Iedere tuin is weer anders en daardoor heb je elke keer weer verschillende werkzaamheden.                    

Het leuke is dat iedereen mee mag helpen in de tuin daardoor ontstaat er een leuke en gezellige 

sfeer. Doordat het vrijwillig is om te helpen , zie je dat mensen  het echt leuk vinden om te helpen en 

dat ze met plezier naar de tuin komen. 

Een van de tuinen die groengoed heeft, is het park die op de hofbogen ligt.                                                                                                                    

Het is voornamelijk een fruittuin en een heemtuin, maar groengoed verbouwt er ook groentes op. 

Het park is openbaar voor iedereen dus er zijn verschillende zitplekken waar mensen kunnen zitten. 

Op de hele tuin staan veel verschillende fruitbomen zoals peer en kersen.                                                        

Bij de fruitbomen staan meestal bordjes zodat iedereen die de tuin bezoekt weet welke fruitboom 

het is.                                                                                                                                                                              

Voor de rest zijn er ook een paar plekken war groentes en kruiden wordt verbouwt.                                        

De tuin bestaat voor de rest uit veel gras met mooie gekleurde bloemen.                                                   

Doordat er veel gras staat heeft de tuin een weelderige uitstraling.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Groengroed kweekt op alle tuinen hun eigen groentes .                                                                                       

Ze hoeven nooit de groentes als plant te kopen want ze hebben op de vredestuin een kas.                     

In de kas zaaien ze in het vroege voorjaar de groentes zodat ze de groentes later in het jaar kunnen 

planten.                                                                                                                                                                        

Soms word er in het jaar zelf ook nog gezaaid als ze te weinig hebben van een soort groenten.              

Vaak zaaien ze de groentes in compost omdat daar veel voeding in zit.                                                     

Op elke tuin die groengoed heeft staat een compostbak, de mensen in de buurt kunnen bij de tuin 

hun groenafval in een bak gooien.                                                                                                                               

Ook word de compostbak gevuld met groenaval die je krijgt als je in de tuin werkt.                                              

Het composteren van alle groen afval kan een paar weken duren maar het kan ook een half jaar 

duren. 

 

 

 



 

 

                                               Fruitbomen 

Er staan heel veel fruitbomen op de hofbogen tuin , in totaal zijn er 96 fruitbomen.                                 

Dat is natuurlijk niet van een soort , in totaal zijn er 7 soorten fruitbomen op de hofbogen tuin.              

Elke fruitboom heeft zijn eigen kenmerken  maar ze hebben een kenmerk allemaal en dat is dat ze 

allemaal vruchten hebben.                                                                                                                                       

Ik heb de fruitbomen in een beheergroep gedaan omdat je ze allemaal op dezelfde tijd moet snoeien. 

Behalve er is een uitzondering en dat is de gewone kastanje. 

 

Castanea sativa  (Gewone kastanje )  

Er staan 6 Tamme kastanjes op de hofbogen tuin.                                                                                         

Hoogte:  kan meer dan 15 meter hoog worden                                                                                                                    

Bloeitijd: mei ( heeft witte bloemen )                                                                                                                   

Oogsttijd: oktober                                                                                                                                              

Standplaats: zon / halfschaduw                                                                                                                                        

De tamme kastanje houdt van droge grond en heeft dus niet veel water nodig.                                       

Als de kastanje op een te natte grond staat is er meer kans op schimmelinfecties en word de boom 

ziek.                                                                                                                                                                    

Onderhoud: Je moet een tamme kastanje nooit vroeg in het jaar snoeien omdat de sapstroom van 

de boom al vroeg in het jaar op gang komt.                                                                                                                    

Als er dan gesnoeid wordt zal de boom gaan bloeden  daardoor kan de boom veel schade op lopen 

Daarom snoei je een gewone kastanje alleen in de maanden juni en juli. 

 

 

 

 

 

 

 

Malus domestica  (Appelboom) 

Er staan 13 appelbomen op de Hofbogen tuin.                                                                                                 

Hoogte: 2 tot 4 meter                                                                                                                                                                   

Bloeitijd: April / Mei  (  roze bloemen)                                                                                                                                                                 

Oogsttijd:  September / Oktober                                                                                                                                                                   

Standplaats: Zon / Halfschaduw 

 

 

 



 

 

Pyrus communis ( Handpeer )                                                                                                                              

Er staan 36 handpeerbomen op de hofbogen tuin.                                                                                        

Hoogte: 3 tot 4 meter hoog                                                                                                                                 

Bloeitijd: April ( heeft witte Bloemen)                                                                                                            

Oogsttijd: September / Oktober                                                                                                                    

Standplaats: Zonnige plek 

 

 

 

 

 

 

 

Prunus avium ( Kersenboom )                                                                                                                                             

Er staan 4 kersenbomen op de hofbogen tuin.                                                                                             

Hoogte: Ongeveer 3 meter hoog                                                                                                                                                                   

Bloeitijd: April ( heeft witte bloemen)                                                                                                                                                                  

Oogsttijd : juni/ Juli                                                                                                                                                     

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

 

Prunus armeniaca ( Abrikoos )                                                                                                                                           

Er staan 14 abrikozen bomen op de hofbogen tuin                                                                                                                                                                          

Hoogte: 2 tot 4 meter                                                                                                                                               

Bloeitijd: Maart  ( Heeft witte bloemen)                                                                                                                                                                    

Oogsttijd: Augustus                                                                                                                                                           

Standplaats: Zon ( Kan het beste op een beschutte plek staan tegen de wind en kou ) 

 

 

 

 



 

 

Prunus domestica ( Pruimen ) 

Er staan 8 pruimbomen op de hofbogen tuin                                                                                                                                                                           

Hoogte: 3 tot 6 meter                                                                                                                                                                 

Bloeitijd: April ( Heeft witte bloemen)                                                                                                                                                                    

Oogsttijd: Juli tot September                                                                                                                                                          

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

 

Cydonia oblonga  (  Kweekpeer )                                                                                                                                        

Er staan 15 kweekperen op de hofbogen tuin                                                                                                    

Hoogte: 2 tot 3 meter                                                                                                                                                                  

Bloeitijd: Mei ( Heeft witte Bloemen)                                                                                                                                                                

Oogsttijd: September tot Oktober                                                                                                                                                            

Standplaats: Zon of halfschaduw 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud: De onderhoud  die nodig is voor deze fruitbomen is ongeveer hetzelfde.                                          

Je kan de fruitbomen vroeg in het jaar snoeien of na dat de bomen vruchten hebben gehad.                                             

Dan zorg je ervoor dat de boom  genoeg tijd heeft om zich te herstellen voordat de boom weer gaat 

bloeien.                                                                                                                                                                             

Ook zorg je met snoeien ervoor dat je meer en betere vruchten krijgt , dat komt doordat de vruchten 

meer ruimte en licht krijgen.                                                                                                                                                    

Als je snoeit dan kijk je eerst naar de vorm van de boom en bekijk je welke takken eventueel weg 

kunnen zoals waterlot of takken die tegen elkaar schuren.                                                                                            

Ook moet je er voor zorgen dat de boomspiegels bij alle fruitbomen vrij zijn van andere planten.                  

Je doet dat omdat zuurstof , water en voedingstoffen de wortels van de boom dan beter kunnen 

bereiken.          

                                                    



 

 

                                                     Groentes die je moet zaaien                                                                                                                                                        

Het ene plantje groeit graag in een warme huiskamer en de anderen houden juist van volle koude 

grond.                                                                                                                                                                                 

Er zijn 5 soorten groentes op de hofbogen tuin die  je in de volle grond zaait.                                                                  

Je zaait de groentes op een plek waar je ze wil hebben zodat je ze later niet meer hoeft te 

verplaatsen. 

 

Beta vulgaris ( Snijbiet )                                                                                                                                            

Zaaitijd: April tot augustus                                                                                                                                     

Hoogte: 30 tot 50 cm                                                                                                                                            

Oogsttijd: 10 tot 12 weken nadat je ze gezaaid hebt.                                                                                        

Standplaats: Zon of Halfschaduw 

 

 

 

 

 

 

Daucus carota ( Wortel )                                                                                                                                              

Zaaitijd: Maart tot juli                                                                                                                                                                    

Hoogte: Ongeveer 15 cm boven de grond                                                                                                                                                                  

Oogsttijd: Juli tot November                                                                                                                                                        

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

Vicia Faba ( tuinbonen )                                                                                                                                           

Zaaitijd: Januari tot Maart en in November                                                                                                                                                                

Hoogte: 70 tot 140 centimeter                                                                                                                                                                       

Oogsttijd: Juni en Juli                                                                                                                                                                 

Standplaats: Zon Of Halfschaduw  

  

 

 



 

 

Phaseolus vulgaris (Stoksperziebonen)                                                                                                                                                                                                                      

Zaaitijd: Mei                                                                                                                                                               

Hoogte: 140 centimeter                                                                                                                                                             

Oogsttijd: Juli tot augustus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Standplaats: Zon of Halfschaduw                                                                                                                  

Bijzonderheid: Je plant de bonen rondom stokken , zodat de plant via de stokken om hoog kan 

klimmen.                                                                                                                                                                                        

Ook zorgen de stokken voor ondersteuning 

 

 

 

 

 

 

Allium cepa  ( Ui )                                                                                                                                                      

Zaaitijd: April en Mei                                                                                                                                                                      

Hoogte: Ongeveer 30 cm                                                                                                                                                                    

Oogsttijd: Juni tot September                                                                                                                                                           

Standplaats: Halfschaduw 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud: De groentes hebben ongeveer dezelfde onderhoud nodig.                                                                 

Als eerst moet je de groentes soms uitdunnen omdat er te veel zaden gezaaid zijn.                                           

Als je alle planten laat staan dan kunnen ze niet goed groenen en krijg je vooral kleine groentes.             

Als je het uitdunt krijgen de groentes die blijven staan meer ruimte en worden daardoor ook groter.    

Voor de rest moet je er voor zorgen dat de planten genoeg water krijgen en je moet het onkruid 

verwijderen.                                                                                                                                                                         

Je verwijdert het onkruid om de plant weer meer ruimte en licht te geven.                                                              

Vaak doen we stro op bedden waar de groentes staan , dat zorgt ervoor dat er minder onkruid komt 

en dat de groentes minder water nodig hebben. 

 

 

                             



 

 

                                 Groentes die je moet planten 

Er staan 7 soorten groentes die geplant moeten worden op de Hofbogen tuin                                                          

De groentes die je niet in de volle grond kunt zaaien , die zaai je meestal in bakjes die je op de 

vensterbak of in de kas zet.                                                                                                                                                           

Je zaait de planten binnen zodat de zaadjes sneller opkomen en beter uitgroeien tot een stevige 

plant.                                                                                                                                                                                       

Vaak groeien er meerdere planten in een bakje, daarom verpot je meestal de planten en zorg je 

ervoor dat elke groente zijn eigen bakje heeft om in te groeien.                                                                                

Als de planten groot genoeg zijn worden ze geplant op de plek waar ze verder kunnen ontwikkelen 

en groeien. 

 

Brassica oleracea ( Palmkool )                                                                                                                               

Voor zaaien: Maart                                                                                                                                                          

Het zaaien gebeurt onder een koud glas zodat het nog steeds lijkt voor de groenten of ze buiten zijn. 

De reden is dat de groentes dan nog  wel beschermd zijn voor extreme weeromstandigheden. 

Planttijd: April                                                                                                                                                                           

Je plant ze onder een net zodat er geen vogels bij kunnen komen                                                                                                                                                             

Hoogte: 65 centimeter en kan soms hoger dan 1 meter worden                                                                                                                                                                               

Oogsttijd: Juni tot maart                                                                                                                                                         

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum  ( Tomaten )                                                                                                                          

Voor zaaien: Maart tot begin April                                                                                                                                  

Later in April worden de tomaten verspeend zodat elke tomaat een eigen bakje heeft om in te 

groeien.                                                                                                                                                         

Planttijd: Mei tot Juni                                                                                                                                                             

Als je tomaten plant worden  er ook bamboe stokken neergezet met touw, dit is  er om de 

tomatenplant te ondersteunen.                                                                                                                                                      

Hoogte: 1 tot 1,5 meter                                                                                                                                                

Oogsttijd: Einde juli tot September                                                                                                                                                           

Standplaats: Zon 

 

 

 

 



 

 

 

Curcubita  ( Pompoen )                                                                                                                                                               

Voor zaaien: April  ( Onder koud glas )                                                                                                                

Plantijd: Mei tot  begin juni                                                                                                                                                  

Hoogte: 30 centimeter                                                                                                                                                                   

Oogsttijd: September tot Oktober                                                                                                                                                        

Standplaats: Zon 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Pisum sativum ( Peulen )                                                                                                                                              

Voor Zaaien: Januari ( Onder Koud Glas )                                                                                                                                                                

Planttijd: Februari                                                                                                                                                                

Een peulen plant heeft iets nodig om tegen aan te groeien                                                                                                                                                                           

Hoogte: 1 tot 1,5 meter                                                                                                                                                               

Oogsttijd: Mei tot Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Standplaats: Zon of halfschaduw 

 

 

 

 

 

 

Lactuca sativa  ( Sla )                                                                                                                                                     

Voor Zaaien: Februari tot begin Maart   ( onder een koud glas )                                                                                                                                                       

Planttijd: Eind maart tot April                                                                                                                                                                               

Hoogte: Ongeveer 15 cm                                                                                                                                                                  

Oogsttijd: Mei tot oktober                                                                                                                                                                                         

Standplaats: Halfschaduw 

 

 

 

 



 

 

Cucurbita pepo  ( Courgette )                                                                                                                                          

Voor Zaaien: April  ( onder een koud glas )                                                                                                                                                             

Planttijd:  Mei tot begin Juni                                                                                                                                                                                

Hoogte: 50 tot 60 centimeter                                                                                                                                                                  

Oogsttijd: Juli tot Oktober                                                                                                                                                                                   

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

Pisum sativum var. arvense  ( kapucijner )                                                                                                              

Voor Zaaien: Januari  ( Onder een koud glas )                                                                                                                                                             

Planttijd: Februari                                                                                                                                                              

Een kapucijner plant heeft iets nodig om tegen aan te groeien                                                                                                                                                                           

Hoogte: 1 tot 1,5 meter                                                                                                                                                                  

Oogsttijd: Juni tot September                                                                                                                                                                                        

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud: De groentes hebben ongeveer hetzelfde onderhoud nodig.                                                                  

Je moet regelmatig het onkruid verwijderen zodat het onkruid niet hoger en meer word.                               

Als er te veel onkruid staat , kan er voor zorgen dat de groentes minder ruimte en licht krijgen.                  

Ook moet je er voor zorgen dat ze genoeg water krijgen , zeker in droge periodes is dat heel 

belangrijk.                                                                                                                                                                     

Vaak doen we stro op de bedden waar groentes staan, dat doen we omdat er dan minder snel 

onkruid komt en de plant heeft dan minder water nodig.                                                                                              

Ook doe je soms een schep compost bij de groentes , zodat ze weer voeding krijgen en daardoor 

beter gaan groeien.                                                                                                                                                           

Bij tomatenplanten heb je nog een andere onderhoud klus en dat is het dieven van de tomaten.       

Je haalt met dieven de tak weg die in de oksel groeit van de andere tak.                                                             

Die dieven groeien heel snel en daardoor word de plant te vol en hebben ze minder ruimte voor 

tomaten 

                                                                           



 

 

                                                    Kruiden 

Er staan 7 soorten kruiden op de hofbogen tuin.                                                                                                                   

Kruiden is een plant of plantdeel wat vaak een speciale smaak of geur heeft.                                                                              

Vaak worden kruiden gebruikt in de keuken om meer smaak in het gerecht te krijgen.                                                          

Het verschilt aan de soort  kruiden of ze binnen of buiten gezaaid worden.                                                                                       

Vaak worden kruiden gezaaid of geplant  tussen de groentes , vaak is daar genoeg plek en dus ideaal om 

kruiden te planten.                                                                                                                                                                             

Soms zaai of plant je de kruiden juist op plaats waar je alleen kruiden wil. 

 

Salvia  ( Salie )                                                                                                                                                                                

Voor zaaien: Maart                                                                                                                                                                           

Planttijd: Mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hoogte: 90 centimeter hoog                                                                                                                                                                                                                        

Oogsttijd: Juni tot September                                                                                                                                                                           

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

Ros marinus  ( Rozemarijn )                                                                                                                                                               

Voor zaaien: Maart                                                                                                                                                                              

Planttijd: Mei                                                                                                                                                                                         

Hoogte: 80 Centimeter                                                                                                                                                                                                                               

Oogsttijd: Juni tot September ( meestal doe je dit pas in het tweede jaar )                                                                                                                                                                    

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

 

Origanum ( oregano )                                                                                                                                                         

Voor zaaien:  Maart tot April                                                                                                                                                                           

Planttijd: Mei                                                                                                                                                                                         

Hoogte: 40 tot 60 centimeter                                                                                                                                                                                                                              

Oogsttijd: Juni tot September                                                                                                                                                                             

Standplaats: Zon 

 

 



 

 

Anethum graveolens  ( Dille )                                                                                                                                                          

Zaaitijd: Maart tot April                                                                                                                                                                               

Hoogte: 60 centimeter tot 1,5 meter                                                                                                                                                                                                                             

Oogsttijd:  6 tot 8 weken na dat je ze gezaaid hebt                                                                                                                                                                            

Standplaats: Zon 

 

 

 

 

 

Coriandrum Sativum  ( Koriander )                                                                                                                                                     

Zaaitijd: Maart tot April                                                                                                                                                           

Hoogte: 70 centimeter                                                                                                                                                                                                                         

Oogsttijd: 2 tot 3 weken na dat je ze gezaaid hebt                                                                                                                                                                                 

Standplaats: Halfschaduw 

 

 

 

 

 

Petroselinum crispum  ( Peterselie )                                                                                                                                              

Zaaitijd: Maart tot April                                                                                                                                                                              

Hoogte: 20 tot 60 centimeter                                                                                                                                                                                                                                

Oogsttijd: Juli tot oktober                                                                                                                                                                                

Standplaats: Halfschaduw 

 

Onderhoud:  De meeste kruiden houden niet van te veel water dus je moet ervoor zorgen dat ze op een plek 

staan waar het water goed weg kan lopen.                                                                                                                                           

Je moet er voor zorgen dat kruiden niet gaan woekeren en dat ze de overhand nemen op andere planten of 

kruiden.                                                                                                                                                                                                       

Je moet soms de kruiden uitdunnen zodat iedere kruid een kans heeft om te groeien.                                                        

Ook moet je regelmatig het onkruid verwijderen tussen de kruiden , dat doe je zodat de kruiden genoeg ruimte 

en licht hebben om te groeien.                                                                                                                                                            

Houtachtige kruiden zoals rozemarijn moet je regelmatig snoeien.                                                                                             

Je snoeit dan de dode en te hard groeiende takken omdat je niet wilt dat de plant te veel verhout. 

 

 

 

 

 



 

 

Daucus carota Centaurea jacea Oenothera biennis Alcea rosea Verbascum nigrum 

                                                               Gras en wilde bloemen 

De hofbogen tuin bestaat uit veel gras , in het gras groeien veel verschillende soorten bloemen.                                                 

Het gras word niet allemaal in een keer gemaaid , het gras is verdeeld in vier vakken.                                                          

En elke paar maanden is weer een ander vak aan de beurt om te maaien, zo zorg je ervoor dat er nog plekken 

zijn waar wilde bloemen kunnen groeien.                                                                                                                                           

Ze zorgen ervoor dat als een vak word gemaaid , dat ze vooral het gras maaien en de wilde bloemen laten 

staan.                                                                                                                                                                                                       

Het is  heel goed voor de insecten omdat ze altijd een plek hebben waar voedsel is en ze hebben een plek waar 

ze veilig kunnen nestelen.                                                                                                                                                           

Hieronder zie het maaischema wat ze gebruiken op hofbogen tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Er staan meer dan 15 soorten wilde bloemen op de Hofbogen tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 1: Mei/ Juni - Oktober – December/ Januari 

Deel 2: Juli/Augustus -  December/ Januari 

Deel 3: Oktober – Februari 

Deel 4: Groeit Olifantsgras dus dat maai je niet. 

Deel 1 word het vaakst gemaaid omdat daar de 

zitplekken zijn. 

Achillea millefolium Papaver Rhoeas Picris hieracioides Achillea Millefolium 
 

Potentilla reptans 

Melilotus albus Cichorium intybus 
Convolvulus sepium Galium verum Tanacetum vulgare 



 

 

                                      Overige 

                   In de overige zitten dingen die niet pasten in de andere beheergroepen.                                                                          

 Vitis vinifera ( Druiven )                                                                                                                                                           

Hoogte: 80 tot 120 centimeter ( het ligt eraan hoe hoog je de ondersteuning bouwt)                                                         

Druif heeft iets nodig om tegen aan te groeien daarna heeft de druif ook nog ondersteuning nodig zodat die de 

goede kant op groeit.                                                                                                                                                                               

Standplaats: Zon                                                                                                                                                                          

Snoeitijd: Juni en November                                                                                                                                                   

Oogsttijd: September tot Oktober                                                                                                                                                                 

Onderhoud: Voor de rest moet je er voor zorgen dat de druifplant genoeg plek heeft om te groeien.                          

Dus je moet de planten die in de weg staan weg halen zodat de druif genoeg ruimte en licht krijgt om te 

groeien.                                                                                                                                                                                                       

Je moet ook zorgen dat je de druif goed blijft ondersteunen en dat je hem zo laat groeien hoe jij dat wilt.                        

Te veel water is niet goed voor druiven dus je moet in de nattige periodes kijken of het water goed kan 

weglopen op de plek waar de druiven staan. 

  

 

 

 

Rubus Idaeus ( framboos )                                                                                                                                                         

Hoogte: 150 centimeter                                                                                                                                                                               

Standplaats: Zon                                                                                                                                                                    

Snoeitijd: Maart of April                                                                                                                                                           

Oogsttijd: Zomerframboos: Juni tot juli en herfstframboos Augustus tot Oktober                                                                                                                                                         

Onderhoud: Je moet ook bij de framboos zorgen dat de plant genoeg ruimte heeft om te groeien.                                    

Dus het is handig om het onkruid om de plant regelmatig te verwijderen.                                                                             

Ook heeft de framboos soms ondersteuning nodig om te groeien want soms word de plant te zwaar en graat 

die hangen.  

 

 

 

 

Houtsnipper pad                                                                                                                                                                        

Voordeel: Er komt weinig onkruid tussen en je planten doen het beter omdat de houtsnippers water los laten 

op momenten van droogte en nemen water op als het te nat is.                                                                                                                                                                                  

Nadeel: Je moet het regelmatig bijvullen daardoor is het meestal duurder dan andere bestrating                    

Onderhoud: Meestal vul je in de winter het pad met nieuwe houtsnippers.                                                                                

Er groeit heel weinig onkruid in maar als er onkruid groeit dan moet je dat weghalen want uiteindelijk gaat het 

woekeren en heb je geen pad meer. 

 



 

 

                         Jaaroverzicht van het onderhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


