Jaargang 4

juli 2013

Mededelingen Commissie Dorpsbelangen Annen

ANNEN HET LEUKSTE DORP VAN DRENTHE!
Dat Annen het Leukste Dorp van Drenthe is,
wisten wij Anneroelen al lang! Maar dat we
de verkiezing zouden winnen, dat kwam toch
nog onverwacht.
En dan blijkt ook nog dat we met overmacht
hebben gewonnen! We hebben echt veel
meer stemmen binnengehaald dan de
overige finale dorpen.
Dit is de eindstand:

1. Annen
aantal inwoners
2. Westerbork
3. Ruinerwold
4. Zuidlaren
5. Dalen
6. Roden
7. Dwingeloo
8. Pesse
9. Norg
10. Eelde Paterswolde

3600 aantal stemmen
4710
2595
10410
3800
14500
4150
1765
3610
10500

9041
5657
5428
5084
4169
3280
2642
2166
1972
1290

Dat we gewonnen hebben is echt te danken
aan de geweldige werkgroep en
promotieteam van Annen.
De Werkgroep bestond uit: Martin
Kamping, Rabbe Vedder, Anneke Greving,
Roelie Stiekema, Jeroen de Vries, Tinus
Steenbergen, Anjo van Wely, Lianne
Greving, Enrico Hanenberg, Viola Verwoerd.
Het PR Team werd gevormd door: Antje
Kamping, Carola Vedder, Elly Hoorn,
Mariska Witte, Corina Schuur, Hetty Belga,
Geesje ten Berge, Niels Honebecke, Dolf
Nijborg, Trijnie Kruijer, Lisanne Buutkamp
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Deze Anneroelen zijn echt “overal” geweest om stemmen binnen te halen, bij winkels in Annen,
Gieten, Assen, Groningen, bij het ziekenhuis in Assen, bij evenementen in Annen maar ook daar
buiten.
Toen Commissie Dorpsbelangen ons dorp
opgaf voor deze verkiezing, was er vooraf
niet bekend wat voor energie en tijd dit zou
gaan kosten. Maar het heeft ons niet alleen
de titel gebracht, maar ook nog meer
saamhorigheid, blijdschap, trots, “nieuwe
vrijwilligers”, een prachtige “dag van Annen”,
waar Annen zich voor heel Nederland van
haar beste kant heeft laten zien. We hebben
veel aandacht gehad in de pers, kranten,
radio, TV Drenthe.
Kortom Annen heeft zich door de inzet van
dit team nog meer op de kaart gezet!
Commissie Dorpsbelangen bedankt dan ook iedereen die zich ingezet heeft om de titel binnen te
halen. En bedankt natuurlijk ook alle mensen die op Annen hebben gestemd!
Voor foto’s, filmpjes van de verkiezing kun je kijken op:

http://www.annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/30-finaledag-15-juni en
http://youtu.be/bWrq_xcpvlY
Verderop in het Mededelingenblad, bij de “Wist u datjes” kun je een deel van de vele mailtjes en
twitter berichtjes lezen die binnenkwamen via Annen-info, @Anneninfo en #Annen.

Dorpsgids

Algemene onderwerpen en items uit de dorpsgids
zie www.annen-info.nl kunnen hier aan bod komen

HEB JE DE SMAAK VAN HET STEMMEN EN STEMMEN WERVEN TE PAKKEN?
STEM DAN NU OP ANNEN VOOR DE ZWEMBAD VAN HET JAAR VERKIEZING!
Ieder zwembad is uniek. Maar wat is nu het beste, leukste, klantvriendelijkste zwembad van
Nederland? Bij de Zwembad van het Jaar Verkiezing kan
er nu gestemd worden op de zwembaden van de
Gemeente Aa en Hunze; Zwembad Zwanemeer in Gieten,
zwembad de Borghoorns in Annen en zwembad de
Hunze in Gasselternijveen. Bij het uitbrengen van een
stem maken stemmers direct kans op leuke prijzen zoals
een mooie tablet of een jaar gratis zwemmen.
Stem op Annen, het mooie bad met de nieuwe glijbaan.
Er kan tot en met 16 augustus worden gestemd via
www.zwembadvanhetjaar.nl
Stemmen is kosteloos. Iedere stem waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van de
nieuwsbrieven van de partners van de verkiezing levert € 0,05 op voor KiKa. KiKa zet zich in voor de
strijd tegen kinderkanker.
Bij het stemmen kan men cijfers geven voor hygiëne, klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteit en sfeer.
In iedere provincie zijn er na 16 augustus 2013 twee titels te vergeven: het openlucht zwembad met
de meeste stemmen en het openlucht zwembad met de hoogste waarderingscijfers. Zij gaan door
naar de finale waarin wordt gestreden om landelijke titel.
Vraag zoveel mogelijk mensen op ons zwembad te zwemmen. Zou toch mooi zijn als het
Leukste Dorp van Drenthe ook nog het leukste Zwembad van Nederland heeft!
Pagina 2 van 13

Digitale Mededelingenblad editie juli 2013

Evenementen

Voor evenementen kijk ook op de site: www.annen-info.nl
Als je tijdens een evenement in Annen een leuke foto maakt, kun je deze
ook sturen naar info@annen-info.nl

BRINKFESTIJN 30, 31 AUGUSTUS, 1 SEPTEMBER
Ook dit jaar organiseert Commissie
Dorpsbelangen weer een bruisend
Brinkfestijn.
Het programma krijgt al vorm en gaat er
ongeveer zo uit zien:

Vrijdagavond 30 augustus: Modeshow in de tent om 20.00 uur
Thema dit jaar: De leukste modeshow met de buren (zo gek nog niet!)
Laat u verrassen en inspireren door mooie kleding, schoenen en kapsels. Geshowd door bekende
modellen uit Annen.
o De tent gaat om 19.00 uur open
o De entree is €5,- per persoon, voor kinderen t/m 12 jaar €2,50.
o Dit is inclusief een consumptie met wat lekkers!
o Uw entree bewijs is tevens uw lotnummer voor de
gratis verloting.
o De deelnemende bedrijven:
*uit Annen: Kapsalon Piening, Tuinwinkel Klinkers, Il
Sogno Hairstyling, Cheapy Jeans & Casuals en
Klinkhamer catering
*uit Zuidlaren: Ruchti Schoenmode en Sportshop,
Indigo Bodywear, Kuipers Mode, Infinity Womanswear
en Henk.NL

IN DE PAUZE DE TREKKING VAN: PRIJS JE RIJK!
De opbrengst van deze verloting gaat dit jaar naar:
“DE VRIENDEN VAN ORANJE”.

Jaarlijks organiseren de Vrienden van Oranje een daverend Koningsfeest
in Annen.
De “Vrienden van Oranje” zullen t/m de modeshow op 30 augustus op
diverse data en plaatsen hun loten gaan verkopen voor €2,- per stuk.
Dus steun dit goede doel en koop een lot en maak kans op prachtige (geld) prijzen.

Zaterdag 31 augustus: “Fietsfestijn” op de Brink vanaf 11.00 uur
In en om Annen kan je prachtig fietsen. Steeds meer mensen gaan er op de racefiets, mountainbike,
gewone fiets of de elektrische fiets op uit. Daarom staat deze dag in het teken van de fiets. Met
onder andere:
o E-bike (elektrische fiets) demonstratie.
o E-bike instructeur.
o Puzzel oriëntatie fietstocht.
o Mountainbike praktijkles voor kinderen.
o Mountainbike speed check up.
o Ouder-kind mountainbiketocht.
o Surplace wedstrijd voor de kinderen (Surplace is een techniek waarbij
de fiets al balancerend op (nagenoeg) dezelfde plek gehouden wordt zonder te
steunen op bijvoorbeeld de grond)

o
o

Fietsverrassing.
Met medewerking van: Roossien Tweewielers uit Annen.
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Zaterdag “Hondendag” op de Brink van 11.00 tot 16.00 uur
Deze dag staat in het teken van de/uw hond.
De Dutchfields Border Collie club heeft deze dag op de
Brink haar jaarlijkse kennel dag!
Er worden zo’n 60 bordercollie ’s verwacht, een gezellige
drukte van mens en hond.
Maar er is deze “Hondendag” nog veel meer te doen voor hond en mens:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elkaars honden bewonderen en bijkletsen.
Honden tekenwedstrijd voor de kinderen.
De hele dag quiz/opdrachten voor de kinderen.
De snelste hond wedstrijd om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.30 uur.
De verkiezing van “ Het leukste kunstje” 12.00 uur en 15.00 uur.
Exterieur keuring van 12.30 -14.30 uur (Het beoordelen van de buitenkant van de hond)
Behendigheidsproeven.
De hele dag demonstraties van Stichting Hulphond.
De hele dag demonstraties schapen drijven.
Er is natuurlijk een speelweide voor de hond.
Voor elke hond een apporteer wedstrijd.
Het “Herken je hond spel”, tussen een aantal honden, geblinddoekt je eigen hond terug
vinden.
De hele dag informatiestands, onder andere van Stichting Hulphond en stands met tips over
voeding en verzorging.

Kortom laat u verrassen, voor elke hondenliefhebber, hondenbezitter, voor elke hond, klein, groot,
langhaar of korthaar er is de hele dag wat te doen op de Brink!

Zaterdag “Ondernemersbeurs” in de tent, 11.00 – 16.00 uur
Deze dag zullen diverse bedrijven hun producten en koopwaar aanprijzen.

o
o

o
o

Je kunt komen proeven, kijken, kopen en informatie
inwinnen bij een zeer divers aanbod van bedrijven.
Ondernemers uit Annen laten zien “wat ze in huis
hebben”, waar ze mee bezig zijn en tonen nieuwe
ontwikkelingen.
De ondernemersbeurs wordt georganiseerd met
medewerking van Ondernemersvereniging Anno
Entree is gratis!
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Zaterdagavond vanaf 21.00 uur in de tent:

Het Goed Fout of een beetje Stout Feest!
Klinkhamer Catering heeft hiervoor op veler verzoek SmildegerRoet
uitgenodigd! Dit is de band die ook succesvol was tijdens het schuurfeest
“van de Keet Annen” in 2012. Met die muzikanten beloofd het weer een
geweldig feest te worden!
o
o
o

Entree €5,Verkleden mag, niets moet, maar is wel leuk!
Hoe was het feest ook alweer in 2012? Heb je het gemist? Kijk even op:
http://annen-info.nl/index.php/fotoalbum/category/6-brinkfestijn-2012?start=40

o

Meer info: www.smildegerroet.nl

Zondag 1 september Brinkmarkt
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Bedrijvigheid in Annen

Bedrijven die het werk van de CD ondersteunen kunnen hier informatie kwijt
over: bijvoorbeeld heropening van een zaak / nieuw product of dienst / nieuw
bedrijf / speciale actie van Anno enzovoort. Het is niet de bedoeling dat het
reclame is voor een bepaald product. Dus niet: Deze week in de aanbieding….
Wilt u het werk van de CD ook steunen neem dan contact op met:
info@annen-info.nl

EEN VAN DE SPONSOREN STELT ZICH HIERBIJ VOOR:
Bouwbedrijf Lanjouw uit Eext is al meer dan 100 jaar een begrip in bouwen.
Wij zorgen voor uw: nieuwbouw, verbouw, renovatie,
onderhoud en utiliteitsbouw.
Bouwbedrijf Lanjouw verzorgt ook het bouwkundig
tekenwerk, de eventueel benodigde bouw- en/of
sloopvergunningen. Natuurlijk alles voorzien van een
passende kostenbegroting.
In veranderende tijden is het prettig samen te werken met
betrouwbare partners, bedrijven gevestigd in de regio met de
dezelfde wortels en genen.

Nieuwbouw garagebedrijf te Gieten

Bouwbedrijf Lanjouw is aangesloten bij Bouw Garant, het grootste
keurmerk in de bouw van Nederland. Lanjouw is bovendien een
erkend leerbedrijf, aangesloten bij Fudeon en lid van Bouwend
Nederland en de NVBU(Noordelijke Vereniging van
Burgerlijke en Utiliteitsbouw).
Kortom: kwaliteit om de hoek voor een nette prijs. En, waar we
vooral trots op zijn:
Renovatie kerk te Eext

Afspraak = Afspraak! Daar tekenen wij voor.

Meer informatie http://www.lanjouw.nl

Sportnieuws

Hier vindt u informatie over:
een belangrijke wedstrijd toernooi of kampioenschap / voorstellen van een
vereniging / leden gezocht / felicitatie als iemand zoveel jaar lid is.
Kortom informatie aangeleverd door een vereniging.

DE FINALE VAN DE AA EN HUNZE CUP SPRINGEN, SEPTEMBER OP DE BRINK
Na een zeer succesvolle eerste editie van de Aa en Hunze Cup
hebben de 7 verenigingen uit de gemeente Aa en Hunze geen
seconde getwijfeld en unaniem besloten om in 2013 de Cup
opnieuw te organiseren. De opzet -bundeling van de
wedstrijden, geen extra inschrijfgeld en een lespakket van 300
euro voor de kampioenen- bleek aan te slaan bij de ruiters.
Net zoals in 2012 zullen er vier titels te verdelen zijn; dressuur
paarden, dressuur pony’s, springen paarden en springen pony’s.
Dit alles wederom in de klassen B, L en M. Voor de kampioenen ligt er ook dit jaar weer een
waardecheque voor lessen bij een topinstructeur klaar, en niet te vergeten de titel Aa en Hunze Cup
winnaar 2013!
In de reglementen is precies na te lezen hoe de competitie in zijn werk gaat.
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Wat betreft de dressuurwedstrijden hebben we een toevoeging. Na een pauzejaar organiseert R.V.
Annen dit jaar weer een dressuurwedstrijd met voor hen een primeur: dressuur voor pony’s.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op www.aaenhunzecup.nl

2E RABOBANK JEUGDWEDSTRIJD MET DIKKE BANDEN RACES IN ANNEN OP ZATERDAG 27 JULI
De Stichting Acht van Annen organiseert op zaterdag 27 juli voor de 2e keer een Jeugdwedstrijd in
Annen. De start is weer op de Middenweg, waarna met
de klok mee wordt gefietst over Borghoornsweg,
Ronkelskamp, Waardeel en Boerhoorn. De lengte van een
rondje is 1100 meter.
Bij de eerste editie vorig jaar waren er 140 deelnemers in
7 verschillende klassen en 12 deelnemers aan de Dikke
Banden Races. Er kwamen maar liefst 7 Nederlandse
Jeugdkampioenen aan de start.
Omdat er de week erna Internationale Jeugdwedstrijden
zijn in Assen zijn veel renners al in de buurt en is een
Ronde in Annen een prachtige gelegenheid om alvast te
kijken hoe sterk iedereen rijdt. Doordat op de site van de Jeugdtour Assen (ook in het Engels) een
uitnodiging staat om in Annen te starten hopen we op een nog grotere, ook buitenlandse, deelname.
De dag start met jullie, de dikke banden race. Dus vraag je vriendjes en vriendinnetjes om met je
mee te fietsen in een echte wedstrijd op jullie gewone fiets. Fietsen zo hard je kan met echte
juryleden! En neem natuurlijk je ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes mee om je aan te
moedigen tijdens jouw wedstrijd!
De jeugd van Annen kan vanaf 09:30 uur laten zien, dat er ook in het leukste dorp van Drenthe heel
hard gefietst kan worden. We hebben de volgende categorieën:
Categorie 1 groep 3 en 4 van de basisschool 2 ronden
Categorie 2 groep 5 en 6
4 ronden
Categorie 3 groep 7 en 8
6 ronden
Geef je nu op en je hebt een extra leuke vakantiedag
Naam

Adres

Categorie

Stuur je inschrijving naar:
Johan van der Kamp Westerveld 8, 9468 GP Annen Of mail: johan@vanderkamp.org

NIEUWE ANNEROEL
Anneroeltje geboren? Maak het hier bekend.
Net in Annen komen wonen? Stel je hier even voor.

BEN JE “EEN NIEUWE ANNEROEL” STEL JE DAN VOOR, EN JE ONTVANGT GRATIS EEN EEN

BOEK OVER

ANNEN!

Ken je iemand die net in Annen is komen wonen? Wijs hen dan a.u.b. op “het
voorstellen” in het Mededelingenblad, zodat we ook de nieuwe Anneroelen beter
leren kennen.
Is er een Anneroeltje geboren? We plaatsen graag een berichtje.
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Wist u datjes

Hiervoor kun je korte berichtjes insturen.
Bijvoorbeeld een bedankje na verblijf in ziekenhuis, of echtpaar is zoveel jaar
getrouwd. Maar ook kan het zijn: pas op ….heeft rijbewijs gehaald. Op de manier
van de wist u datjes in het sport en spel bulletin.
De CD bepaalt ook hier wat er wel / niet geplaatst wordt

WIST U DAT WIKIPEDIA OOK AL WEET DAT ANNEN HET LEUKSTE DORP VAN DRENTHE IS?

WIST U DAT WE ONDER ANDERE DEZE BERICHTJE ONTVINGEN VIA INFO@ANNEN-INFO.NL?
Een kleine greep uit de vele berichtjes:
Goedenavond!
Van harte gefeliciteerd met de benoeming tot HET LEUKSTE
DORP VAN DRENTHE!!
Op 25 mei jl. hebben wij aan den lijve mogen ondervinden hoe
verdiend deze titel is!!
Vriendelijkheid, gastvrijheid en gezelligheid mag bij jullie hoog
in het vaandel staan!! Alle hulde!!
Namens Gem. Koor Sjongnocht uit Oude- en Nieuwehorne,

Van harte gefeliciteerd met de LEUKSTE dorp van DRENTHE.
We zijn heel blij voor jullie en hebben ook op jullie gestemd.
Wij hebben daar in een B&B gelogeerd en van de gastvrijheid genoten.
komen graag nog eens terug.
Groetjes Gerda en Rien van Spengen uit Bleiswijk

Hallo Anneroelen,
Namens de feestcommissie fc 2000 Annerveenschekanaal van harte
gefeliciteerd met het behalen van de finale en natuurlijk het winnen van
Het leukste dorp van Drenthe bokaal.
Groetjes van Harry de Jonge namens heel veel Knoalsters

Geachte heer, mevrouw,
We hebben gestemd op Annen als mooiste dorp van Drenthe!
Maar nu ben ik op de jaarmarkt van 26 mei mijn Kodak fototoestel kwijtgeraakt.
Mogelijk bij de stand van het stemmen of bij een heer waar ik een treintje heb
gekocht. Het was die dag koud en nat weer.
Op het fototoestel staan foto's van mijn kleinkinderen en ik zou ze o, zo graag
terug willen hebben.
Indien u het heeft gevonden dan kom ik het graag halen, Alvast bedankt
E. Groenestein
ellygroenestein@hotmail.com
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Beste Martin en alle andere Anner oelen,
Weer een beetje bijgekomen? Wat was het zaterdag een mooie dag. En wat is
het terecht dat jullie de prijs wonnen. Natuurlijk hadden 'we' de leukste
activiteiten, het mooiste lied en de slimste computers, maar Annen is ook
gewoon het Leukste Dorp van 2013. Nogmaals hulde en dank voor jullie
fantastische inzet.
In alle drukte hebben we ook nog geregeld dat morgen tussen 8 en half 9 het
eerste bord wordt geplaatst. Dat gebeurt bij de rotonde bij de ingang van het
dorp vanaf de N34 (Annen-Anloo). Ik heb een medewerker van de gemeente
geregeld, die het bord ook echt kan ophangen. Dit gebeurt live op de radio en
er worden beelden gemaakt voor tv Drenthe.
Natuurlijk is iedereen morgenochtend van harte welkom (maar voor 9 uur 's
ochtends drink ik nooit bier).
Tevens stuur ik jullie alvast een voorproefje van mijn column, zoals die
woensdag in “De Schakel” verschijnt. Morgen staan er wat foto's van de
happening op mijn weblog (www.aaenhunze.nl/weblog burgemeester)
.Nogmaals dank. Het was een eer voor me om er bij te mogen zijn. En ik rij
een heel jaar met een grote glimlach door het dorp.
Groet, Eric

Goedenavond Eric,
Als ik vandaag en gisteravond de geweldige hoeveelheid tweets en de reacties
en felicitaties zie op Facebook en op de mail, denk ik dat we unieke prestatie
hebben geleverd en Annen op de kaart hebben gezet.
Een betere promotie van ons dorp kunnen we niet wensen, maar zoals Anneke
ook terecht zei:" we doen het met elkaar en voor elkaar" en dat is waarom
volgens mij Annen heeft gewonnen, door alle krachten te bundelen en de
juiste mensen in de werkgroep te hebben en door het fantastische
promotieteam want overal in de gemeente kwam je de "groene brigade"
tegen. In Assen, Rolde, Gieten of bij de IKEA en als je de vraag kreeg van
hebben jullie een vergunning, zei Anneke standaard; we hebt toestemming
van onze burgemeester dat we overal mogen staan, dan was het altijd goed!
We mogen blij zijn met zo'n betrokken gemeente, grote dank! We deden het
met elkaar en voor elkaar. Morgen om 8 uur hopen we het eerste bord te
plaatsen!
Tot morgen, Martin

En dit was er onder andere te lezen op Twitter:
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WIST U DAT:

Drogisterij Alldro en PC Direct nu te koop aanbieden : stickers, sleutelhangers, bekers, tegeltjes, kop en
schotel enz. met Het leukste dorp van Drenthe! Dus als je op vakantie gaat even een sticker op je auto dan
weten ze direct waar je vandaan komt.

Kalender
Via de site www.annen-info kan je zien wat er binnenkort te doen is in Annen.
Heb je hier informatie over geef dit dan op tijd door.

MAANDAG 5 AUGUSTUS OUD PAPIER OPHALEN
• 18.15 uur m.m.v. ploeg de Jong
Graag goed gebundeld langs de weg plaatsen.
Het oude papier wordt opgehaald met vier vrachtauto's, vier vrijwilligers
van Dorpsbelangen en zes vrijwilligers van één van de Sport- en Spelweek
ploegen/wijken.
De geldelijke opbrengsten zijn zeer belangrijk voor het dorp en de
verenigingen, dus alle beetjes helpen!
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ZATERDAG 24 AUGUSTUS OUD IJZER EN ANDERE METALEN OPHALEN
Mocht U oud ijzer en/of andere metalen hebben voor de Harleydag
Annen, dan kunt U bellen of mailen en zij komen het graag bij u
weghalen. Ook tussendoor kan het opgehaald worden en in overleg
kan er ook een container geplaatst worden. Tel. 06-39377295 en/of
mailadres: info@harleydagannen.nl
•
•
•
•

Er kan te allen tijde ijzer op de aanhanger gelegd worden
Deze staat op de Zuidlaarderweg 47 in Annen
Als de kar erg vol is, mag het er ook naast gezet worden
Als men iets van de aanhanger wil meenemen, graag wel
even vragen/afrekenen!

Zondag 14 en 28 juli Brinkmarkt 10:00 - 17:00 uur
Beroemd in de regio en ver daarbuiten! De
Brinkmarkten zijn niet zomaar markten,
maar een ware belevenis.
http://www.hunzemarkten.nl

ANNEN OPEN DARTTOERNOOI ZATERDAG 14 SEPTEMBER

verloop. Zie voor meer informatie www.annenopen.nl
Locatie : Feesttent op de Brink in Annen

In samenwerking met Klinkhamer Catering
staat op zaterdag 14 september 2013 het
5de Annen Open Darttoernooi op het
programma. Na het succes van 2012 heeft
de organisatie besloten om ook in 2013 het
Annen Open te organiseren. Het toernooi
staat bekend om zijn gezelligheid en vlotte

QUEENS GRASS GRASBAANRACE 15 SEPTEMBER
Ook dit jaar natuurlijk weer de Queens Grass Grasbaanrace
op de Brink in Annen. Dit jaar vindt deze spectaculaire en
druk bezochte race plaats op zondag 15 september. De
organisatie hoopt weer op veel deelnemers en natuurlijk veel
publiek.
Voor meer informatie over bovenstaande kijk op:
http://www.annen-info.nl/index.php/kalender

Het Mededelingenblad komt rond de eerste van de maand uit
Wil je iets delen met andere Anneroelen, stuur je tekst dan ruim van te
voren naar: info@annen-info.nl
Spelregels: De opmaak van het stukje tekst graag kant-en-klaar aanleveren, zodat we het
eenvoudig kunnen plaatsen. Denk hierbij ook aan de eerste regel met de titel. Een plaatje of een
foto erbij mag ook. De PR Commissie van de CD bepaalt wat wel / niet geplaatst wordt.
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