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Voor een perfect advies en uitgebreide keuze, ook voor complete slijterij- verzorging

van Elderenlaan 24a
5581 WJ Waalre

Mobiel: 06 487 687 25
Fax: (040) 23 004 54
E-mail: johnsweere@gmail.com 

Voor een vrijblijvende afspraak,  bij u thuis 
of in onze showroom.

John Sweere Wonen
Complete woningstoffering

Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

4Maat interieurbouw BV

De Run 8255

5504 EM Veldhoven

Belangenvereniging van senioren
afdeling 



Locht 5 – 5504 KA Veldhoven 
Tel. 040 253 31 45

info@tweewielersdeuitkomst.nl
www.tweewielersdeuitkomst.nl



Dorpstraat 16  

5504 HH Veldhoven

Tel. 040 - 254 36 36 

www.vankasteren.nl

info@vankasteren.nl

Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.

Indien u slecht ter been en van vervoer afhankelijk bent van familie of 
speciale taxi’s is er de mogelijkheid om uw kunstgebit aan huis te laten 

repareren of zelfs een geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

Wij kunnen dit voor u verzorgen  zonder extra kosten. Gelukkig hebben wij 

een  tandprotheticus  die mobiele apparatuur heeft en een kunstgebit aan 

huis kan maken. Voor een nieuw kunstgebit aan huis krijgt u een aantal 

afspraken. 

Voor reparaties wordt de prothese bij u thuis opgehaald en wordt bij u thuis 

eventueel een afdruk gemaakt. Een deel van de behandeling zal thuis 

gebeuren, maar de technische handelingen zullen op het laboratorium 
plaatsvinden.

Woont u in Veldhoven neem dan telefonisch met ons contact op.

Telefoon  040-2530339

op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een 

kunstgebit aan huis te  laten maken. 
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Nieuwjaar wens van de Voorzitter. 

Beste leden, 

Op de eerste plaats wil ik al onze leden het allerbeste wensen en een 
gelukkig 2020 in een goede gezondheid. 
  
Het jaar 2020 wordt weer bijzonder, het is een schrikkeljaar en dat 
betekend dat we een extra dag erbij krijgen.  
Nu het nieuwe jaar 2020 weer is begonnen kijken we terug op weer een 
bijzonder jaar 2019. 
Vele mooie en fijne momenten hebben we met elkaar beleefd. Dit was 
vooral mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers. Ik wil hun dan ook 
namens u allen bedanken en hoop dat onze vrijwilligers ook in 2020 zich 
weer blijven inzetten. 
Mooie reizen zijn er weer gemaakt en leuke middagen hebben weer met 
vele samen beleefd t.w. Carnaval, het Oranjefeest, St. Nicolaas en de 
Kerstviering.  
Ook onze diversen activiteiten door het jaar werden weer goed bezocht, 
maar het kan altijd beter. 
Jammer dat de zondagmiddag inloop achter bleef bij onze verwachtingen. 
We hadden verwacht dat er meer bezoekers hiervan gebruik zouden 
maken om elkaar te ontmoeten. Het bestuur heeft daarom het besluit 
moeten nemen  deze middagen te stoppen, maar we zijn wel een nieuwe 
activiteit gestart om kleine groepjes mensen bij elkaar te brengen om thuis 
gezellige koffiecontacten te maken.  

44 leden zijn er in 2019 bijgekomen en 61 leden zijn er uitgeschreven. Er 
zijn 11 leden verhuisd, 23 leden hebben opgezegd. En helaas zijn er 27 
leden overleden. 

Het is goed om te weten dat de Vereniging voor Ouderen de KBO zich blijft 
inzetten voor de belangen van ouderen, denk aan de Zorg, Pensioenen, 
Wonen, Mobiliteit en etc. 
De Vereniging voor Ouderen de KBO is er voor iedereen, dus ook voor die 
mensen die nog geen lid zijn. Vertel het verder, u ben onze beste 
ambassadeurs hoe meer leden hoe beter.  

De voorzitter,  
Gerard de Wilt 
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VANUIT HET BESTUUR 
 
 

Nieuws uit het bestuur 03 december 2019 

Vandaag alweer de laatste vergadering van dit jaar. Helaas ook een 
met een zware agenda; de begroting.  
De voorzitter is gelukkig weer opgeknapt van zijn fietsongeval en we 
kunnen dus aan de gang. 
We handelen eerst wat kleine punten af zodat we alle tijd hebben 
voor de begrotingskluif.  
Op 19 november was er een pensioen bijeenkomst in Dn Bond. De 
opkomst was goed en de uitleg was helder. Het pensioen is voor 
onze doelgroep ( U allen ) een belangrijk onderwerp. Het laatste 
nieuws hierover is dat de KBO-Brabant een bodemprocedure is 
gestart tegen de staat. Het betreft hier het gebruik van de rekenrente. 
Het is een groot verschil welke rente gehanteerd wordt. De KBO 
probeert hiermee een uitspraak te krijgen die gunstig is voor de 
toekomstige uitkeringen. Dit is een voorbeeld van een KBO die 
opkomt voor haar leden. 
 
We nemen de posten op de begroting een voor een door. Het blijft 
belangrijk om een goede balans te vinden in de uitgaven. 
Elke groep ( biljarten, fietsen etc. ) levert hun eigen begroting in en 
het bestuur beslist of deze goed bevonden wordt. We proberen om 
een lijn te trekken in de toekenning van het geld. 
Dit is niet altijd makkelijk; moeten de biljarters hun eigen ballen 
betalen bijvoorbeeld. Het kost wat heen en weer gepraat maar 
uiteindelijk zijn we het eens. 
We zijn wel tot de conclusie gekomen dat de” Zondagmiddag inloop” 
uit z’n eind loopt.  Er komen te weinig mensen om Dn Bond hiervoor 
open te houden. 
Dit bedrag kunnen we dan inzetten voor andere initiatieven. 
informatie hierover volgt. 
 
Graag wens ik u en uw familie een gezond en gelukkig 2020 toe. 
 
Groet, Gerry van Tuijl-Engelen 
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KEURINGSARTSEN V00R UW RIJBEWIJS 

U dient zeer alert te zijn op rijbewijskeuring voor 75-plussers. 
In de regio zijn artsen die, voor leden van de KBO, zo’n keuring  
doen.                 

 
Rijbewijskeuringen in Veldhoven 
Veldhoven: Mevr. M. Elings, Berkt 18. Voor afspraken bellen 
tussen 19.00 en 20.00 uur. Tel.nr. 230.14.52. 
Kosten: € 30 voor KBO-leden en € 40 voor niet leden. 

 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten. 
Tijdelijk adres: Nieuwe Waalreseweg 69 Valkenswaard 
Tel. Nr. 221.71.88. Kosten: € 25. 

 
Veldhoven: J. Swijgers  Dorpshuis D’n Bond 
                   Rapportstraat 29  Veldhoven 
                   Tel. 06 10328298 
                   Kosten € 37,50 
       Op afspraak. 

 
Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig.  
Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten,  
het CBR of Regelzorg.   
Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.  
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 
 
Biljarten  : maandag van 09.00-12.00 uur (okt. t/m mrt.), 

Dinsdag hele dag alleen onderlinge. Competitie, 
(periode juni, juli, aug. Alleen voormiddag). 

   Woensdag nm. teams die meespelen in de  
  Competitie (sept. t/m april). 
  Vrijdag nm. KBO Kring-competitie (okt. t/m 
  febr.).   

     Computerc@fé : Elke tweede en vierde dinsdag van de maand 
  van 13.30 tot 16.00 uur      
     Fietsen  : van 1 april tot 1 november. 
                                  Maandag 13.00 uur (ca. 35 km) 

  Woensdag 10.00 uur (60 à 70 km)  
Gymnastiek : woensdag van 08.45-09.30 uur.  
Linedance : woensdag van 10.00-12.00 uur. 
Handwerken : donderdag van 09.30-11.30 uur. 
Kaarten  : donderdag van 13.30-16.30 uur  

  Waaronder Jokeren en Rikken.    
Kienen  : dinsdag van 13.30-16.30 uur. 
Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur  

  (Tafeltennis, sjoelen, darten en koersbal). 
 

 Al deze bijeenkomsten zijn in Dorpshuis D’n Bond,  
 Rapportstraat.29, tel.253.44.46.  
 

     Kienen in ’t Tweespan aan de Mira:  
     elke donderdag van de maand van 13.30 uur – 16.00 uur. 

 

       
      De openingstijden van D’n Bond zijn:  
      maandag t/m donderdag: van 09.00-12.00 uur, 

    van 13.00-17.00 uur en  
    van 18.45-01.00 uur. 

 vrijdag      : van 13.00-17.00 uur en  
    van 19.30-01.00 uur. 

      Vrijdagvoormiddag en zaterdag gehele dag gesloten. 
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud) 
 

Zingen in D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het  
       KBO-koor “Zingen houdt jong”  

Elke 3de donderdag van de maand.  
Volgende bijeenkomst 16 jan. 

   
NIEUWE LEDEN 

Mevr. J. Benten-Rietkerk. Mevr. M. Janssen. Mevr. S. Leatemia. 
Mevr. T. Rooijmans-van Rooij, Mevr. A. Stritzko-van de Moosdijk. 

Mevr. T. van Hoek. 
                                    OVERLEDEN 
Mevr. J. Sloots v.d. Heijden en Mevr. M van der Velden-Senders. 
 
SAMEN UIT ETEN IN 2020 
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE. 
€ 14,50 P.P. 
Drankjes en andere gerechten zijn voor eigen 
rekening. (extra) 
Aanvang 17.30 uur 
van tevoren -een week- opgeven bij: 
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418 
Bert de Joode :  06-33680745 
Graag bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis 
of vlees! 

donderdag 16 jan De Kers Zandoerlseweg 4 

dinsdag 11 febr. De Wok Heuvel 15A 

donderdag   19 mrt Griek Rhodos Heerseweg 3 

dinsdag  21 apr Route 66 Lange Kruisweg 66 

 
ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET DEELNEMEN: dus altijd aanmelden 
BIJ VERHINDERING altijd EVEN BELLEN A.U.B. naar bovenstaande 
personen. 
ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT VELDHOVEN ZIJN WELKOM !! 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN JAN 2020 
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KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS 
 

 
 

 
 

Onderstaande bedrijven geven korting aan KBO-leden: 
 

- Bruna kantoorartikelen, Citycentrum (5%) 
- ConXions, Computerondersteuning, Meiveld 154 (5%) 
- Coppelmans, Kapelstraat (5%) 

      - Coppelmans, Sondervick (5%)  
      - Daniëlle’s Kniphuis, De Ligt 12a  (10%) 

- Dürlinger Schoenen, Citycentrum (10%) 
- Prinsen Tools & Techniek (5%) 

     - Optiek Verhoeven (10% op een complete bril)  
- Verhoeven hoor comfort: bij aankoop van een hoortoestel 
  kunt u een Hoor Comfortplan afsluiten en krijgt u 10% 
  korting op dit plan 

      - Thuiszorgwinkel (10%) 
     - Tuincentrum Groenrijk (5%) 

- TipoTelecom, Meiveld 80 (10%)  
- Hedo, Computer benodigdheden Burg.van Hoofflaan 95a (5%) 
- Woninginrichting Sweere, Waalre (5-10%) 

     - Frans Jansen, Waalre (€ 2,50 korting omzetten videoban- 
       den in Dvd’s) 
     - v.d. Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven (15%) 

     - De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%) 

     - Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid (alleen bij Sanitair) (10%) 
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Contributie KBO Brabant. 

De laatste tijd hoor je vele verhalen over de contributie (verhoging) 

van het lidmaatschap van KBO Brabant. 

De contributie is nu voor de leden €25,- per jaar. 

Deze wordt opgedeeld in twee delen, te weten; 

• Afdracht aan KBO Brabant € 11,93 

• Afdeling KBO   € 13,07 

 

Mocht er dus vanuit KBO Brabant een contributieverhoging komen 

zal dit gebeuren op het gedeelte dat wordt afgedragen aan KBO 

Brabant. 

Laat ik eerst duidelijk stellen in 2020 zal de contributie niet worden 

aangepast. 

Het Regionaal Beraad in Midden, Noordoost, Zuidoost en West-
Brabant stemt in met een voorstel om de contributie voor 2021 te 
verhogen met € 1, met de kanttekening dat er een duidelijke 
motivatie dient te worden geformuleerd.  
 
Reactie Algemeen Bestuur  
Besluitvorming dient pas plaats te vinden in de Algemene 
Vergadering van november 2020 als de begroting 2021 moet worden 
vastgesteld.  
 
In het model op de volgende pagina kun je zien hoe KBO Brabant 
onze contributie besteed. 
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Fysiotherapie Zuid 
 
Welke bril kiest u om op te zetten vandaag?  
Nee dit is geen stukje van de opticien…  
 
Ouder worden doen we allemaal, maar oud zijn is een heel ander 
verhaal. Vaak overkomt het ouder worden ons. Het gebeurt gewoon, 
iedere dag weer een dagje ouder. Zonder dat we erbij stil staan 
vliegen de jaren voorbij. En opeens voelt u zich oud. U ziet het aan 
de kinderen die worden groter, u voelt het aan uw lichaam en 
afscheid nemen komt vaker voor dan u lief is. 
Wat heeft die bril er nu mee te maken?  
Zoveel als er mensen zijn, zoveel manieren zijn er om met ouder 
worden om te gaan. Zoveel manieren om te gaan met het lichaam 
dat steeds een beetje minder kan, dan dat u zou willen. Ouder 
worden gaat onherroepelijk gepaard met afscheid nemen. Na een 
nacht wordt het echter altijd weer dag. Het is telkens aan u de keus; 
welke bril zet ik vandaag op. Door welke bril kijk ik naar mijn leven op 
dit moment. Is het glas wat mistig door al het geleden leed? Of is het 
helder glas gewoon omdat het een nieuwe dag is. Zit er een vlekje 
op (een metafoor voor pijn, beperking, afscheid nemen) en kijkt u 
alsmaar tegen dat vlekje aan. Dan mist u van wat er nog meer om 
heen gebeurt, omdat dit vlekje het enige is wat u nog ziet. 
Kiest u ervoor tegen dat vlekje aan te blijven kijken, of draait u uw 
hoofd in het rond en kijkt u erlangs om te ontdekken wat er voorbij 
deze vlek te zien is? 
Zo werkt een geriatriefysiotherapeut. We kijken in eerste instantie 
of we het glas wat kunnen poetsen. De pijn of beperking kunnen 
verminderen. Vervolgens begeleiden we bij het ontdekken van 
mogelijkheden. Mogelijkheden die uw leven toch weer aangenamer 
kunnen maken. 
 
Lousanne van de Werf Fysiotherapeute/ Geriatrie 
Fysiotherapie Veldhoven Zuid. 
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Veldhovens nieuwjaarsconcert in Mediterraanse sferen. 

In de doorgaans koude winterperiode neemt het Veldhovens Muziekkorps u dit keer 
tijdens dit nieuwjaarsconcert mee op een 
muzikale reis naar de landen rond de 
Middellandse zee. 
Degenen die de voorgaande 
nieuwjaarsconcerten van het VMK heeft 
bezocht weet dat deze concerten bol staan van 
muziek, zang en dans. 
 
Ook dit jaar weer te bewonderen in het theater 
de Schalm.  
Mede op verzoek van het publiek zijn er 
inmiddels twee uitvoeringen te weten op 
zaterdagavond 18 en zondagmiddag 19 
januari. 
De middagvoorstelling biedt ouderen die ’s 
avonds niet graag van huis gaan, en ouders 
met kinderen de mogelijkheid de 
voorstelling te bezoeken. 
 

Gevarieerd programma 

Naast het harmonieorkest zal ook de slagwerkgroep weer hun bijdrage leveren, wat 

garant staat voor een stukje spektakel. Immers de standaard trommel heeft plaats 

gemaakt door een keur aan slagwerkinstrumenten. 

Voor de dans heeft het VMK goed ervaringen mat dansschool Le Haen o.l.v. Sabine 

Franssen. In hun sierlijke kleding zorgen zij voor sierlijke bewegingen op het podium. 

Uiteraard is de Veldhovense ‘Vocalgroup Just ‘Us’ o.l.v. Angelo Smulders ook dit jaar 

weer van de partij. Met hun unieke stemgeluid en sound weten zij keer op keer het 

publiek te boeien. Just Us zingt zowel solo alsmede met het orkest. 

Nieuw dit jaar is de medewerking van “jeugdtheaterschool Wensmuziek” o.l.v. Wendy 
de Proost. 
Deze groep jongeren vormen de rode draad tussen de diverse muziekstukken met 
hun acts, zang en dans op verrassende wijze. 
 

Kaarten a €19,50 (inclusief een drankje in de pauze) voor deze middag en avond zijn 

verkrijgbaar aan theaterkassa van de Schalm en via www.deschalm.com.  
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HET EINDE VAN WINDOWS 7 door Frans Dijkhoff (Computerc@fe) 

 
Op 14 januari 2020 valt het doek voor Windows 7. Vanaf 
deze datum ondersteunt Microsoft dit besturingssysteem 
niet meer. In de praktijk betekent dit dat er geen 
(veiligheid)updates voor deze Windows versie meer worden 
uitgebracht en dat er geen technische ondersteuning meer 
wordt geleverd. Zodra er geen updates meer verschijnen is 
het niet veilig meer om met Windows 7 te werken. Ook 
vereisen de banken dat je altijd werkt met een ondersteund 
en bijgewerkt besturingssysteem. Wordt je slachtoffer van 

een financiële hack op een verouderd systeem, dan weigeren de banken om 
eventuele schade te vergoeden. Voor gebruikers van de Windows 8 versie is er nog 
even niets aan de hand, de einddatum van Windows 8 is pas in januari 2023. Maar 
ook voor hen is het toch aan te bevelen is om over te stappen op Windows 10, dit 
kan nu nog gratis, maar wacht niet te lang,  Als je computer NOOIT met internet 
wordt verbonden, kun je rustig doorwerken met Windows 7, in alle andere gevallen 
is het aan te bevelen gratis over te stappen naar  Windows 10 mits je computer 
hiervoor geschikt is. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je overschakelen naar een 
alternatief besturingssysteem (Linux Mint in een versie die heel veel lijkt op 
Windows) of in het uiterste geval een nieuwe Windows computer te kopen 
Besluit je over te stappen naar Windows 10 
dan is het van belang dat je computer 
hiervoor geschikt is. Meestal is het zo dat de 
computer die voor Windows 7 geschikt is ook 
prima in staat is om Windows 10 te draaien. 
De minimale eisen vermeld ik hierbij: de 
machine moet minimaal een snelheid hebben 
van 1 GHz. Verder moet de machine 
beschikken over minimaal 1 GB RAM-
geheugen voor de 32 bits versie of 2 GB Ram 
voor de 64 bits versie. De harde schijf (mag ook een SSD zijn) moet minimaal 16 
GB (32 bits versie) of 32 GB (64 bits versie) vrije ruimte hebben.  Verder moet de 
videokaart DirecttX 9.0 of nieuwer met WDDM 1.0 driver ondersteunen en het 
gebruikte beeldscherm moet minimaal over een resolutie van 800 x 600 pixels 
beschikken. In de praktijk werkt Windows 10 pas op een acceptabel niveau van 2 
GHz en een intern geheugen van 4 GB. 
Het overstappen naar een nieuwe Windows-versie of naar een ander 
besturingssysteem is dus belangrijk en het kan in 2020 nog steeds, maar 
waarschijnlijk zal Microsoft die mogelijk binnen niet al te lange tijd gaan blokkeren 
en zul je voor de overstappen moeten betalen. Het Computerc@fé van de KBO 
geeft je graag gratis advies en begeleiding bij de overstap en is geopend op iedere 
tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand van 13,30 tot 16.00 uur in D’n 
Bond. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgoadvised.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FEOL-02.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgoadvised.com%2Fblog%2Fmicrosoft-stopt-ondersteuning-windows-7%2F&docid=S3fqIRzC9cVJUM&tbnid=rZhiwMA8tce7oM%3A&vet=10ahUKEwijmdbc3ozlAhVxz6YKHZTDB7kQMwiTASgwMDA..i&w=350&h=348&bih=935&biw=1920&q=windows%207&ved=0ahUKEwijmdbc3ozlAhVxz6YKHZTDB7kQMwiTASgwMDA&iact=mrc&uact=8
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INFORMATIE-ADRESSEN 

 
Website  : www.kbo-kringveldhoven.nl 
 
Voorzitter  : Hr. G. de Wilt, De Dam 11 

     5504 TC Veldhoven tel. 253.52.05 
     E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl 
 

Secretariaat : Hr. A. Michielsen, Pegbroekenlaan 36  
  5504 MN Veldhoven tel. 253.57.33 
  E-mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl 
 

Penningmeester: Hr. H. Lodewijks, Houtwal 40 
     5509 KK Veldhoven tel. 295.40.12 
     E-mail: h.lodewijks100@gmail.com 

  Contributie € 25,- p.p. per jaar.  
                         Bankreknr. KBO Veldhoven nr.  

  NL68RABO0153698047. 
 

Ledenadm.  : Hr. A. van Amelsfort, Abdijtuinen 153 
     5504 ET Veldhoven tel. 253.59.82 

    E-mail: ad.van.amelsfort@chello.nl   
      Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december  
    bij Ad van Amelsfort. 

 
Parochie  : Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18 

     5503 CW Veldhoven, tel. 253.22.31   
 

Pastores  : F. As, pastoor,  tel. 282.70,68 
  J. Aruldoss, pater Jozef tel. 205.13.50 

 
Kapellen  : H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18                                         

                                  St. Jan de Doper, Oerle 
 
 

http://www.kbo-kringveldhoven.nl/
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN 

 
Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look  Telefoon 
Dhr. G. de Wilt  De Dam 11  253.52.05 
 
Meerveldhoven/d’Ekker 
Mevr. C. Louwers Ligt 45  253.60.65 
 
Heikant/de Kelen 
Dhr. H. Bukkems Reijenberg 98 254.90.47 
Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  787.35.18 
 
 

CLIENTËNONDERSTEUNERS 
 
Corry Pollemans   254.96.43  Namens de KBO 
Huub Bukkems      254.90.47  Namens de KBO 
Alien Kikkert–Heutink  253.61.38  Namens de PVGE 
Olga Grootveld    253.54.84  Namens de PVGE 
 
 

BELASTINGINVULHULPEN  
 

Dhr. H. Bukkems Reijenburg 98 254.90.47 
Dhr. E. Colnot  Berg 80  254.05.97 
Dhr. R. v. Lisdonk Biezenkuilen 90 06.19665612 
Dhr. H. Hoffand  Bovenhei 66  254.42.59 
Mevr. T. Louwers Ligt 45  253.60.65 
Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13 253.02.30 
Dhr. P. Seuntiëns De Geelgieter 5 251.03.40 
Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  787.35.18 

 

 
 

 


