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Deze themamiddag wordt gehouden op maandagmiddag 
6 september van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De toegang is gratis, Rini Kersten verzorgt de midda

De herfst zó mooi en kleurrijk 

De zomer is voorbij. De dagen worden alweer 
korter. De herfst is niet voor iedereen het meest 
favoriete seizoen. En toch, de herfst is zo mooi en 
kleurrijk. Of, met de woorden van Jan Gresho� 
(1907-1967), de herfst is de meest vlammende 
apotheose van het jaar.
De natuur maakt af wat in lente en zomer begon-
nen is. Minder onstuimig misschien, minder haast 
en drukte. Kleurrijk en weloverwogen de arbeid 
voltooien. En, na al dat tumult, beginnen met 
opruimen.
De herfst is het seizoen waarin wordt afgerond 
met al een blik op de toekomst. Voorbereiden op 
de koude winter, ons seizoen met de meeste be-
perkingen voor planten en dieren.
De herfst is een schitterend seizoen met zacht, 
laag, warmgeel licht. Alle kleuren tonen zich op 
hun mooist, de geuren ruiken zo karakteristiek.
De herfst is het seizoen van de verkleurende 
bladeren, de rijpende vruchten, de verspreiding 
van zaden en het verschijnen van paddenstoelen.

In de herfst is zo veel te beleven en te genieten.
Ook al bent u niet zo’n fan van de herfst, deze 
themamiddag is meer dan de moeite waard.
Graag tot ziens op maandagmiddag 6 september.

Vanaf 5 september gaat ook op zondagmiddag de deur weer open. Mooie 
gelegenheid om de zondagmiddag gezellig samen een kopje thee, ko� ie 
of een drankje te gebruiken. Even bijpraten over van alles wat er gebeurd 
is in de wereld. Spelletjes doen of een kaartje leggen kan natuurlijk ook. 
De deur is open van 13.30 uur tot 16.30 uur.



2

Harry Kalis

De alternatieve Veghelse 
Wijnu vierdaagse 2021  

  

  
  

 

  

 

 

 

  

 
  

  
 

 
  

 

  

Wijnugebouw
Wilgenstraat 15  5461 EA  Veghel
Telefoon: 0413 305210

Wijnu
K B O  Veghel

Bulletin

Secretariaat  
Peellandstraat 15, 5461 GV   Veghel  
w.p.rovers@home.nl

Voorzitter
Leo van Asperen  319292 

Secretaris
Willie Rovers   310081

Penningmeester
Harry Kalis  350582

Bestuursleden
Ton van Eijk   305078
Yvonne Höppener  366378
Hans van de Donk  06-53670705
Rini van den Brand  365648

Ledenadministratie 
Ton van Eijk         305078
tendvaneijk@ziggo.nl

Coördinatie bladbezorging
Jos van Leeuwen   06-20112150
leeuwen622@ziggo.nl

Keuringsarts
Gijs van der Spank       366061

Ouderenadviseurs   
Harry Kalis  350582
Huberdine van Dinther  366504

Coördinatie ziekenbezoek
Yvonne Höppener  366378
yvonne.hoppener@kpnmail.nl

Belastinginvulhulpen  
Theo Manders  (Coördinator) 365965
Theo Bloemen         366347
Johan Blaauw         363311
Werner van Bussel       06-53817550
Gerry Kempkens       367342
Wim Verkuijlen         06-28941120
Frans Vervest         06-19193816
Els van der Pol   06-44086058

IBAN  NL26RABO0153302267

Thuisadministratie
Jacqueline van Weersel 06-49632274 
Wim Verkuijlen  06-28941120

Digitale hulp
Louis van Veghel    366077
louisvanveghel@hotmail.com

Colofon
Bulletin is een uitgave van Wijnu Veghel 
en wordt 12 maal per jaar bezorgd bij 
ruim 2000 leden.

Redactie Bulletin
Middegaalspad 68, 5461 BH   Veghel
hans.donk.veghel@gmail.com
www.wijnuveghel.nl

Druk en afwerking
SCHELLEN  Print Service Veghel

In de week van de Nijmeegse vierdaagse is in Veghel door een 
aantal Wijnuleden de alternatieve vierdaagse gewandeld.
Op de 21e,  22e,  23e en 24e juli zijn de wandelaars om 8.00 uur
vertrokken vanaf het Wijnugebouw voor een wandeling van mini-
maal 20 km. De 4 wandelroutes waren uitgezet door Harry Kehrens 
en voerden ons met prachtig wandelweer door de omgeving van 
Veghel. Zoals gewoonlijk is er volop gebuurt onderweg, maar 
richting �nish werd het steeds stiller!! Op de bekende wandel ko�e 
plaatsen hebben we steeds van een lekker kopje ko�e genoten. 

Op de Via Gladiola bij het Wijnugebouw zijn de wandelaars op 
vrijdag  verrast met mooie zonnenbloemen. Nadat we binnen nog 
een kop soep en een broodje nuttigden, nagepraat te hebben, 
zijn we allemaal zonder blaren weer naar huis gegaan. 
Inmiddels gaan er stemmen op om deze activiteit jaarlijks te gaan 
herhalen. Misschien met de Wijnu afstanden,  5 – 10 - 15 en 20 km.
U wordt tijdig geïnformeerd via het bulletin !!

Er gaan al stemmen op om dit  
wandelevenement jaarlijks te herhalen

Soms komt het voor dat we opmerkingen krijgen dat 
onze ledenadministratie niet klopt. Meestal blijkt als 
nagegaan wordt wat er niet klopt met bijvoorbeeld een 
datum van een verjaardag, er bij het opgeven van een 
nieuw lid een verkeerde datum is genoteerd. Om ons 
ledenbestand zo goed mogelijk op peil te houden is het 
belangrijk om veranderingen zoals adreswijzigingen, 
overlijden van een lid of andere wijziging door te geven 
aan onze ledenadministratie.
Ton van Eijk is onze ledenadministrateur. Graag uw
wijzigingen sturen naar mailadres: tendvaneijk@ziggo.nl 

Geef wijzigingen door 
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Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

Gedicht van Dinah van Hees

Ge�i�h� 
v�� �� ma�n�

Ge�i�h� 
v�� �� ma�n�

85 jaar
04-09 Dhr. T. J. van Grunsven

07-09 Dhr. J. W. Reemers

13-09    Mevr. B. Vermeulen

17-09    Mevr. A.J. J.  Neggers

24-09    Mevr. W. P. van Hugten

25-09    Mevr. J. van de Burgt

90 jaar
15-09    Mevr. P. M.T. Pittens-van den Heuvel

16-09    Mevr. E.van Avendonk

29-09    Mevr. E. A. G. Elbers-Rutten

29-09    Mevr. A. Goossens
95 jaar

Schrijft u weleens een gedicht wat u graag met
ons wilt delen? Stuur het dan naar de redactie.

''Korenveld''

Een bed in het korenveld

tussen bloemen en stro

op een mooie zomeravond

waarop vele sterren zijn geteld.

Bij muziek van de man

met zijn mondharmonica

mag het uren duren

voordat ik wat slapen kan.

Sterrenge�onker aan de hemel

het zachte schijnsel der maan

samen met hem; Go With The Flow!

bij het aardse gewemel

in een bed in het korenveld 

tussen bloemen en stro.

11-07    Dhr.  M. Wuijtenburg                          87 jaar

17-07    Dhr.  C.M. van de Graaf                      84 jaar

20-07    Dhr.   P.J.A.M. van de Staay               95 jaar

27-07    Mevr. T.M.C. Valk-Bos                          79 jaar

Welverdiende onderscheiding voor Gré van Erp
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 
werd afscheid genomen van Gré van Erp als bestuurs-
lid van Wijnu.

Zij werd bedankt voor al de jaren dat zij ac�ef is 
geweest als bestuurslid. Voor vele ac�viteiten hee� zij 
zich ingezet. En voor een aantal ac�viteiten blij� ze dat 
alsnog doen.

Onze voorzi�er Leo van Asperen zorgde voor een 
verrassing voor Gré. Het bestuur van Wijnu hee� 
besloten de zilveren speld toe te kennen aan Mevrouw 
M.W.M. (Gré) van Erp-Verbakel, wegens haar bijzon 
bijzondere verdiensten voor de KBO en zijn leden.

Jan mocht haar de zilveren speld opspelden.
Gré was danig ontroerd   .
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Wel eens een Virtual Reality bril op je hoofd gehad?   

24 muzikanten
onderdeel van

muziekvereniging
Frisselstein.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op zondagmiddag 
19 september om 14.00 uur naar ons Wijnugebouw!

Naar een perspectiefrijke toekomst in de thuiszorg

Zou je wel eens in de schoenen willen staan van een 
ander?  Of ben je op zijn minst nieuwsgierig? Dan is 
dit een mooie gelegenheid om een Virtual Reality bril 
op te zetten!                                             

Het Burgers van Betekenis platform organiseert 
kosteloze workshops waarin zij haar ideeën over het 
meedenken en meedoen aan een perspectiefrijke 
toekomst in de thuiszorg toelichten. In deze work- 
shop vragen zij ongeveer 20 deelnemers een VR bril 
op te zetten en hun ervaringen met het gebruik van 
die bril te delen met anderen. In het programma van 
die bril zitten een aantal opties ingebouwd en zij 
gaan met de deelnemers in gesprek over het hoe en 
waarom je een bepaalde keuze maakt. 

Voelt u zich betrokken en wilt u meehelpen aan het 
vinden van nieuwe en betere oplossingen voor thuis-
zorg situaties, kom dan 19 september om 14.00 uur 
naar ons Wijnugebouw en meld u aan als een van de 
20 deelnemers voor die middag. Alleen komen kijken

mag natuurlijk ook. Wij nodigen iedereen graag uit 
mee te denken over:

Op de website www.burgersvanbetekenis.nl vindt u 
meer informatie over dit soort vragen.

U bent van harte welkom om te komen kijken of om 
een eerste stap te zetten in deze verkenning. Het 
spreekt voor zich dat wij ons houden aan de dan 
geldende coronaregels, zoals handen desinfecteren 
bij binnenkomst, anderhalve meter afstand houden 
en bij ziekte thuisblijven.

Het gebruik van Virtual Reality brillen
in thuiszorg situaties;

Verschillende manieren om invulling
te geven aan uw eigen of andermans leven.

Het Wijnugebouw gaat om 13.30 uur open.
De toegang is gratis.

Fotogroep Zooomm exposeert op
zaterdag 23 en zondag 24 oktober

in het Wijnugebouw, openingstijden
op beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

EVEN NOTEREN IN UW AGENDA
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AANGIFTE
AANHOUDINGSBEVEL
ADVOCATENPRAKTIJK
AKTE
BEKLAAGDE
BETOOG
BURGERRECHT
CASSATIE
CIVIEL RECHT
CONFRONTATIE
CRIMINALITEIT
DAAD
DAGVAARDING
EEDFORMULE
GERECHTSBODE
GERECHTSDIENAAR
GETUIGENIS
HANDHAVING
JURY
LEKENRECHTSPRAAK
MISDADIGER
OORDEEL
PLEITNOTA
PRIVAATRECHT
PROCEDURE

PLUBLIEKRECHT
RAADSVROUW
RAAD VAN BEROEP
RECHTBANK
ROBE
SCHULDIG
SESSIE
TRIBUNAAL
WETGEVENDE MACHT
ZITTING
ZWARTE TOGA
ZWEREN

    Oplossing vorige woordzoeker:  Taxistandplaats

    Oplossing vorige Sudoku:  459 - 862 - 317

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 11 september inzenden. 
U hoeft niet perse beide puzzels in te sturen.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Stuur uw oplossing naar: 
Jeanne Evers:  Pater vd Elsenlaan 1, 5462 GG  Veghel
E-mail: puzzel.wijnu@gmail.com

De puzzel pagina van Wijnu

SU
DO KU

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

De winnaars vorige maand zijn:

PROCES-VERBAAL

Naam  Christien v.d. Oever
Naam  Trude Mossel
Naam  Kees van Corven

Prijswinnaars
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           Activiteiten     September 2021                      Locatie                    Tijd                                Contactpersoon                            Telefoon

01 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037
  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd 0651077396 
  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129
02 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648
  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 
  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037
03 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen         06-17003533
05 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand           365648
06 ma Wandelen 5 km Wijnu gebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 
  Wandelen 15 en 10 kilometer Frisselstein 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843
                  Themamiddag Herfst Wijnu gebouw 14.00 Gré van Erp 362842
  Sjoelen De Wilg 19.00 Toon van Houtum 362712
  Keezen De Plataan 19.00 Louis van Veghel 366077
07 di Wijnu Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990
  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321
  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655 
08 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten   06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037
  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd 0651077396
  Kaarten De Wilg 14.00 Jopie Vogels 366488
09 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648
  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 
  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037
10 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen         06-17003533
12 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand           365648
13 ma Wandelen 5 km Wijnu gebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 
  Wandelen 15 en 10 kilometer Stapperij 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843
  Schrijfgroep De Kastanje 13.30 A. koekkoek 341311
  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712
14 di Wijnu Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk    06-53625990 
  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321   
  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655
15  wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037
  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd 0651077396
  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129
16 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 
  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648
17 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen        06-17003533
18 za Jeu de Boules toernooi Wijnugebouw 09.00-18.00 Gert Holthuizen 302139
19 zo Virtual Reality bril ( pagina 4 ) Wijnugebouw 14.00 Rini van den Brand 365648
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             Activiteiten     September 2021                           Locatie                    Tijd                                  Contactpersoon                           Telefoon

Koersbal een spannend  uitdagend spel 
Elke dinsdagmiddag wordt er in het Wijnugebouw  
koersbal gespeeld. Koersbal is één van de meest 
populaire sporten onder ouderen. Het lijkt op het 
bekende Franse jeu-de-boule en wordt vooral binnen 
beoefend. Koersbal (in Engeland Bowls genoemd) is 
is een balsport van honderden jaren oud en is in 
Groot-Brittannië erg populair. Voor koersbal is geen 
zware inspanning nodig maar u blijft er wel bij in 
beweging. Dat zorgt ervoor dat de sport tot op hoge 
leeftijd kan worden gedaan. Door mee te doen met 
koersbal heeft u een leuk tijdverdrijf en kunt u 
meteen een competitieve sport beoefenen.

nen het tegen elkaar opnemen. Het ene team speelt 
met vier zwarte ballen, het andere met vier bruine 
ballen. De afwijking van de ballen maakt koersbal  
een uitdagend spel, dat zeker in het begin als best 
lastig zal worden ervaren. Gelukkig leren de meeste 
mensen snel en ontstaat er een spannende strijd .

Koersbal wordt meestal binnen gespeeld op een mat 
van 8 x 2 meter, waarbij twee teams van twee perso-

Koersbal is een balspel  met grotere ballen met  een 
een afwijking naar links of rechts, de speler moet 
bedenken welke koers zijn bal zal gaan om zo dicht 
mogelijk bij de “jack” ( het doel ) te komen.

Lees verder op pagina 8

20 ma Wandelen 5 km Wijnu gebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 
  Wandelen 15 en 10 kilometer Van Schie 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843
  Sjoelen De Wilg 19.00 Toon van Houtum 362712
  Keezen De Plataan 19.00 Louis van Veghel 366077
21 di Wandelen 20 kilometer Wijnu gebouw 08.00 Louis van Veghel 366077
  Wijnu Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990
  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321
  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655
22 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037
  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd 0651077396
  Kaarten De Wilg 14.00 Jopie Vogels 366488
23 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 
  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648
24 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen         06-17003533
25 za Dansen Wijnu gebouw 19.00 Jan van der Heijden 341820
26 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand              365648
27 ma Wandelen 5 km Wijnu gebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 
  Wandelen 15 en 10 kilometer Wijnu gebouw 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843
  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712
28 di Wijnu Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990
  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321
  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655
29 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037
  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd 0651077396
30 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 
  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648



8

Koersbal wordt gespeeld op een oprolbare groene 
vilt mat van acht meter lengte en twee meter breed-
te. Deze mat is door een lijn in twee gelijke stukken 
van vier meter verdeeld. Aan beide uiteinden van de 
mat zijn twee stroken van ongeveer een halve meter 
afgebakend: het dubbelscorevak, waar extra punten 
te verdienen zijn.

Het speelveld voor koersbal
En, wat vindt u ervan? Is koersbal iets voor u? 
Misschien is het leuk om eens een keertje mee te 
doen. U bent iedere dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur 
van harte welkom in ons Wijnugebouw aan de 
Wilgenstraat. Meer informatie kunt u krijgen van 
mevrouw Jo van de Wetering, tel. 0413-362655.

Koersballen iets voor u?

Reis naar de Weistaar dinsdag 26 oktober

We vertrekken om 08.30 uur vanaf het Stadhuisplein  
naar de Weistaar in Maarsbergen. We worden daar 
omstreeks 10.00 uur ontvangen en starten deze dag 
met een kopje ko�e/thee (2x) met gebak. Tijdens de 
ko�e ziet u een korte �lm over het maken van kaas 
en boter. U krijgt bovendien twee soorten kaas te 
proeven. Daarna brengen we een bezoek aan het 
Kaas-en Botermuseum. Tevens kunt u de Kaasmakerij 
bezichtigen waar vroeger de kaas werd gemaakt. In 
de eigen Landwinkel treft u tal van streekproducten 
en souvenirs aan.

Om 11.45 uur gaan we  de bus in voor een rondrit. 
Een gids neemt u mee voor een Kastelentocht! Een 
schitterende tocht langs verschillende kastelen met 
onderweg uitleg over deze bijzondere regio, bekend 
van o.a. Heel Holland Bakt. Om 13:15 uur komen we 
weer terug bij de Weistaar en gaan we aan tafel voor 
een uitstekende lunch in uw eigen zaal. U treft diver-
se soorten verse broodjes aan met hartig beleg. Voor 
iedereen is er een kroket en er wordt tweemaal ko�e, 
thee, melk of karnemelk geserveerd. We nemen de 
tijd en genieten van al het lekkers!

Een uniek dagje uit naar een kaas-en botermuseum, een 
schitterende kastelentocht en een ambachtelijke glasblazer.

Activiteit Wijnu Veghel

Re i z e n
Commissie

Om 15.00 uur staat er een uniek entertainment op 
het programma. Glasentertainer Willem Buyse geeft 
op een ludieke manier uitleg over het blazen van 
glas, vertelt over de geschiedenis en geeft een show, 
waarbij enkele gasten zelf kunnen glasblazen. Vanaf

16:30 uur is er gelegenheid voor een aperitie�e (voor 
eigen rekening) waarna we om 17:00 uur weer aan 
tafel gaan voor het 3 gangen diner (boerengroen-
tesoep, kipschnitzel met roomsaus, rollade, diverse 
groenten en aardappelgarnituren en roomijs toe). 
Om 19.00 uur gaan we richting Veghel waar we 
omstreeks 20.00 uur weer aankomen.                        
De reissom bedraagt € 67,50 per persoon.  Deze 
dagtocht is enkel voor leden en gastleden van Wijnu. 
We organiseren deze dagtocht zo veilig mogelijk voor 
alle deelnemers. Daarom dienen deelnemers een 
vaccinatiebewijs tegen COVID-19 te kunnen overleg-
gen en zich te houden aan de dan geldende over-
heidsmaatregelen.

U dient voor deze dagtocht zelf een reisverzekering 
af te sluiten.

Uiterste inschrijfdatum is donderdag 30 september 
(bij annulering na deze datum wordt de reissom niet 
gerestitueerd). U kunt zich inschrijven via 
www.wijnuveghel.nl of met het inschrij�ormulier dat 
in het Wijnugebouw ligt en dat u, na invulling, in de 
daarvoor bestemde brievenbus kunt deponeren.-
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op 
met Kees van Corven (tel.nr. 0413-366708)
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