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WOORD VAN DE GOUVERNEUR
Bij de start van het nieuwe Lionsjaar wens ik te verwijzen naar de leuze van onze International 
President Joe Preston 

Versterk uw gevoel van fierheid.

Versterk dit gevoel welke het best ervaren werd op het ogenblik van uw intronisatie.

Geef aan uw Lionsbeleving een nieuwe dimensie :

1. Through Service
2. Through Membership Development
3. By Strengtening your club
4. Through leadership
5. Through Creativity

Hoe wij een nieuwe dimensie gaan geven aan onze dienstverlening, hoe wij nieuwe krachten 
gaan aantrekken door te stralen als fiere Lions, hoe wij de betrokkenheid van onze club met 
onze stad zullen versterken, hoe wij de leiders van morgen binnen onze rangen zullen vormen 
en hoe wij zullen meegroeien met de huidige communicatiemiddelen zal de rode draad zijn 
voor 2014-2015.

Op districtsniveau heb ik als Gouverneur met mijn leuze “re-member why ?” en het jaarpro-
gramma de eerste aanzet gegeven. Met het Gouverneursteam is er een driejarenplan uitge-
werkt om ons degelijk voor te bereiden op de 100ste verjaardag van het Lionisme in 2017. 

Het is de bedoeling dat dit driejarenplan via de Zonevoorzitters en de Clubvoorzitters aan alle 
Lions van District 112A kenbaar gemaakt wordt om ons hierna allen samen te bezinnen over 
het invullen van de oproep van onze International President.

Op Internationaal niveau is het “Centennial Service Challenge” vooropgesteld, waarbij alle Li-
ons tegen december 2017 zullen trachten de kaap van 100 miljoen geholpen mensen te halen 
tegen de 100ste verjaardag van het Lionisme.

Hiervoor wordt er een oproep gedaan aan alle clubs om meer ruchtbaarheid te geven aan hun 
sociale acties via alle mogelijke kanalen: de site MyLCI, de sociale media, de website van de 
club etc.

In september 2014 hebben wij reeds een eerste mooie actie om ons te onderscheiden:

Van 09 tot 20 september zijn er de Special Olympics European Summer Games in Antwerpen.
Van verschillende clubs hebben er Lions zich ingeschreven als vrijwilliger. Ik wens hen hiervoor 
speciaal te danken. De andere Lions van het district worden verwacht als toeschouwer om de 
talrijke atleten toe te juichen. Ik nodig eveneens alle Lions uit om hun mailbox speciaal in het 
oog te houden en alle berichten en oproepen betreffende de “Spelen van het Hart” te volgen.

Re-member why?

Roland De Paepe, Gouverneur 112A

http://www.lions-112a.be/
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DE ZONES
Zones, gewesten, districten ??? Voor sommigen onder jullie nog steeds een raadsel… Nochtans 
heel simpel. België vormt het Multi-district 112 (MD 112) en telt 4 districten. De provincies 
Oost- en West-Vlaanderen vormen het District 112A, dat zelf ingedeeld is in 4 gewesten. Een 
gewest telt 2 zones, dus in totaal 8 zones met elk 5, 7 of max 8 clubs, een totaal van 54 clubs.

Hierbij een kort overzicht van de zones en hun zonevoorzitters, die fungeren als een zeer be-
langrijke link tussen de clubs en de Gouverneur. U vindt er ook allerlei zeer nuttige informatie 
over de zones.

Ter herinnering: het paswoord voor het ledengedeelte van de website van ons District (www.
lions-112a.be) is: weserve

En bovendien zetten we elke maand een zone in de kijker !

ZONE 11 IN DE KIJKER
Zonevoorzitter Luc Masureel (LC De Haan) probeert dit jaar met alle 
clubs uit zijn zone 11 de Week van de Voedselbanken (16-22 okto-
ber) een belangrijke boost te geven. Een actieplan werd opgemaakt 
en voor alle clubs werden speciale Voedselbank-roll-ups gemaakt en 
buttons aangekocht.

Ook andere clubs kunnen deze banners (gepersonaliseerd voor hun 
eigen club) aankopen. Bestellingen moeten vóór 25/09/2014 binnen zijn.

Voor alle info:  luc.masureel@skynet.be

ZONE 11 BEZOCHT DE VOEDSELBANK VAN KUURNE.

Verslaggever Harry Buelens, Past Gouverneur, brengt verslag uit:

Bedélen om bédelen te voorkomen.
Op initiatief van zonevoorzitter Luc Masureel hebben de voorzitters en vertegenwoordigers 
van alle clubs uit zone 11, onder de deskundige leiding van Serge Skatchkoff (LC Kortrijk) een 
bezoek gebracht aan het distributiecentrum van de Voedselbank van West-Vlaanderen. 30 jaar 
geleden nam LC Kortrijk het initiatief om in Kuurne de Voedselbank van West-Vlaanderen op 
te richten. Deze voedselbank leverde vorig jaar 1351 ton hulp aan 85 verenigingen die zich om 
12.500 minderbedeelden uit ons rijke West-Vlaanderen bekommeren. 

De cijfers zijn opmerkelijk en tonen de noodzaak van de Voedselbank aan. Niemand die daar 
aan twijfelt. Toch is het niet eenvoudig om Lions te motiveren om hun jaarlijkse bijdrage te 
leveren. 

Luc Masureel wil daarom de clubs uit zijn zone stimuleren om creatief te zijn. Er is immers 
nood aan nieuwe ideeën. En inspiratie is er! Zo koppelt LC De Haan Permekeland de aankoop 
van de voedselbonnen aan een tombola. Resultaat vorig jaar: 50% méér verkoop, meer be-
trokken leden én Leo’s en een positieve pers. LC De Panne wil dit jaar het personeel van de 
Delhaize extra motiveren om actief mee te werken en biedt hen een kans op een zeer mooie 
reis !

U merkt het. Zone 11 wil zich in oktober tonen! De sterke delegatie van de 5 
clubvoorzitters, de coördinatoren, de gewestvoorzitter en enkele past gou-
verneurs toont aan dat de belangstelling voor de voedselbanken groot is en 
dat de clubs vastberaden zijn om hun bijdrage te leveren.

Over de werking van de Voedselbanken en de rol van LC Kortrijk hierin ko-
men we uitgebreid terug in een apart artikel.

Harry Buelens LC De Haan Permekeland

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be
http://www.lions-112a.be
mailto:luc.masureel%40skynet.be?subject=
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HET ENIGE ECHTE !!!
Gebruik aub het JUISTE LIONSLOGO !!!

Het lionslogo is in alle formats (jpeg-tif-banners…) te vinden op www.lionsclubs.org home-
page rechts onderaan-download forms and logos !!!

STANDARD GRANT TOEGEKEND AAN LC DE PANNE-WEST-
KUST 
Met hartelijke dank aan alle Lions die de opmaak van het dossier hebben omringd met hun 
zeer gewaardeerde bijstand of informatie mag ik meedelen dat de officiële goedkeuring van 
onze aanvraag werd ontvangen vanwege het L.C.I.F. op vrijdag 18 juli 2014. Wij hebben het 
groot geluk het maximum bedrag voor een ‘standard grant’ toegewezen te krijgen. Over de 
hele wereld werden slechts 79 aanvragen goedgekeurd. Dit betekent voor het L.C.I.F. een uit-
gave van ± US$ 3.770.000 en voor onze club een belofte tot toekenning van een bedrag ad US$ 
75.000, belofte die bestemd is voor een deel nieuwbouw van het tehuis.

Op 45.000 Lionsclubs in de wereld mogen wij fier zijn deze erkenning te ontvangen voor ons 
eigen sociaal werk Havenzate, een gezinsvervangend tehuis voor - actueel 52 - alleenstaande 
meerderjarige personen met een beperking, gelegen te Veurne.

‘Inclusie’ is thans een veel gebruikte term geworden. In feite zijn wij bij de eersten geweest 
die daarin geloofden in 1973 bij de stichting van de Havenzate en alles gedaan hebben en nog 
doen om ‘inclusie’ tot een mooie realiteit te verheffen.

In feite is de glimlach van de mensen die geholpen worden in Havenzate één van de grootste 
beloningen voor de ontelbare Lions tussenkomsten.

We Serve. Jean Cosaert (LC De Panne) Voorz. RvB Havenzate.

GETEST: DE LIONS PROMOTIECODE/BRUSSELS AIRLINES
Mama, wil je nog vlug een vliegtuigticket boeken ? Ik heb een fantastische aanbieding gezien 
om nog snel te profiteren van een weekje cultuur in Italië…

Wat doe je dan? Jouw 19-jarige zoon geloven en boeken via www.vliegtuigtickets.be OF via de 
LIONS promotiecode een vlucht boeken via Brussels Airlines op onze nationale website www.
lionsinternational.be?

Ik deed de test:

Ticket Brussel Firenze vertrek 24/8 en terug 31/8 met Brussels 
Airlines via www.vliegtuigtickets.be aangekondigd als 244 euro 
heen en terug. Uiteindelijk is de echte kostprijs met boekingskos-
ten, reserveringskosten enz 283 euro !

Via onze Nationale Lions Website – ingelogd als lionslid- geklikt 
op Brussels Airlines - bestelbon- en met de code LIONS het ticket geboekt aan 233 euro...De 
Lionskorting is er dus wel degelijk !

Geldig voor alle vluchten in Europa en Afrika. Doen dus en betalen met de Lions VISA card !

Caroline Vanwynsberghe, IPG

Wist je dat?
Een artikel uit het magazine de ‘Lion’ nr. 498 (juli 2014) wel een heel ongenuanceerd en compleet 
onjuist beeld weergeeft over het webgebeuren in ons District A? Dat District A zich dan ook 
compleet distancieert van dit artikel!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsinternational.be
http://www.lionsinternational.be
http://www.vliegtuigtickets.be
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/brussels-airlines.html
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PROFICIAT ROTARY !
Toegegeven, een ietwat vreemde titel voor in Lions Flash, maar ere wie ere toekomt…

Op vrijdag 04 juli organiseerden Lions Oudenaarde Vlaamse Ardennen in samenwerking met 
Rotary Oudenaarde de 3e matchplay Lions versus Rotary op de prachtige baan van golfclub 
Oudenaarde. 

120 spelers werden ontvangen met een brunch en kregen ieder een polo met de te verdedigen 
‘clubkleur’. Twee Lions-leden namen het in een onderling duel op tegen 2 Rotary-leden. Op 
het eind van de dag werden alle onderlinge resultaten opgeteld en Rotary won met 1 punt ver-
schil. De felbegeerde wisselbeker is opnieuw in handen van Rotary. Met 160 deelnemers aan 
de barbecue was deze editie opnieuw een groot succes. Bezoek www.matchplaylionsrotary.
com voor enkele  sfeerbeelden.

Het is vrij uniek dat twee service clubs de krachten weet te bundelen waarbij de volledige 
opbrengst naar één gezamenlijk sociaal doel gaat, met name VZW De Bleekweide (www.de-
bleekweide.be). Deze samenwerking  geeft deze wedstrijd extra charme en uitstraling.

Wij danken hierbij  sponsors en deelnemers en hopelijk tot volgend jaar. Noteer alvast vrijdag 
03 juli 2015 in jullie agenda.

Mathieu Van Damme (LC Oudenaarde Vlaamse Ardennen)

UPDATE GMT/GLT
Een goede club is een club met een sterk sociaal engagement , een solide fundraising om dat 
engagement waar te maken, een voldoende aantal actieve leden die dit alles kunnen realise-
ren en waarbij onder de leden een goede verstandhouding heerst.

Het bevorderen van de laatste twee kenmerken, namelijk een voldoende aantal actieve le-
den en de goede verstandhouding onderling, zijn het actieterrein van het Global Membership 
Team (GMT). Dit team is ingebed in de volledige organisatie en loopt van het bestuursorgaan 
van LCI, over de area leaders, de multiple districten en districten tot in de zones en clubs. In de 
clubs zijn het de voorzitters van de commissie van het effectief die waken over het ledenaantal 
en de goede verstandhouding onder de leden. 

Op initiatief van gouverneur Roland en de twee vicegouverneurs André en Patrik is een actie-
plan afgesproken dat over een periode van drie jaar loopt en als objectief heeft om de clubs 
in ons district te helpen met het verder ontwikkelen en verbeteren van het ledenbestand. 
Hiervoor wordt het Club Excellence Process (CEP) toegepast en wordt dit jaar gewerkt rond 
“REMEMBER” , het thema van gouverneur Roland. De clubs worden verzocht zich nu al te re-
gistreren (CEP LITE).

In de loop van het werkjaar krijgt u regelmatig bijkomende informatie.

Harry Buelens, GMT District 112 A.

Registreren bij CEP LITE: http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-
new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php 

Organisatie van GMT: http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-
clubs/global-membership-team/GMT-structure.php

Wist je dat?
Er een mooi voorbeeld staat op onze districtwebsite over de ‘elevator pitch’? Dat de gouverneur  
een elevator pitch verwacht bij elk clubbezoek?

http://www.lions-112a.be/
http://www.matchplaylionsrotary.com
http://www.debleekweide.be
http://www.debleekweide.be
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/GMT-structure.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/GMT-structure.php
http://www.lions-112a.be/?p=4256
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LC OOSTKAMP BEZOEKT HUN SOCIAAL WERK ‘HET HEIDE-
HUIS’ 
Onze nieuwe voorzitter Luc Gillemon nam de koe bij de horens en organiseerde een eerste 
wandel-vergadering op 11 juli waar we een bezoek brachten aan een sociaal werk dat we al 
jaren steunen: het Heidehuis, dagcentrum voor palliatieve patiënten. Dit uniek werk in het 
noorden van West-Vlaanderen, middenin het Tillegembos wordt door verschillende service 
clubs, waaronder ook verschillende Lions clubs, gesteund. (zie ook www.pzwvl.be)

Na het bezoek aan het HEIDEHUIS zelf werd ook halt gehouden bij het oorlogsge-
denkteken aan het kruispunt Witte Molenstraat en Graaf Pierre de Brieylaan. Luc 
Gillemon, voorzitter en Philippe De Wulf, beiden inwoners van Sint-Michiels gaven 
uitleg over de Operatie RAMROD waarbij op Pinksterdag 1944 het kasteel Ter Lin-
den , een Duits hoofdkwartier voor radio verkeer, door de geallieerden zwaar werd 
gebombardeerd en waarbij verschillende inwoners van Sint-Michiels als ‘collateral 
dammage’ werden gedood en verschillende huizen werden vernield.

Dit kleine intermezzo, door weinigen gekend, werd wel naar waarde geschat.

Ph De Wulf LC Oostkamp – Zonevoorzitter A12

DENDERLIONS/JEUGD/FIETSEN/FANTASTISCH PROJECT
Binnen Ter Muren, een organisatie voor bijzondere jeugd-
zorg uit Erembodegem die de opvang verzekert van 76 
jongeren en hun gezin, en daarnaast nog eens ambulante 
begeleiding biedt aan 22 gezinnen, is er een jaarlijks weer-
kerend gebrek aan degelijke fietsen. Dankzij de schenking 
van Denderlions kunnen 18 jongeren gebruik maken van 
een aankoopactie, waardoor zij in het bezit komen van een 
splinternieuwe fiets. Een zeer welkom geschenk, dat deze 
jongeren in staat stelt om hun verplaatsingen te doen naar school of werk, dagbezoeken aan 
familie, vrijetijdsaktiviteiten, sportclubs en andere uitstappen. Dit stelt ons in staat om de ver-
voerskosten te beperken, maar evenzeer om de jongeren aan te sporen gebruik te maken van 
een gezond en budgetvriendelijk alternatief voor hun vervoersprobleem. Jongeren zullen een 
kleine bijdrage leveren om hun verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten. Dit bedrag zal op-
nieuw in een spaarpot gestort worden waarmee opnieuw een aantal fietsen kan aangekocht 
worden voor de volgende groep. Op deze wijze zijn de jongeren eigenaar van hun fiets, zijn zij 
zelf ook verantwoordelijk voor onderhoud en herstelling via een intern fietsatelier en blijven 
zij ook bij vertrek uit ter Muren eigenaar van de fiets. Indien zij hierin geen interesse hebben 
kunnen zij de fiets ook overlaten aan de voorziening, die hiermee dan opnieuw iemand kan 
helpen.

MOPJE VAN DE MAAND
Drankcontrole.
Politieagent: “Wat heeft u gedronken?”
Bestuurder: “Schrijf maar op een krat bier; champagne kunt u toch niet schrijven .. 

Politieagent: “Uw naam?”
Bestuurder: “Zscherboinsky-Crzcypierzak.”
Politieagent: “Hoe schrijf je dat?”
Bestuurder: “Met een liggend streepje.”

Wist je dat?

• De inschrijvingen naar het Europaforum te Birmingham worden afgesloten op 15 septem-
ber ?

• Alle info over de Special Olympics  te volgen is op onze district Facebookpagina? Dat maar 
liefst ????????????? Lions vrijwilligers zich zullen inzetten?

http://www.lions-112a.be/
http://www.pzwvl.be
http://europaforum2014.org/
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WEDSTRIJD TWEEDE TAAL
LC Geraardsbergen heeft op 18/10/2014 voor de 28ste opeenvolgende keer in samenwerking 
met haar peterclub LC Lessines-Ath haar traditionele “Wedstrijd tweede taal Jordaan De Key-
ser” ingericht. Leerlingen uit de derde graad van het secundair secundair onderwijs uit de re-
gio worden uitgenodigd om zich te laten testen op hun kennis van de tweede landstaal, zowel 
mondeling als schriftelijk.   Alle deelnemers worden beloond met een boek in hun tweede taal, 
een geldprijs afhankelijk van hun resultaat en voor de leerlingen uit een “zuiver” taalkundig 
milieu (leerlingen uit een Vlaamse school waar thuis het Frans niet de voertaal is en omge-
keerd) een abonnement op “Knack” en op “Le vif express”. Deze wedstrijd wekt in de regio 
levendige belangstelling en waardering binnen de pedagogische- en de politieke wereld. Om 
beurten wordt het evenement ingericht in Lessines of Ath, dit jaar is Geraardsbergen aan de 
beurt. Marc Baisier is samen met de betreurde Lionsvriend Jordaan De Keyser met dit initiatief 
28 jaar geleden gestart en blijft tot op heden de drijvende kracht achter deze wedstrijd.

Philippe Delplanque, LC Geraardsbergen, Zonevoorzitter

Wist je dat?

• De dames van LC Oostende BO4 massaal vreemd gaan op vrijdag 3 oktober? Alle mannen 
méér dan welkom!

• De heren van LC Oostende het wat vromer aandoen en hun jaarlijks concert organiseren in 
de Sint-Jozefskerk te Oostende op 11/11/11 ?

• LC De Pinte Millennium een heus Halloween feest in de maak heeft 
met tal van activiteiten waar een zestig vrijwilligers én de kinderen van 
Basisschool De Kleine Prins, De Liaan en De Veerboot hun medewerking 
aan verlenen? Lions werken samen mét hun doelgroep!

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-bo4-gaat-vreemd
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-concert-in-de-sint-jozefskerk
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LC RONSE-RENAIX HEEFT EEN TOASTMASTER … 
Die echter niet de toast uitbrengt, dat doet de voorzitter. De toastmaster brengt de menu en 
enkele moppen, de ene al meer verteerbaar dan de andere. 
Een bloemlezing van de laatste maanden, made by Didier Fonck:  

Een vader is iemand, die probeert je te leren voetballen, zelfs wanneer je een meisje bent.

Voetbalt uw zoontje erg graag? Verkoop hem.

“Je bent te laat op het werk!” - “Ik weet het. Maar in de lift stond: ‘Max. 6 personen’ en het 
duurde een tijdje voor we met zes waren.”

Ambtenaren gaan zo weinig naar bals omdat er tegenwoordig bijna geen orkesten zijn die een 
trage spelen. Wat hebt u tegen ambtenaren? Die mensen doen toch niks.

Ik bracht een bezoek aan het belastingkantoor. Ik wou eens de mensen zien voor wie ik werk.

Les fonctionnaires sont les meilleurs maris: quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne sont 
pas fatigués et ont déjà lu le journal.

School is als een vuilnisbelt : ieder uur een andere zak. 

Deux amis se rencontrent:
Jules comment ça va avec ta vie sexuelle ?
Jules répond : comme du coca cola
Comment ça ?
Au début c’était  bon.
Après un certain moment ça devenait light.
Et maintenant c’est zero. 

Au football seul le ballon n’est pas payé, c’est pourtant lui qui se prend le plus de coups.

Le football américain, c’est comme la guerre nucléaire, il n’y a pas de vainqueur, juste des 
survivants.

Évitez soigneusement de faire du sport : il y a des gens qui sont payés pour ça.

Dans le sport professionnel actuel, il y a deux certitudes : sans fric, on ne va nulle part, mais 
avec du fric, on ne va pas nécessairement quelque part.

http://www.lions-112a.be/
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NUTTIGE INFO
12-21/09/2014: Special Olympics
26/09/2014 - LC Damme-Zwin: Optreden Rob de Nijs
28/09/2014 - LC Oudenaarde: Lionsfietstocht 
03/10/2014 - LC Oostende: BO4 gaat vreemd
04-05/10/2014 - LC Zelzate Krekenland: Visfestival van het Noorden
11/10/2014 - LC Geraardsbergen: Oesterfestival
16-22/10/2014: Voedselbanken
17/10/2014 - LC Blankenberge: Oester en kreeftfestival
18/10/2014 - LC Denderleeuw Denderlions: Galabal
25/10/2014 - LC Ninove: Singers & Swingers
26/10/2014 - LC De Pinte Millenium: Halloweenmarkt
11/11/2014 - LC Oostende: Concert in de Sint-Jozefskerk
13/12/2014: Algemene vergadering in Brussel
20/03/2015 - LC Oostende: Interserviceclubquiz
20/04/2015: Opleiding nieuwe leden
24/04/2015 - LC De Pinte Millenium: Wijnkwis
25/04/2015: Districtsconventie 112A in Gent
07/05/2015 - LC Waasmunster Scaldiana: New York city of Jazz
14-25/05/2015 - LC Knokke-Zoute: Tentuinstelling
13/06/2015: Nationale Conventie

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
Club Naam Voornaam
Aalst Dirk Martens Hofman Koen
Ieper Poperinge Dewulf Jeroen
Ieper Poperinge Vanryckeghem Alain

Meer details over de nieuwe leden hier.

IN MEMORIAM
Club Naam Voornaam
Izegem Lambert Robert

De In Memoriam van onze overleden vrienden vindt u hier.

http://www.lions-112a.be/
http://www.lions-112a.be/?events=special-olympics-2
mailto:http://www.lions-112a.be/%3Fevents%3Dlc-damme-zwin-optreden-rob-de-nijs?subject=
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oudenaarde-fietstocht
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-bo4-gaat-vreemd
http://www.lions-112a.be/?events=lc-zelzate-krekenland-visfestival-van-het-noorden
http://www.lions-112a.be/?events=lc-geraardsbergen-oesterfestival-2
http://www.lions-112a.be/?events=3951-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-blankenberge-oester-en-kreeftfestival-2
http://www.lions-112a.be/?events=lc-ninove-singer-swingers
http://www.lions-112a.be/?events=lc-de-pinte-millenium-halloweenmarkt
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-concert-in-de-sint-jozefskerk
http://www.lions-112a.be/?events=lc-oostende-interserviceclubquiz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-waasmunster-scaldiana-new-york-city-of-jazz
http://www.lions-112a.be/?events=lc-knokke-zoute-tentuinstelling-2
http://www.lions-112a.be/?page_id=3269
http://www.lions-112a.be/?page_id=429

