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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
13 januari 2018 – 20 januari 2018
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik

tel. 06-81730704
tel. 06-23082418
anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
Als je alles van tevoren weet,
ga je liggen voordat je valt
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 – 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen door de week:
Zusters:
maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 17.00 uur
Rozenhoedje na het koorgebed van
15.00 uur
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 9.30 uur
Weekendvieringen:
 Zusters Carmelitessen:
Zo
14 jan. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet

 Parochiekerk:
Zo
14 jan. 10.00 uur:

2.
Woord- en Communieviering
m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: PW A. Oosterik

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Za 13 jan
18.30 Wocoviering
Zo 14 jan 09.30 Pastor Z. Nowara
PW C. Roetgerink
Zondag 14 januari 10.00 uur:
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink en B. Nollen
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 14 januari t/m zaterdag 20 januari: H. Peper
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 14 januari t/m zaterdag 20 januari is groep 1 aan de beurt.

Inzameling voor de voedselbank
In de maand december hebben veel mensen, door het
meenemen van heel veel producten naar de verschillende
vieringen, laten zien dat we – als parochie van Zenderen –
samen sterk staan voor de Voedselbank.
Alle levensmiddelen zijn weggebracht naar het inzamelpunt
van de Voedselbank in Hengelo.
Daar waren ze erg blij met alle levensmiddelen en giften,
en ik mag hun dank overbrengen, aan u/jullie, de gulle gevers.
Anita Oosterik

3.

Oecumenische viering op 28 januari 2018 in de Oude Kerk in Borne
Op de laatste zondag van de Week voor Gebed van de
Eenheid vieren we met elkaar een soort bevrijdingsfeest.
‘Recht door zee’ is het thema dat is aangereikt door
christenen uit de Cariben. Voor deze christenen is het verhaal
over Israël’s doortocht door de Rode Zee een
bevrijdingsverhaal bij uitstek. Het is ook hún bevrijding.
Dat is dan ook één van de verhalen die we die ochtend zullen horen.
Het koor MIX uit Zenderen zingt voor en met ons.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren.
Ook voor de kinderen is er plek in deze viering.
Voorgangers zijn: ds. Carla Borgers en dhr. Jan Cuppen.
Aanvang: 10.00 uur.
Op zondag 28 januari is er GEEN viering in de parochiekerk in Zenderen!
Statistische gegevens van de parochie over het jaar 2017
Het is gebruikelijk dat Hennie Harink, vanuit zijn werkzaamheden voor de
ledenadministratie, op het einde van het jaar de statistische gegevens van de
parochie op een rij zet.
Over het voorbije jaar 2017 willen wij u deze gegevens niet onthouden.
-Aantal parochianen per 1 januari 2017: 1.186
- Aantal dopen in 2017: 10
- Aantal overleden parochianen: 5
- Aantal ingezegende huwelijken: geen
- Aantal communicantjes: 17
- Aantal vormelingen: 4

- Aantal vrijwilligers: 116
4.
- Aantal door vrijwilligers uitgevoerde taken: 220
- Aantal koren: 2
- Aantal koorleden: 13 volwassen parochiekoor en 9 leden van het kinderkoor
- Aantal parochianen eind 2017: 1.157
- Aantal parochiegezinnen: 526
Wij wensen u allen een ‘zalig nieuwjaar’!
Eef van Vilsteren en Anita Oosterik

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

***********

K.P.V. Nieuwjaarsvisite
Donderdag 25 januari in het Sindron.
Aanvang 19.30 uur.
Graag opgeven tijdens de jaarvergadering op 11 januari,
of telefonisch bij Anny Diepenmaat 0546-442028
of bij Annie Hoek 074-2661684.
Tot ziens,
De organisatiecommissie.
**********

Afdeling voetbal:
Donderdag 11 januari
Reutum 1

6.
- Zenderen Vooruit 1

Zaterdag 13 januari
Zenderen Vooruit JO19-1
Delden JO15-1
Enter Vooruit MO17-1
Delden JO13-1

-

Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Zenderen Vooruit JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2

-

Zondag 14 januari
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Borne 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Zenderen Vooruit 1
Kantine:
JO19-1: Stijn Rikmanspoel
MO13-1: Marije Demmer
JO11-1: Jorn Kruiper

aanvang:
20.00 Uur

aanvang: Scheidsrechter
Delden JO19-1
14.30 uur H. Besselink
Zenderen Vooruit JO15-1 11.00 uur
Zenderen Vooruit MO17-1 11.00 uur
Zenderen Vooruit JO13-1 09.00 uur
Sportlust Vroomshoop
MO13-1
10.00 uur W Hakkenbroek
RSC JO11-2
09.00 uur Gerard Kole
vrij
vrij
vrij
aanvang:

-

vrij
vrij
Zenderen Vooruit 2
vrij
vrij

14.00 - 17.00 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur

Vervoer:
MO17-1: Else Kamphuis, Nori van Faassen, Amber Hoek
JO15-1: Mart Ganzeboom, Ties Gierveld, Douwe Welles
JO13-1: Tom Vreeman, Roel Kolenbrander, Seb Egberts

**********

11.00 uur

Verbindingsweg - Informatieavond
7.
Denkt u aan de informatieavond Verbindingsweg 16 januari?
Dinsdag 16 januari is om 20.00 uur in Lutke Hulscher de informatie avond over
de Verbindingsweg Borne.
Wat heeft u te maken met de Verbindingsweg?
Veel, want u betaalt hieraan mee via een verhoging van de OZB. Veel, want de
Verbindingsweg leidt tot nog meer verkeersdrukte in Zenderen. Veel, want
menigeen van ons Zendernaren staat regelmatig in de file om het eigen huis te
bereiken.
Woont u niet aan de Albergerweg of de Hoofdstraat, dan kunt u door uw komst
op de informatieavond wel uw solidariteit laten zien naar de dorpsbewoners die
door een besluit van de gemeenteraad Borne nog meer verkeersoverlast gaan
ondervinden.
Kom dus massaal naar de informatieavond op 16 januari a.s. 20.00 uur in Lutke
Hulscher. De eerste consumptie hoeft u niet te betalen.
Wij hebben een oproep gedaan om een financiële bijdrage. Deze bijdrage hoe
klein ook, is nog steeds meer dan welkom. De kosten die tot dusver zijn gemaakt
zijn door de actiegroep tot dusver uit eigen portemonnee betaald. Draagt u onze
actiegroep een warm hart toe, dan kan een financiële bijdrage op de
informatieavond in de daarvoor bestemde geldkist worden achtergelaten.
Wilt u een vraag op de informatie avond stellen, maar bent u niet zo’n held om
dit publiekelijk te doen? U mag de vraag ook op een briefje aan een van de
initiatiefnemers aan het begin van de avond overhandigen, dan wel mailen aan
s.ottolander@home.nl.
Wij zien u graag komen.
Initiatiefnemers Actiegroep Zenderen tegen gemeentelijke Verbindingsweg
Christian Sand, Sandra Ottolander, Fons Lohuis, Dinand Stegehuis,
Maurice Masselink en John Egberts
**********

OVERZICHT “HIGH-LIGHTS” DORPSRAAD 2017
JAN:

8.

Begin januari 2017 vestigt zich in het voormalige pand van “Van Iersel
Schoenen”: “Experience Center Zenderen”: drie ondernemers met
webshops voor sportvoeding en horloges. Op 5 januari vergadert het d.b.
van de dorpsraad over de statuten en de taakverdeling van de leden van
de dorpsraad. Op zaterdag 7 januari “kopt” de TC/Tubantia: “Borne
groeit in inwonertal, als een van de weinige gemeenten in Twente”.
Meeste groei in de Bornsche Maten”. Op maandag 9 januari gaat
ondergetekende met de heren Gerard Monnink en Jan Lubbers naar
Intratuin Almelo om daar “Fairybells” te halen: mooie kerstverlichting
zonder groene takken. Na de kerst zijn ze 40% goedkoper. Op maandag
11 januari overlijdt in het klooster te Almelo heel plotseling pater Johan
Strijtveen, eerder prior van het Karmelietenklooster alhier en
“vereeuwigd” in het beeldmerk (de vlag) van het Kloosterpad. Op
donderdag 12 januari houdt de dorpsraad haar traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook de heren Jan Verheijen en Ben Oude
Nijhuis zijn daarbij uitgenodigd: ze hebben ons daarvoor al een demo
getoond van de vernieuwde site van Zenderen, die over een aantal
maanden de lucht ingaat. Martijn Wijnstra, pas lid van de dorpsraad, zal
hierin de school gaan vertegenwoordigen. We nemen afscheid van Timo
Vlaskamp, die jarenlang de belangen van ’t Rigtershoes (jeugd- en
jongerenwerk) behartigde. Op maandag 16 januari gaan Ed Mossel,
Marcel Middelkamp, Gerard Platenkamp,
dhr. Ibbenhorst en ondergetekende naar de rechtbank in Zwolle inzake
de plannen van Twence voor mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt. Ook
de gemeente maakt bezwaar tegen de door de provincie Overijssel
verleende omgevingsvergunning. Op dinsdag 17 januari gaan Riet
Boomkamp en ondergetekende ter kascontrole op bezoek bij Lies
Maathuis inzake de bloembakken. Op donderdag 19 januari is er een
terugkoppelingsavond van de meedenkavond over de verbindingsweg
deelgebied De Molenkamp, in het Kulturhus te Borne. Als dorpsraad
wijzen we het college er nogmaals op, dat de verbindingsweg voor
Zenderen zeer nadelige gevolgen zal hebben. Een paar dagen in januari
(rond 25 en 26 januari) kan Zenderen schaatsen op natuurijs. Op vrijdag
27 januari meldt de TC/Tubantia: “Twijfels over de verbindingsweg, als
het CDA zich tegen de verbindingsweg keert, is de weg van de baan!” Op

dinsdag 31 januari komt het d.b. nogmaals bij elkaar, bij Erve
De Zeilker, om zich weer te beraden over de verbindingsweg.
FEB:

9.

Op woensdag 1 februari lekt via Facebook te vroeg uit, dat Rob Wolbers
en Marc Lansink prins en adjudant zullen zijn bij het komende carnaval.
Op 2 februari komt het d.b. bij elkaar voor de tekst van de petitie voor
de politieke partijen inzake de verbindingsweg. De heren Gerard
Welberg, Jos Wolbers en ondergetekende gaan in de maand februari
alle fracties van de politieke partijen in Borne bezoeken en hen deze
petitie overhandigen. In deze petitie wordt gepleit voor een oplossing
voor Zenderen, voordat begonnen wordt met de verbindingsweg. Er
wordt aangedrongen op een onderzoek naar een eventuele oostelijke
omleiding (de “Ter Keurs variant”). Alle raadsleden ontvangen de
petitie! Ook op 2 februari horen we van de GGD wat hun onderzoek
heeft opgeleverd naar aanleiding van de plannen van Twence om op
Elhorst/Vloedbelt een mestvergister te bouwen. Er waren ongeveer 40
aanwezigen. Uitkomst: geen enkel gevaar en volledig veilig! “Maak u
geen zorgen”. Op dinsdag 7 februari vergadert het d.b. weer, dit keer
met Marijke Adams (wijkcoördinatie gem. Borne), het is een startoverleg
over het vervolg van Dorpsplan Plus (DP++). Er ontstaat dan het idee om
Tom Jannink te vragen als begeleider van DP++. Op vrijdag 10 februari is
er overleg van het d.b. met Rudi Theunissen van het
communicatiebureau Eurus, dat door de gemeente is ingehuurd inzake
de communicatie omtrent de verbindingsweg. Ook Bernd den Dolder van
de gemeente is aanwezig. Zenderen heeft nog een ‘Terugkoppelavond”
omtrent de tracékeuze verbindingsweg tegoed. Men besluit om 2
avonden te houden: een inloopavond op 2 maart en de
terugkoppelavond op 10 mei bij Lutke Hulscher (vanwege te verwachten
grote belangstelling). Op 13 februari doet de Rechtbank Zwolle uitspraak
en onze argumenten worden ongegrond verklaard. We gaan nu in hoger
beroep bij de Raad van State. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari zijn
de gala-avonden. Plaatsgenoot Kees Reefman plaatst een treffend artikel
in de krant: “Zenderen, het afvoerputje van Twente”. Op zondag 25
februari is er weer de carnavalsoptocht door Zenderen. Zowel ’s
zaterdags in Borne als ’s zondags hier in Zenderen doet de groep
“Lidwinaweg” mee met een thema, dat de dorpsraad zeer aanspreekt:
Vogels met een lange nek en de tekst: “Reikhalzend zien wij uit naar de

rondweg om Zenderen”. s ’Morgens om 10.00 uur is in onze
parochiekerk het afscheid van pater Nico Hofstede als pastoor van
onze parochie.

10.

MRT: Op 1 maart (Aswoensdag) is er ’s avonds om 20.00 uur presentatie van
de plannen Azelerbeek door Irma te Kiefte en Martin Verbeek: jonge
ouders uit onze nieuwbouwwijk denken positief mee over de plannen
voor hun leef/speelomgeving. Op donderdag 2 maart is er van 18.30 –
20.30 uur inloopavond over de tracékeuze van de verbindingsweg in
Sindron. Op vrijdag 3 maart belt Martijn Jansen naar ondergetekende of
er misschien onder de leden van de dorpsraad belangstelling is voor een
excursie naar een mestinstallatie in Hardenberg. We reageren positief.
Op maandag 6 maart vergadert de AED-werkgroep weer. En op dinsdag
7 maart wordt er bij Gerard Welberg weer vergaderd over het vervolg
van DorpsplanPlus (DP++). Steeds meer mensen stellen: “Een oplossing is
er pas als ook Zenderen wordt verlost van al dat doorgaand verkeer via
een rondweg”!” Dan pas kun je spreken van een Totaalvisie”! Op
donderdag 9 maart is er een extra infoavond over de Verbindingsweg in
het Kulturhus te Borne, een speciale informatieavond om ruis weg te
nemen. Martin Steenbeke (bekend van RTV Oost) presenteert deze
avond. Op 10 maart geeft de Raad van State groen licht voor het
ontmoetingscentrum Noorse Broeders. Op
15 maart gaat Nederland naar de stembus: landelijke verkiezingen. Op
do. 16 maart is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad. De Raad
van State buigt zich half maart over de plannen voor een zorghotel
achter De Zwanenhof. Op woensdag 22 maart brengen we met een
aantal mensen van de dorpsraad, een paar mensen van Twence en met
Anke Jonathans (BorneBoeit) (totaal ca. 15) een bezoek aan Biogas Plus
te Hardenberg. Op 23 maart meldt de TC/Tubantia, dat het niet goed
gaat met Sindron (Dorpshuis in de verdrukking!). Er is een akkoord
getekend wat betreft het onderhoud van de Kloostergaarde: Stichting
Invulling Stad en Landschap (SISL), dorpsraad Zenderen, theeschenkerij
De Karmeliet en de gemeente Borne ondertekenen een convenant. Op
zaterdag 25 maart is het weer “landelijke opschoondag”. TC/Tubantia
meldt: “Zo’n 40 vrijwilligers maken Zenderen schoon”! Dit alles onder
regie van plaatsgenote Anne Egberts. In week 13 (op of rond dinsdag 28
maart) wordt ons als inwoners van de gemeente Borne een nieuwe
container bezorgd: de verpakkingencontainer (met oranje deksel)!

Op donderdag 30 maart hebben we weer een bijeenkomst over het 11.
project DP++. Op vrijdag 31 maart wordt gevierd, dat Jan Stoop 40 jaar
‘in het vak” zit. En hij ontvangt uit handen van burgemeester Welten een
koninklijke onderscheiding.
APR: Op 1 april wordt bekend, dat “Building Design” het monumentale pand
van Woonbeheer Borne (thans Welbions) gaat kopen. Op maandag 3
april houdt het d.b. weer een bestuursvergadering bij Jos Wolbers. Daar
zijn ook de webmasters Jan Verheijen en Ben Oude Nijhuis, alsmede een
delegatie van BorneBoeit (Bertil Meijer en Anke Jonathans) aanwezig.
Op 4 april overleggen we bij Gerard Welberg met Rob Stegehuis over de
communicatie inzake DP++. We willen er immers ook graag jongeren bij
betrekken! Het nieuwe systeem van afval ophalen door Twente Milieu
treedt in werking. Op donderdag 6 april gaan we met 12 personen van
de dorpsraad naar het gemeentehuis van Borne om te vernemen over de
“mitigerende maatregelen”. Een tegenvaller! We hadden andere
verwachtingen! Op 12 april wordt er een akkoord getekend wat betreft
het onderhoud van de Kloostergaarde: Stichting Invulling Stad en
Landschap (SISL), dorpsraad Zenderen, theeschenkerij De Karmeliet en
de gemeente Borne ondertekenen een convenant. Ook op 12 april gaat
de vernieuwde site van Zenderen “on air”. Op 18 april is er weer
halfjaarlijks groenoverleg van dorpsraad met de gemeente Borne (van
Zenderen: Jos Wolbers en Lies Maathuis). Op woensdag 19 april hebben
Ben Oude Nijhuis, Jan Verheijen en ondergetekende in Sindron een
(telefonisch) gesprek met de TC/Tubantia over de nieuwe site van
Zenderen. Ze noemen het een “verrijking voor het dorp”. Op woensdag
26 april, vlak voor Koningsdag, is er ook in Borne weer “Lintjesregen”: 12
gedecoreerden, waar onder onze eigen Hennie Harink! In de maand
april waren er ook weer cursussen AED en reanimatie: er waren dit jaar
49 cursisten en er zijn 58 mensen uit Zenderen ingeschreven bij Hartslag
Nu! Toch een mooi resultaat voor ons dorp! Hulde en dank aan de AEDwerkgroep!
MEI:

Op 4 mei is bij de oorlogsmonumenten Elhorst/Vloedbelt weer de
traditionele en sfeervolle dodenherdenking. Op 8 mei hebben we ’s
morgens met de hele dorpsraad een overleg in het gemeentehuis met de
projectgroep over de resultaten van de mitigerende maatregelen voor
Zenderen. Diezelfde dag hebben we als d.b. om 17.30 uur een

gesprek met 2 mensen van de provincie. Ook op 8 mei komt er
12.
een brief binnen bij de dorpsraad van de bewoners aan de
Albergerweg, waarin ze hun ongenoegen uiten over de steeds
toenemende verkeersstroom door het dorp! Op woensdag 10 mei wordt
bekend, dat Golfbaan Weleveld op eigen verzoek failliet wordt
verklaard. Diezelfde avond is de terugkoppelingsavond van de
verbindingsweg voor Zenderen bij Lutke Hulscher. Wederom
teleurstellend voor iedereen die gekomen was. Op donderdag 11 mei
komt er het bericht van het bestuur van Sindron, dat de winkel en de
gemeenschapsruimte met ingang van 25 mei dicht zullen gaan. Op
donderdag 11 mei is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad.
Daaraan voorafgaand om 19.00 uur bespreken we met Tom Jannink,
Martine van Burgsteden en Marijke Adams de dorpsavond van 18 mei
a.s. over DP++. Op dinsdag 16 mei meldt TC/Tubantia, dat het
gemeentehuis van Borne sober verbouwd zal gaan worden. Op 17 mei
komt er bericht van de Rabobank, dat de pinautomaat zal verdwijnen uit
Sindron en helaas niet terugkomt. Op donderdag 18 mei is er om 19.30
uur de dorpsavond als start voor DP++. Er zijn ca. 70 belangstellenden
aanwezig en de doelstelling is: informatie ophalen voor DP++!! Inwoners
geven veel ideeën tijdens de dorpsavond. Op zaterdag 20 mei is er de
G1000 van Borne. Daar konden we niet aan meedoen, vanwege onze
eigen G1000 (DP++). Mooie idealistische plannen, ook voor Zenderen! Op
dinsdag 23 mei hebben we een gesprek met de gemeente
(burgemeester Welten, wethouder Kotteman, Marco Moddejonge en
gem. secretaris Gert Jan Rozendom) over de wat verslechterde relatie
met de dorpsraad en met Zenderen. Dit vanwege de negatieve
publiciteit vanuit Zenderen over de verbindingsweg en de
gemeentepolitiek. Op zondag 28 mei (Dumoulin wint de Giro) is er weer
de Lentewandeling van het Kloosterpad!
JUNI: De vierde editie van de Familiedag op het Sportpark van Zenderen
Vooruit op 4 juni (op Eerste Pinksterdag) was weer een succes! Op
dinsdag 6 juni vergadert het d.b. van de dorpsraad weer. En ZV
promoveert met net voldoende punten naar de vierde klasse!! Op
woensdag 7 juni geeft de Raad van State groen licht voor het zorghotel
bij de Zwanenhof. Op maandag 12 juni is er ter plekke (bij het
speeltuintje aan de Erve Escher/Erve Kokenberg) overleg van bewoners
met de gemeente Borne over de plannen Azelerbeek en …de wens

van veel bewoners tot definitief woonrijp maken. Op dinsdag
13.
13 juni legt wethouder Kotteman de eerste steen voor de bouw van het
crematorium aan de Hosbekkeweg in Borne. Op zondag 18 juni overlijdt
op 78-jarige leeftijd een markante inwoner van Zenderen: dorpskapper
Veldhof. Zijn verhalen leven voort! Op maandag 19 juni vergadert de
AED-werkgroep weer. Op donderdag 29 juni overleggen we (met enkele
bewoners erbij) weer in het gemeentehuis te Borne over de plannen
Azelerbeek en de eerdergenoemde wens van de bewoners tot woonrijp
maken van de wijk. Een goed gesprek! Wethouder Kotteman zegt toe:
aan de lang geuite wens van woonrijp maken zal worden voldaan! Op
dinsdag 27 juni wordt bekend, dat Aveleijn ‘t Sindron zal gaan
overnemen! Voor Aveleijn is de exploitatie hopelijk beter rond te
krijgen, aangezien zij voor zorgbudgetten in aanmerking komen.
Wordt vervolgd

Jaarlijks Nieuwjaars tennistoernooi!
Zenderen Vooruit heeft de baan afgehuurd voor een gezellige avond tennissen.
Wanneer:
20 januari
Waar:
Racketcentrum Borne
Tijd:
19.00 uur.
Je hoeft geen lid te zijn van ZV.
Je kan je als enkel of duo opgeven.
Opgeven kan via mail bij renatekosse@hotmail.com
Ook al is het kort dag, wij kijken uit naar een grote opkomst voor een sportief
begin van het nieuwe jaar!
Groeten, Inge Wolbers en Renate Kosse

Uit de Vox van 50 jaar geleden

15.

======================================================================

Activiteitenagenda

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl
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