
 

Dat ziet er fris uit, zo’n kleurige krant! 
En dan nog wel eentje, die over uw, over 
onze wijk gaat. Een krant die betrekking 
heeft op de Norbertuswijk. Met nieuws, 
daar is een krant uiteraard ook voor be-
doeld, maar bovenal ook een krant met 
meningen. Vanwege die meningen is 
het eigenlijk allemaal begonnen. In het 
najaar van 2009 heeft het wijkcomité 
Norbertus diverse buurtgesprekken 
georganiseerd. De belangrijkste uit-
komsten van deze gesprekken komen 
in deze krant aan bod.

Als bewoners van de Norbertus-parochie 
weet u dat deze wijk al een tijdje meegaat. 
Nog steeds zijn er plekken waar de wijk 
groeit, maar de oudste buurten en gebou-
wen zijn al pakweg een halve eeuw oud. 
Het ‘neej dörp’ van toen, en wat het in de 
volksmond altijd is gebleven, is gegroeid en 
heeft ondertussen een volwassen leeftijd 
bereikt. Mensen, bewoners, u dus, wonen 
er meestal voor langere tijd. 
Sommigen zelfs zo lang als de Norbertus 
bestaat. En dat is een goede zaak. De stand-
vastige bewoner smeedt zo samen met 
de nieuwkomers een stevige band ten be-

NORBERTUSGesprekken, 

wensen en ideeën 

van bewoners uit 

de Norbertuswijk

DE VEELKLEURIGE K(R)ANT VAN DE 
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hoeve van een wijk waar het goed wo-
nen en vertoeven is. Behouden wat we  
hebben is dan een prima streven.

Maar er is meer. De wijk mag ook aan-
trekkelijk zijn en blijven voor jongeren, 
jonge gezinnen, voor starters en oude-
ren die gewoon in de wijk willen blijven 
wonen. Met die bril op is er voor de na-
bije toekomst ook best een lijstje van 
wensen samen te stellen. Niet alleen wat  
verbeterpunten, maar ook wat wezen-
lijke veranderingen betreft. 

De laatste jaren hebben verschillende 
plannen en visies over belangrijke zaken 
rondom onze wijk het levenslicht ge-
zien. Als wijkcomité vinden we dat zulke 
plannen nooit los staan van de wijk met 
haar bewoners waarop ze betrekking 
hebben. Sterker nog, u als bewoners 
bent daarin van groot belang. Het wijk-
comité heeft die meningen omtrent een 
aantal zaken in de Norbertuswijk wil-
len polsen. En dat heeft een veelkleurig  
resultaat opgeleverd. 
Vandaar deze veelkleurige krant.

Weet u het nog? Najaar 2009 werd er 
bij u persoonlijk door het Wijkcomité 
een uitnodiging aan de voordeur afge-
geven of kreeg u deze in de brievenbus. 
We hebben zo ruim duizend adressen in 
de wijk bezocht. Met deze uitnodiging 
en waar mogelijk een praatje. Want het 
ging er om dat u vooral zelf eens kon 
meedenken en praten over de Norber-
tusparochie; uw eigen wijk dus.

De uitnodigingen leverden veel positieve 
reacties op. Het wijkcomité is verheugd 
zoveel bewoners de wijkavonden in het 
najaar van 2009 hebben bezocht… Vijf 
avonden hebben we georganiseerd, in de 
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U bent van harte  
welkom.
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    Een persoonlijke uitnodiging

maanden september tot en met november. 
Gemiddeld werden er per avond zo’n 25  
tot 30 bewoners verwelkomd / welkom  
geheten. De persoonlijke uitnodiging heeft 
dus gewerkt: een fantastische opkomst. 



Wat vinden Norbertus-bewoners van hun wijk? 

Uit de vele buurtgesprekken zijn  
diverse wensen en ideeën naar voren  
gekomen ter verbetering van de  
Norbertuswijk. Het wijkcomité wil en 
kan deze voorstellen niet alleen aan-
pakken. Ook niet alles kan tegelijker-
tijd gerealiseerd worden. De belang-
rijkste zaken zijn samengevat in een 
aantal thema’s. 

 Wonen en woonomgeving Woningen
De bewoners van de Norbertuswijk zijn 
goed te spreken over het woningaanbod 
in de wijk. Er is een goede mix van betaal-
bare huur- en koopwoningen. Er staan 
plm. 1050 woningen waarvan ongeveer 
de helft koopwoningen en de andere helft 
huurwoningen (Wonen Horst) zijn. Het  
bestand aan huurwoningen bestaat uit 
een zestal verschillende woningtypen: 
gezinswoningen, maisonnettes, senioren-
woningen, benedenwoningen en appar-
tementen met en zonder lift.

Sommige bewoners vinden het aanbod 
van goedkope woningen een kans omdat 
de wijk daardoor nieuwe en kleurrijke in-
woners aantrekt zoals jonge gezinnen en 
nieuwkomers. Andere bewoners zien hier-
in juist ook een bedreiging voor de wijk-
ontwikkeling. Met name is gewezen op 
de huisvesting van teveel (Oost-Europese)
arbeidsmigranten in één woning. Dat leidt 
tot slechte huisvestingsomstandigheden 
en tot grote parkeerdruk in de woonom-
geving. Er zou meer spreiding bij woning-
toewijzing kunnen plaatshebben. Door de 
vergrijzing en de concurrentie van wonin-
gen in andere wijken, dreigt het gevaar 
van leegstand in onze wijk. Bewoners wil-
len het hier daarom aantrekkelijk houden 
voor nieuwe bewoners.   
Dit betekent wel dat je als wijk mogelijk-

heden moet hebben om te investeren 
in vormen van onderlinge contacten en  
bevorderen van (sociale) samenhang. 

Het renovatieproces van de huurwoningen 
in de Norbertuswijk stagneert jammer-
genoeg. Wijkbewoners zijn zeer te spre-
ken over de eerste fase van het renovatie- 
project waarin 32 woningen van binnen en 
buiten geheel zijn gerenoveerd. Door archi-
tectonische en bouwkundige aanpassin-
gen hebben woningen een geheel ander 
aanzien gekregen. 
De bewoners pleiten voor voltooiing van 
dit project om de overige 123 huurwo-
ningen in een deel van de wijk ook op 
een dergelijke manier onder handen te 
nemen. Het zou de buurt zeer ten goede 
komen, zo oordelen bewoners.

Veel bewoners vinden dat ze in een mooie 
wijk wonen. De wijk is ruim opgezet met 
een gordel van groenvoorzieningen.  
Van de vele bladkorven wordt dankbaar 
gebruik gemaakt. Bewoners waarderen  
de rust en ruimte in de wijk. Positief punt 
van de wijk is ook de ligging dichtbij de 
centrumvoorzieningen van Horst. 
Verschillende trapveldjes wachten nog 
op een opknapbeurt maar inmiddels zijn 
speeltuintjes en pleintjes in diverse buur-
ten al opgeknapt. De wijk is overzichtelijk 
en heeft een menselijke maat, aldus deel-
nemers aan de buurtgesprekken. Maar er 
zijn ook enkele duidelijke verbeterpunten 
genoemd: 
•  De verkeersituatie op de wegen rond en 

in de wijk vraagt om aandacht. In de spits 
slibt de wijk op sommige punten dicht 
door sluipverkeer, zoals in de Noord- 
singel en Julianastraat. De wegen rond-
om de wijk zoals de Molenveldweg en 
de Molengatweg worden ook als zoda-
nig gebruikt en zijn daardoor soms druk.  
De snelheid van het verkeer is hier en 
op de Venrayseweg problematisch.  
De bewoners pleiten voor een goed  
verkeerscirculatieplan waarbij even-
tuele afsluitingen voor het autoverkeer 
bekeken moeten worden.

•  De trottoirs in de wijk dienen verbeterd 
te worden. Mensen die slecht ter been 
zijn of aangewezen zijn op gebruik van  
rollators of een scootmobiel ondervinden 
veel hinder bij gebruik van de trottoirs. 
•  Bij het ontwerp van de wijk in de jaren 

zestig is veel ruimte ingevuld met alge-
mene voorzieningen voor onder andere 
de scholen en de kerk. Nu, vijftig jaar 
later, zijn de behoeften naar die voorzie-
ningen veranderd, mede als gevolg van 
de bevolkingssamenstelling. Het aantal 
senioren in de wijk zal de komende jaren 
nog toenemen. In de gesprekken werd 
het idee gelanceerd om de vrijkomende 
ruimte te gebruiken voor een wijkpark-
je. Meer oudere bewoners betekent ook 
meer behoefte aan wandelgebied in de 
directe nabijheid. 
•  Het onderhoud van de groenvoorzie-

ningen kan in de ogen van bewoners 
verbeteren. Diverse mensen hebben 
aangegeven dat buurtverenigingen en  
werkgroepen ook een rol kunnen spelen  
in het groenonderhoud (buurtbeheer). 
Daarmee vergroot je de betrokkenheid  
bij de woonomgeving en kan de vereni-
gingskas gespekt worden. Met de basis-
school kan enkele keren per jaar een  
opruimdag georganiseerd worden. 



 
Onderlinge contacten en 
vrijwilligerswerk

Een van de belangrijkste wensen die uit 
de buurtgesprekken naar voren komt is 
de behoefte aan onderlinge contacten in 
de wijk. Het gaat bewoners niet direct en 
zozeer om allerlei voorzieningen in de wijk 
maar om saamhorigheid. Bewoners van de 
Norbertuswijk willen elkaar kennen, geza-
menlijk activiteiten ontplooien en indien 
nodig elkaar helpen. Het gaat daarbij om 
onderlinge betrokkenheid van ouderen 
en jongeren. Nieuwe activiteiten vanwege 
een bijzonder karakter rond Sint Maarten, 
Sinterklaas of Pasen, worden zeer gewaar-
deerd. Dat geldt ook voor de actie rondom 

Kleur in de Wijk, de bloempottenactie 
rond Nieuwjaarsdag 2009 en het opknap-
pen van o.a. het Rubensplein.

Bij de ontwikkeling van de wijk, vijftig 
jaar geleden, vervulden de kerk en het 
gemeenschapshuis een spilfunctie in het 
sociale klimaat van de wijk. Door maat-
schappelijke ontwikkelingen en de veran-
derende rol van het gemeenschapshuis in 
de wijk ligt dat nu anders.
De ontwikkeling van een Brede Maat-
schappelijke Voorziening in de wijk kan 
kansen bieden, maar wordt ook met ar-
gusogen bekeken. Het risico is aanwezig 
dat dit een mooie voorziening vóór de wijk 
wordt, maar niet vàn de wijk. Het gaat be-
woners niet alleen om prachtige nieuwe 
accommodaties maar vooral om wat je ge-
zamenlijk kunt ondernemen om elkaar te 
ontmoeten en te (leren) kennen. Zo werd 
tijdens de gesprekken het idee geopperd 
om fruitbomen in de wijk te planten in 
plaats van sierbomen. Het beheer en de 
fruitoogst is dan een buurtactiviteit met 
educatief en sociaal doel en kan mogelijk 
aan scholen worden gekoppeld.

Jeugd en Jongeren:  
toekomst van Norbertus

Bewoners vinden het belangrijk dat 
de wijk ook voor de jeugd en jongeren  
aantrekkelijk blijft. De buurtactiviteiten 
voor ouderen en jongeren zijn schaars. 
Jongeren vervelen zich, te meer omdat 
het jeugdcentrum De Vlies dicht is. 
Er dienen voor jongeren activiteiten in 
de wijk georganiseerd te worden waar ze 
ook zelf eventueel hun steentje aan kun-
nen bijdragen. Ook een ontmoetingsplek 
voor de jeugd wordt gewenst in de wijk. 

De aanwezigheid van de school voor  
speciaal onderwijs biedt kansen om acti-
viteiten op te zetten van en voor kinderen.
Bewoners vinden dat de wijk ook voor 
jongeren aantrekkelijk moet zijn. De wijk 
moet iets voor jeugd te bieden hebben. 
Ook ouderen zijn die mening toegedaan 
en vinden dat er best een skatebaan en 
een trefpunt voor de jeugd zou mogen  
worden gerealiseerd.

De Norbertuswijk is de enige wijk  
van Horst waar bij de ontwikkeling 
rekening is gehouden met eigen  
wijkvoorzienigen,  zoals de kerk, 
basisschool, winkelvoorzieningen 
en ‘n gemeenschapsaccommodatie. 
In de plannen van de andere na- 
oorlogse wijken zoals de Stuksbeem-
den, Mussenbuurt, de Risselt en de 
Afhang is bijna uitsluitend ingezet 
op de woonfuncties. De voorzienin-
gen voor de bewoner van deze wij-
ken worden hoofdzakelijk geconcen-
treerd in het centrum van Horst. Ook 
de inwoners van Norbertus zijn in de 
loop der jaren steeds meer aangewe-
zen op de centrum-voorzieningen.

In de Norbertuswijk staan de voorzie-
ningen onder druk. De winkelvoorzie-
ningen zijn in belangrijke mate verdwe-
nen en de functie van de kerk is sterk 
afgenomen door de ontkerkelijking. 
De buurtwinkeltjes worden vooral ge-
mist als locatie voor het praatje met de 
buurtgenoten. Het gemeenschapshuis 
’t Ostenriekske heeft inmiddels meer 
het karakter van een reguliere horeca-
gelegenheid gekregen en vervult nu 
een algemene horecafunctie voor de 
gehele kern Horst. In de buurtgesprek-
ken werd regelmatig opgemerkt dat er 
weinig meer te beleven is in de wijk.

Buurt-winkelcentrum
Vele bewoners pleiten voor klein- 
schalige winkelvoorzieningen in de 
wijk. De aanwezigheid van een buurt-
winkelcentrum heeft niet alleen een 
positief effect op het sociaal klimaat, 
het brengt ook leven in de wijk. Het 
woonklimaat zou hierdoor een goede  
impuls krijgen. De uitstraling van de  

wijk na renovatie van de woningen en 
woonomgeving zou verbeteren door de  
aanwezigheid van winkelvoorzieningen. 
In samenwerking met o.a. de ondernemers- 
vereniging en Wonen Horst zou de  
gemeente de vestiging van kleine zelf- 
standige ondernemers kunnen stimuleren. 
Daarbij wordt gedacht aan een buurt-
super met boodschappenservice, waar 
leerlingen van de Peelhorst praktijkerva-
ring kunnen opdoen of leerlingen van het 
Dendron College maatschappelijke stages 
kunnen lopen. Maar ook andere klein-
schalige detailhandel kan een wezenlijke 
aanvulling zijn voor de ontwikkeling van 
een wijkwinkelcentrum, zonder dat dit 
de ontwikkeling van het Horster winkel- 
centrum benadeelt. Daarbij kan gedacht 
worden aan een schoenmaker, bakker,  
slager, groenteboer, natuurproducten-
winkel of de vestiging van een streek-
producten-winkel (boerderijwinkel). Èn 
natuurlijk een pinautomaat. 
De ontwikkeling van een buurtwinkel-
centrum kan gecombineerd worden met 
een de Brede Maatschappelijke Voor- 
ziening (BMV).

Brede Maatschappelijke Voorziening:  
bundeling van onderwijs, zorg,  
cultuur en zakelijke diensten
De buurtbasisschool en de basisschool 
voor regionaal speciaal onderwijs wil-
len straks gebruik maken van een Brede  
Maatschappelijke Voorziening (BMV). 
Deze BMV biedt kansen voor de wijk  
indien de bewoners daar ook de mogelijk-
heden krijgen om hun eigen vertrouwde 
wijkcentrum op te bouwen. In de gesprek-
ken werd regelmatig de vrees uitgespro-
ken dat er bij dit soort plannen meer óver 
de wijk dan mét de wijk wordt gesproken. 
In de buurtgesprekken is gewezen op  

diverse voorzieningen die in een BMV  
Norbertus een plek dienen te krijgen.

Wijkcentrum
Een ontmoetingsruimte, open inloop of 
een wijkcentrum mag niet ontbreken in 
zo’n centrale voorziening voor de wijk.  
Maar dan dient zo’n wijkcentrum mede ge-
rund te worden door vrijwilligers uit de wijk. 
Buurtverenigingen, wijkcomité Norbertus, 
ouderenvereniging, dagvoorziening, eet-
punt, biljart en andere initiatiefgroepen in 
de wijk dienen mede de kurk te vormen 
waarop het wijkcentrum moet gaan drijven.  
Deze groepen moeten daar ook makkelijk 
kunnen vergaderen en hun activiteiten 
kunnen voorbereiden. Om de wijk aan-
trekkelijk te houden voor jonge gezinnen  
dienen aan het wijkcentrum of Brede School 
ook een kinderopvang en peuterspeelzaal 
gekoppeld te worden.

Jeugdactiviteiten
Aangezien het jeugdcentrum De Vlies  
dicht is, kan een wijkcentrum in de  
Norbertuswijk ook voor jongeren een 
functie vervullen. Er is nu niets voor 
de jeugd in onze wijk. Er kan ook ge-
dacht worden aan jeugdactiviteiten die 
afgestemd zijn op de naschoolse op-
vang voor de basisschoolleerlingen.  

Tevens is er in de buurtgesprekken gepleit 
voor een JOP en skatebaan in de wijk.

Wijkgezondheidscentrum 
De Norbertuswijk heeft, met uitzon-
dering van de podo-therapeut, geen 
zorg- noch gezondheidsvoorzieningen. 
Dit vinden bewoners een gemis. In de 
buurtgesprekken werd onder andere 
gewezen op de wenselijkheid van een 
wijkgezondheidscentrum waar huis-
artsen, apotheek, fysiotherapie, infor-
matie- en adviesdiensten van algemeen 
maatschappelijk werk en ouderenwerk 
ondergebracht kunnen worden.

Zakelijke diensten
Voor wat de zakelijke diensten betreft, 
is in de buurtgesprekken gewezen op 
de hiervoor genoemde bedrijfjes zoals 
buurtwinkeltjes, pinautomaat en sport-
centrum.

Opvallend in de verschillende gesprek-
ken is dat wijkbewoners het belangrijk 
vinden dat niet alleen zakelijke belan-
gen en overwegingen aan de BMV ten 
grondslag zouden mogen liggen. Fei-
telijk vindt de wijk dat er ook in sociaal 
opzicht in de voorziening zou moeten 
worden geïnvesteerd. 

Voorzieningen
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Het versterken en realiseren van een 
aantal wensen en ideeën ligt voor een 
deel ook bij wijkbewoners zelf. De leef-
baarheid van Norbertus wordt vooral 
door de bewoners zelf gemaakt. 
Zij onderstrepen dat ook. Maar voor 
diverse ideeën en projectvoorstellen is 
ook de medewerking van de gemeen-
te, Wonen Horst en andere instellingen 
nodig. Realisatie van deze leefbaar-
heidsagenda is een samenspel van  
bewoners samen met deze partners. 

Het wijkcomité wil met de buurtvereni-
gingen en allerlei initiatiefnemers in de 
wijk nagaan welke ideeën en voorstel-
len zelf opgepakt en uitgewerkt kunnen  
worden. Als bewoners in de straat  
en buurt ontmoetingsactiviteiten willen  
organiseren hoeft er niet gewacht te  
worden op de bouw van een Brede 
Maatschappelijke Voorziening.
Als bewoners dat willen kan daar nu 
ook mee gestart worden. Zo zijn er 
diverse andere ideeën die samen met 
bewoners nu uitgevoerd kunnen worden 
met steun van het wijkcomité Norbertus 
en/of Dorpsraad Horst.

Daarnaast zijn er natuurlijk diverse wen-
sen waarvoor de medewerking van de 
gemeente en instellingen hard nodig is. 
Dat is onder ander geval met de wensen 
voor de renovatie van de woningen, de 
Brede Maatschappelijke Voorziening en 
verkeersmaatregelen. Het wijkcomité Nor-
bertus wil hiervoor met de gemeente en 
de instanties afspraken maken. Maar ook 
hiervoor kunnen vanuit de bewoners initi-
atieven genomen worden om processen in 
gang te zetten.

Naast de verschillende activiteiten welke 
het wijkcomité i.s.m. diverse buurten reeds 
binnen dit kader heeft gerealiseerd, wil 
het comité de uitkomsten als vast aan-
dachtspunt op haar agenda houden en 
waar mogelijk stap voor stap mee helpen 
realiseren. Vooral het karakter van sociale 
samenhang en onderlinge binding zoals 
aangegeven door wijkbewoners, zal daarin 
voor het wijkcomité een speciaal oogmerk 
zijn.  Sinds kort heeft het wijkcomité een 
eigen website waarop u actuele informatie 
kunt vinden. Neem maar eens een kijkje op 
www.norbertuswijk.nl Zo blijft u op de 
hoogte van de ontwikkelingen in uw wijk!

Agenda 2010 en verder

 Colofon

keuze Voorzieningen Verkeersveiligheid en 

woonomgeving

Contacten en 

verenigingen

Verjonging en 

vernieuwing van de wijk

❤ 98 22% 188 42 % 99 22% 65 14%

€ 123 31% 236 60% 12 3% 25 6%

Burendag in de Norbertuswijk
Over samenhang en leefbaarheid gespro-
ken: 25 september is het zo ver. Dan wil 
ook de Norbertuswijk in een aantal buur-
ten in samenwerking met buurtcomités 
en buurtinitiatieven een leuke en gezel-
lige dag organiseren. Met tal van activi-
teiten voor jong en oud. Met leuke spel-
len, springkussen en een hapje en drankje 
voor tussendoor. Lekker gemakkelijk en 
met veel onderlinge ontmoeting willen 
we zo een stukje leefbaarheid uitdragen. 

De kleurige k(r)ant van de Norbertus
We staan die dag ook even stil bij de krant 
die u op dit moment leest. Een kleurige  
k(r)ant van de Norbertuswijk. Feitelijk  
gemaakt door de wijkbewoners zelf.  
Bewoners hebben samen nagedacht over 

hun wijk. Over thema’s als leefbaarheid en 
samenhang, over de wijkinrichting, huidige 
en toekomstige voorzieningen. De bijeen-
komsten werden druk bezocht en er zijn 
veel zaken, zorgen en ideeën in verband 
met de Norbertus over tafel gegaan.

Wensen om mee te doen…
Waar mensen leven en wonen, daar leven 
ook altijd wensen. Wij willen die samen 
met u goed in het oog houden. Vandaar: 
als u suggesties heeft dan horen wij dat 
graag. U kunt dat via onderstaand formu-
liertje aan ons kenbaar maken of u kunt 
ook op een andere manier even contact 
zoeken. Bovenal willen we graag dat wij 
samen met u als wijkbewoner een aantal 
van die wensen zouden kunnen realiseren. 
Laten wij er dus samen aan gaan staan!

 25 september 2010

Tijdens de buurtgesprekken hebben be-
woners aangegeven waar ze warm voor 
lopen, wat hun na aan het hart ligt. Daar-
naast heeft men aangegeven waarin het 
geld geïnvesteerd moet worden. In onder-
staand schema staat waar bewoners hun 
“hartjes” aan geven en waaraan de “euro’s” 

O.a. woonomgeving, verkeerssituatie en 
speelvoorzieningen roepen de meeste 
positieve en negatieve gevoelens op bij 
bewoners. Het beschikbare budget zou 
volgens de deelnemers aan de buurtge-
sprekken, vooral hieraan besteed moeten 
worden. Kenmerkend is ook dat bewoners 
hun gevoel voor de wijk uitdrukken in een 
hoge waardering van contacten met buurt-
genoten en verenigingsactiviteiten. Maar 

dit soort sociale activiteiten zijn blijkbaar 
met geld niet te koop gezien het geringe 
aantal euro’s dat hierop is ingezet. 
Voorzieningen zoals gemeenschapsruim-
ten, zorgcentrum en winkels hebben een 
stevige plek in het hart van bewoners en 
voor deze voorzieningen dient volgens be-
woners ook budget beschikbaar te komen. 
Tot slot blijkt uit dit schema dat bewoners 
van de Nortbertuswijk vinden dat het sa-
menleven met jongeren en met nieuwe 
bewonersgroepen vooral een kwestie is 
van een ‘warm hart toedragen’. 
De harten en euro’s geven het beeld weer 
dat o.a. voorzieningen, veiligheid en woon-
omgeving (eveneens) gericht moeten zijn 
op bevordering van sociale verbanden 
(voor jongeren en nieuwkomers).

Waar ligt het hart van bewoners 
en waar moet het geld naar toe?

Naam:  ___________________________________________________

Adres:  ___________________________________________________

Tel:  ___________________________________________________

Suggesties:  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

Reactieformulier



Bewaar deze Norbertuskrant!

Graag retourneren aan het secretariaat van ‘Wijkcomité Norbertus’. Adres: zie onder-
staand Colofon.


