Bedonkske Beek en Donk
Seniorenvereniging Beek en Donk
Magazine voor en door leden van Seniorenvereniging Beek en Donk nr. 7 juli 2022

Voorwoord
Beste leden, lieve mensen,
Ook afgelopen maand hebben we weer veel
kunnen organiseren en eigenlijk waren alle
activiteiten een succes. Gelukkig maar want daar
doen we het allemaal heel graag voor.
In juli staat er nog van alles op het programma
maar in augustus heeft het bestuur besloten toch
even wat gas terug te nemen. Onze inloop zetten
we even stop (voor vragen kunt u nog steeds bij
onze deskundigen terecht) en we vergaderen dan
ook niet maar het dagelijks bestuur zal zeker bij
elkaar komen want begin september gaan we
weer vrolijk verder.
Toch is er in augustus nog van alles te doen
gelukkig: een evenement bij Kasteel Croy, de
Museumplusbus en de dagfietstocht. Over fietsen
gesproken: verderop vindt u een ‘afscheidsbrief’
van Stien van Duijnhoven, die 15 jaar lang (!),
samen met Marie-Christine van der Heijden,
iedere week weer een nieuwe route uitstippelde.
Namens het bestuur wil ik hen ontzettend
bedanken voor het vele fietsplezier dat ze in die
tijd aan anderen hebben bezorgd. Fantastisch
vrijwilligerswerk voor onze vereniging!
Mocht u denken: ik wil graag een keer meehelpen
bij een activiteit of ik
heb zelf goede ideeën,
laat het ons weten
want alle hulp is zeer
welkom!

Vooruitblik(ken)
Dinsdag 28 juni

Excursie
Champignonkwekerij

Woensdag 29 juni Excursie naar Wish
Zondag 3 juli

Puzzelwandeltocht

Woensdag 6 juli

Musical 't Otterke, OC

Woensdag 13 juli

19.30 uur Kienen, OC

Vrijdag 15 juli

Zaterdag 13
augustus
Donderdag 16
augustus
Donderdag 25
augustus

14.00 uur Puur en Anders
nie.
Mariahout
13.30 Dialectmiddag de
Regt
Kasteel Landgoed Croy
‘Ontmoeten en Verbinden’
Museum Plus Bus (vol)
Fietstocht

Donderdag 8
september

Educatie:
Osteoporose
(botontkalking)

Woensdag 12
oktober

Dag van de Ouderen

Mensen met verdriet hebben maar
één behoefte: dat iemand naar ze
luistert.

Overleden
Uw voorzitter,
Mariëtte Frijters
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27 mei: Dhr. Ad de Koning, 84 jaar,
28 mei: Mevr. Jo van der Heijden-van Osch,
90 jaar,
3 juni: Dhr. Dr. Theo van Oss, 92 jaar.
1

www.seniorenverenigingbeekendonk.nl

Blog (door Tonny Jacobs-Pothof)
Tonny's blog kunt u vinden op onze website:
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl/f
iles/2022/06/Hallo-beste-mensen-7-8-20221.docx

Hobby of Passie
Fietsclub Senioren Beek en Donk
Beweging en sportief samen bezig zijn was het
motief. Zo is in 2005 onze club
van start gegaan.

De eerste keer met slechts 6 personen. Het begin
was er maar dat werden er al snel meer. Iedere
week werd er een nieuwe route bedacht. Eerst 15
km fietsen dan gezellig ergens een kop koffie
drinken en dan nog 10 km fietsen huiswaarts. Met
een snelheid 15 km per uur fietsten we ongeveer.
Ieder donderdagmorgen om half 10 werd er op
tijd gestart. Als je niet op tijd was, jammer
volgende week beter.
Marie-Christine van der Heijden-Thijssens en
Stien v Duijnhoven-van Asseldonk
hebben 15 jaar lang de club samen op de been
gehouden, bij kleine tussenpozen met hulp van
Zus van de Eijnde-Vermeulen en Teun Thur.
We hebben heel veel paadjes en wegen gevolgd
en gevonden die bij velen nog niet bekend waren.
Ook zijn er vele horecagelegenheden bezocht. Het
wordt nu steeds moeilijker vanwege de
openingstijden.
In al die jaren hebben we gelukkig nooit
ongelukken meegemaakt. Er is weleens iemand in
een droge sloot beland en was er een onschuldige
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valpartij door een vogel die iets vol gepoept had
en een lekke band.
Altijd hebben we het samen op kunnen lossen. Er
was altijd hulp bij de hand.
Ook de senioren gaan met de tijd mee. De meeste
senioren zijn van het gewone rijwiel overgestapt
naar de e-bike.
We fietsen met onze club het hele jaar door bij
goed weer. Bij slecht weer gaan we koffiedrinken
om half 11. Iedere donderdagmorgen,
uitgezonderd Hemelvaartsdag, fietsen we nu een
langere tocht van 35 -40 km.
Eenmaal per jaar, eind augustus doen we een
dagtocht van 55 –60 km met lunch of diner.
Marie-Christine en ik hebben veel deelnemers
zien komen en gaan.
Zo is voor ons beiden de tijd gekomen om een
stap terug te doen. Dat viel zomaar niet mee!
Heel fijn dat we nu vier personen hebben
gevonden die het overnemen en samen de
organisatie voor hun rekening nemen.
Donderdag 26 Mei 2022 hebben we een mooie
tocht van ongeveer 40 km naar Uden gehad. Dit
was voor mij ook de laatste tocht die ik mede heb
geregeld.
Marie-Christine en ik hebben dit jarenlang met
veel plezier gedaan. Helaas is er een tijd van
komen en een tijd van gaan …. We hebben nu een
prima opvolging. Ik zelf blijf wel mee fietsen. We
laten een mooie club achter en wensen jullie veel
succes.
We willen alle fietsers bedanken voor het jaren
meedoen en de gezellige uren samen.
Stien

Extra excursie Champignonkwekerij Gemert
Door
de
enorme
belangstelling voor de
eerste excursie naar de
kwekerij,
waaraan
maximaal 25
personen
konden
deelnemen, moesten
veel
leden
teleurgesteld worden.
In overleg met eigenaresse Maria van den
Boomen heeft de excursiewerkgroep een
tweede/extra excursie kunnen organiseren en
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wel op dinsdag 28 juni. Maximaal 25 leden
konden zich opnieuw aanmelden na een artikel
hierover in de MooiLaarbeekKrant van 9 juni.
Weer was er veel belangstelling en deze excursie
gaat daarom ook zeker door.
Leden die zich opgegeven hebben voor de extra
excursie, worden dinsdag 28 juni om 9.45 uur
verwacht bij de kwekerij aan de Beeksedijk 10,
Gemert. Iedereen komt op eigen gelegenheid,
met fiets of auto.
Na de koffie geeft gastvrouw Maria van den
Boomen uitleg over organisatie en werkwijze van
het bedrijf.
Daarna volgt er een rondleiding waarbij te zien is
hoe er op het bedrijf gewerkt wordt met
Upcycling.
Dit is een manier van telen op eigen warmtestromen en het verwerken van restafval.
Met Upcycling is Gemert B.V. hard op weg naar
een energie-neutrale teelt en trekt het bedrijf
jaarlijks veel belangstelling van vakgenoten, maar
ook van politici uit binnen- en buitenland.
Na de rondleiding is er tijd voor een vragenrondje.
De excursie wordt afgesloten met een kleine
attentie voor alle deelnemers!

Wie komt er gezellig kienen?
Op woensdagavond 13 juli om 19.30 uur gaat er
(na lange tijd) weer gekiend worden bij
Seniorenvereniging Beek en Donk. Dit vindt plaats
in het Ontmoetingscentrum.
Margit
Straatman is
bereid
gevonden om
de avond te
presenteren
en de
nummers op
te noemen.
De entree is €
2.00 en u ontvangt ook een consumptie.
De kaart waarmee u de hele avond speelt, is
gratis. Voor fiches wordt gezorgd.
Deze activiteit is in principe alleen voor de leden.
Er zijn leuke prijzen te winnen!
Opgeven vóór 6 juli bij Mariëtte Frijters (06
15962783 of mariettefrijters@home.nl).
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Kaartliefhebbers en liefhebsters opgelet
Wij hebben goed nieuws voor u.
Seniorenvereniging Beek en Donk is van plan om
gedurende de wintermaanden een rikcompetitie
op te zetten.
In de maanden oktober,
november,
januari,
februari en maart is het
plan om twee keer per
maand op de tweede en
de vierde donderdag van
de maand in het
Ontmoetingscentrum, bij voldoende deelname, in
competitie verband te gaan rikken. De bedoeling
is dat we om 14.00 uur starten, dan 16 spelletjes
spelen, dan een korte pauze houden en daarna
nog eens 16 potjes spelen. Normaliter is de
competitiemiddag
omstreeks
16.30
uur
afgelopen. Later in het jaar hoort u nog meer
details, maar u kunt nu al gaan 'trainen'. Ook kunt
u in uw omgeving alvast mensen enthousiast
maken om deel te nemen. Hou dus het Bedonkske
in de gaten.

Wandel Foto Puzzeltocht 3 juli
Leuke buitenactiviteit, gezellig en sportief.
Seniorenvereniging Beek en Donk heeft weer een
wandeltocht uitgezet van ongeveer 4 kilometer,
met een duidelijke routebeschrijving. Onderweg
zijn er op verschillende plaatsen foto’s genomen.
Op zo’n foto kan een stukje van de omgeving
staan, maar ook voorwerpen in tuinen of details
van bijvoorbeeld een gebouw. Al die foto’s staan
in een willekeurige volgorde afgedrukt op het
deelnameformulier dat u meekrijgt met de
routebeschrijving.
De opdracht is om deze foto’s in de juiste
volgorde van de route te plaatsen en te noteren
op het deelnameformulier.
Start en finish is bij De Dorpstuin,
Parklaan 2.
• Zondagmiddag 3 juli.
• Starten tussen 13.00 uur en 14.30 uur.
• Start en finish: De Dorpstuin
• Gratis voor leden, niet leden € 4,00 p.p.
• Ontvangst met koffie, na afloop 1
consumptie.
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•

Lopen kan individueel, of samen in een
groepje.
(1 deelnameformulier per groepje).

Voor
de
goede
oplossingen zijn een
vijftal leuke prijzen
beschikbaar.
Bij meerdere goede
oplossingen bepaalt
het lot. Het deelnameformulier moet bij
terugkomst worden ingeleverd. De prijswinnaars
worden in het eerstvolgende Bedonkske bekend
gemaakt.
Iedereen die met deze puzzeltocht meedoet,
wensen wij alvast veel wandelplezier en succes
met de zoektocht.

Van tesnuzzik en skottelslet tot koekwaus
en vleespet
Op vrijdag 15 juli van 13.30 uur tot 15.00 uur
organiseert het Brabants Dialectenfestival met
‘Project Samen’ een gezellige middag in de
Gasterij van Zorgboogcentrum de Regt. ‘Project
Samen’ bestaat uit vertegenwoordigers van
Seniorenvereniging Beek en Donk, de Regt,
basisschool ’t Otterke, de LEVgroep en een aantal
enthousiaste vrijwilligers die de contacten tussen
jonge mensen en senioren promoten.
Stichting Brabants Dialectenfestival (SBD)
bevordert zoveel mogelijk het gebruik en het
(blijvend) bestaan van het Brabants dialect. Op
die dag komt dat dus heel mooi samen.

Er wordt een zogenaamde Kahootquiz gespeeld in
groepjes, bestaande uit leerlingen en senioren.
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Deze komen uit wooncomplex de Regt, de Burcht
en de Oever maar alle ouderen uit Beek en Donk
zijn deze middag van harte welkom.
Henrie Bouwmans en Ton van den Baar
presenteren het geheel, Tonny van de Graft
(zanger en gitarist van de Beek en Donkse groep
‘Waizenutmar’) begeleidt alles op zijn gitaar.
Tijdens de quiz is er een hapje en een drankje en
daarna vindt er een prijsuitreiking plaats.
De kinderen van groep 7 worden in de week
daarvoor al voorbereid middels wat zinnen en
tekst van een lied in Brabants dialect waarvoor
Marianne Swinkels en Tonny van de Graft zullen
zorgen.
De werkgroep is blij dat deze activiteit weer kan
plaatsvinden en hoopt op veel belangstelling.

Zomerfeest ontspanningsmiddag
Op
vrijdagmiddag
15
juli
organiseert
de
ontspanningsgroep van KBO
Mariahout een
sensationele maar vooral leuke
middag in het openluchttheater in
Mariahout.
Onder het motto PUUR EN
ANDERS NIE gaan de senioren van
Mariahout zich 100% inzetten.
Sketches, playback, een gastoptreden van een
bekende kletser en de groep ‘Dé vélt Op’ uit AarleRixtel zijn de ingrediënten voor een leuke middag!
In het kader van 25 jaar Laarbeek zou het leuk zijn
om deze middag Laarbeek breed met alle KBO-/
seniorenverenigingen,
de
Zonnebloem en senioren te
vieren en samen te genieten.
Wij willen graag iedereen
uitnodigen
voor
deze
middag.
Voor de entree kun je een
kaartje kopen via onze eigen seniorenvereniging.
Dit kan op de inloopochtend op dinsdag 12 juli. Of
stuur een e-mail naar
zomerton@heikneutersmariahout.nl
Een kaartje kost € 5,-.
Locatie: Openluchttheater Mariahout
Aanvang: 14.00 uur (poort open om 13.15) en
einde 16.30 uur.
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Jongeren ontmoeten senioren
Op zaterdag 13 augustus zijn senioren welkom op
het plein van Kasteel Landgoed Croy voor een fijn
samenzijn in het kader van het gloednieuwe
evenement ‘Ontmoeten en Verbinden’. Er wordt
voor leuke muziek gezorgd en lekkere hapjes, die
zullen worden uitgeserveerd door jongeren.
Het geheel wordt u gratis aangeboden en is
uitsluitend op reservering bij te wonen.
Er is plek voor in totaal 100 deelnemers, verdeeld
over 2 tijdsblokken. Dat betekent ook vol=vol.
1e tijdsblok: 11.30 u - 13.30 u en
2e tijdsblok: 14.30 u - 16.30 u.
Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan via de website
van Laarbeek Actief,
https://www.laarbeekactief.nl/agenda/cultuuractiviteiten/,
met keuze voor tijdsblok 1of 2, of door te bellen
naar Alexandra van Heijst - M 06 26891572
(Organisatie Ontmoeten & Verbinden).
NB. Mocht het die dag onverhoopt slecht weer
zijn, dan zal het samenzijn binnen plaatsvinden.

Graag uw naam erbij vermelden. Het mag ook
contant betaald worden. Graag dan uw naam en
adres vermelden in een gesloten enveloppe. Dit
kan in de brievenbus van fam. Hendriks op
Schoolstraat 60.
Hopelijk is het weer ons goedgezind. Anders
wordt de tocht verschoven naar 1 sept.

Hulp gevraagd bij Project Doortrappen
Momenteel loopt er een project (o.a. bij de
Provincie Noord-Brabant) om speciaal te letten op
onveilige situaties voor fietsers. Dit is een initiatief
van de fietsersbond.
Gevraagd wordt om per kern goed te kijken naar
dit soort onveilige situaties. Het kan dan gaan om:
te smalle fietspaden, te zachte bermen,
gevaarlijke richeltjes of onveilige oversteken etc.
Ook of er genoeg bankjes of prullenbakken zijn
onderweg bijvoorbeeld.
In Laarbeek is Stan Hendriks hiervoor actief. Ook
de Dorpsraden houden zich hiermee bezig,
evenals de Seniorenverenigingen. In elke kern is
een verkeerswerkgroep actief.
Men is bezig hiervoor een werkgroep op te zetten.
Graag noteren als je punten tegen komt in je kern
en deze doorgeven.
Dat kan bij de gemeente, bij Dorpsraad Beek en
Donk en bij onze inloop of via een mail naar het
secretariaat:
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com .

De hobbyfotograaf
Marjon Bouw verrast ons weer met mooie foto's
uit Beek en Donk.

Fietstocht
Op donderdag 25 augustus hebben wij een mooie
route uitgezet. Dan willen wij gaan fietsen door
een prachtig natuurgebied.
Dit wordt een geheel verzorgde dagtocht. Kosten
20 euro. Wie graag mee wil fietsen, kan dit
bedrag overmaken op rekeningnummer;
NL57Rabo 0112005705 t.n.v. R. Hendriks.
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Huize Java verscholen in het groen.
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Verschijningsdatum Bedonkske in 2022

De dieren van Dierenpark 't Regter Eind genieten van
de avondzon rond de nieuwe duiventil.

Interessante lezing over enneagrammen
Mevrouw Ria Kastelijns
verzorgde op
dinsdagmiddag 14 juni in het Ontmoetingscentrum een lezing over het enneagram: dat is
een manier om meer over jezelf te weten te
komen. Ook ga je hiermee beter begrijpen
waarom je soms op een bepaalde manier
reageert, of waarom je je in bepaalde situaties
niet op je gemak voelt, of juist wel.

Nr

Verschijnt op

Kopij binnen op

8
9-10
11
12

25 juli
26 september
24 oktober
21 november

15 juli
16 september
14 oktober
11 november

LET OP! Wijziging verschijning Bedonkske.

Welkom bij Seniorenvereniging
Vanaf mei hebben zich als nieuw lid aangemeld:
Mevr. Anita Zabelitzky,
Mevr. Christine Pouwels – Ruhl.
We hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen en wensen jullie veel plezier met de
diverse activiteiten van de Seniorenvereniging
Beek en Donk!

Lidmaatschap

Er waren veel belangstellenden op af gekomen en
Ria vertelde er vol enthousiasme over met hele
herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Er komt
in het najaar een vervolg op want er is nog zoveel
meer over te vertellen.
Voor meer informatie:
www.seniorenverenigingbeekendonk.nl .
Belangrijke telefoonnummers
- LEV Laarbeek, alle vragen rondom welzijn
0492 328800
- Vrijwillige Hulpdienst en Klussendienst ma,
wo en vrij van 9.00-10.30 uur 0492 464289
- Dorpsondersteuner Maartje Keizers
06 41433277; maartje.keizers@levgroep.nl
- Dorpsondersteuner Dirk Hamers (vervanger
van Suzan de Koning)
06 14871294; dirk.hamers@levgriep.nl
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We blijven u uitnodigen nieuwe leden aan te
brengen: iedere 50-plusser in Beek en Donk is van
harte welkom bij onze vereniging.
Wie zich daar nog te jong voor voelt, kan toch met
een gerust hart lid worden, al is het maar uit
solidariteit met alle Beek en Donkse senioren.
Collectieve belangenbehartiging staat hoog in ons
vaandel!
Het lidmaatschap voor 2022 is € 21,75. De
contributie voor nieuwe leden na 1 juli is € 10,85.
IBAN: NL 92 RABO 0112 0961 58 t.n.v.
Seniorenvereniging Beek en Donk. Opzegging
lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december 2022
bij de secretaris: Francien Vereijken, Kerkstraat
56, 5741 GL Beek en Donk. E-mail:
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com.
Bij haar kunt u zichzelf (of een ander) ook
aanmelden als nieuw lid of een adreswijziging
doorgeven. Bij voorkeur per e-mail! Als nieuw lid
ontvangt u een handig opvouwbaar tasje, ook als
u een nieuw lid aanmeldt.
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Website
Op onze website publiceren wij berichten over al
onze activiteiten die op het programma staan of
al geweest zijn. Het is zeker de moeite waard
hiernaar te kijken, ook of er iets aan het
programma is veranderd. Daarnaast maken wij
dan eventueel hierover een fotoalbum wat u op
de site kunt bekijken.
In september organiseren we zoals aangekondigd
een vervolg op veilig internetten en
internetbankieren. Wij denken dan aan digitaal
nalatenschap op het internet. Uiteraard kijken we
ook nog naar andere thema’s die wij willen
behandelen.
Hulp bij computergebruik (PC, Laptop, Tablet,
Mobiele telefoon etc.)
Graag nodigen wij u uit om eens een keer langs te
komen bij onze inloop iedere tweede en vierde
dinsdag van de maand om uw vraag te stellen of
probleem te laten bekijken. Mocht u niet altijd
langs kunnen komen, dan mag u ook bellen of
mailen. Anders kunt u altijd even gezellig een kop
koffie of thee komen drinken.
https://www.seniorenverenigingbeekendonk.nl.

HULP nodig? Kom naar de inloop!
Hebt u hulp nodig bij computergebruik (PC,
Laptop, Tablet, Mobiele telefoon etc.)?
Peter Vogels Tel.: 06 30375665
e-mail pcemvogels@gmail.com
Martien Wagelmans Tel.: 06 58839366
e-mail: martien_w@hotmail.com
Leo van Sinten Tel.: 0492 462106
e-mail: leo_van_sinten@hotmail.com
Informeert u even naar eventuele onkosten.

Bestuur:
Voorzitter: Mariëtte Frijters-Klijnen; tel. 06
15962783
Penningmeester: Francien Spit-van Brussel; tel.
0492 462046
Secretaris: Francien Vereijken-v/d Boogaard; tel.
0492 463860
Lid: Ad de Fost; tel. 0492 462862
Lid: George van Issum; tel. 0492 463208
Lid: Peter Vogels; tel. 06 30375665
Lid: Marion van Oosterom; tel. 06 15065728
Kopij voor Bedonkske
Ingeborg Westerbeek, Rogier Monicxlaan 18,
e-mail: ingeborgwesterbeek@gmail.com.
Adresverandering/overlijdensbericht
Doorgeven aan het secretariaat: Kerkstraat 56,
5741 GL Beek en Donk. Francien Vereijken: email:
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com.
Zieken? Is u bekend dat een lid van de
Seniorenvereniging in het ziekenhuis ligt of
langdurig ziek is, laat het dan even weten aan
Marietje van der Rijt, mvanderrijt@msn.com
Lijsterlaan 80; tel. 0492 464233. Namens de
Seniorenvereniging stuurt zij dan een kaart.
Bezorging Magazine Ons/Bedonkske:
Ad de Fost, Goudsbloemstraat 6; tel. 0492 462862
Tip: Bewaar het Bedonkske tot het nieuwe blad
verschijnt! (In de week van 25 juli 2022.)

Prijswinnaars van de puzzel in juni:

Inloop: iedere tweede en vierde dinsdag van de
maand behalve in augustus!

Oplossing: Lenteboeket
Prijswinnaars:
Mevr. M. J. van den Broek- Bouw,
Mevr. Tonny Werners.

Van de redactie:

Puzzel van de maand juli

Er zijn zoveel activiteiten dat wij ons als redactie
wel op de achtergrond kunnen plaatsen. Maar we
hebben wel vragen voor u! Vindt u zelf iets leuk?
Laat het ons weten! We gaan dan zeker kijken of
we het kunnen realiseren. En waar blijven toch al
die hobbymensen? Tijdens de kunstroute was er
veel aan talent te zien! Laat ons kennis maken met
uw talent!
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Een zomerpuzzel zonder moeilijkheidsgraad deze
maand. Stuur het antwoord naar het secretariaat,
want u kunt een bloemenbon van €10,- winnen!
Per adres max. 1 oplossing. Na loting onder de
goede oplossingen krijgen de winnaars bericht.
De oplossing vóór vrijdag 8 juli sturen naar het
secretariaat: Kerkstraat 56 of per e-mail:
seniorenverenigingbeekendonk@gmail.com.
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