Mijmeringen van de voorzitter.
Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar. Weeral een jaartje ouder.
Ik kreeg net een nieuwe voordeur met een 7 erop. Zeventigers waren
vroeger oude mensen. Nu voel ik me toch nog niet zo oud. Alhoewel !!
Maar eerst hebben we nog wel wat op het programma staan. Een busreis naar Wallonië in
november en nog eentje naar Oost Vlaanderen. Met tweede kerstdag gaan we naar
Oudenaarde. Een wandeling met wat cultuur maar ook met heel wat natuur.
Twee stertochten naar burenclubs. De Bollekes van Rotselaar met hun pannenkoekentocht
vanuit Rotselaar en met Kerstdag organiseren WSV Holsbeek hun Wintertocht vanuit
Kortrijk- Dutsel. Twee organisaties waar we nog heel wat punten kunnen scoren. Niet dat dat
er veel toe doet. We staan elfde in de rangschikking en we zullen ook als elfde eindigen.
Als afsluiter van onze wandeltochten is er onze Sinterklaastocht. Traditioneel met twee
startplaatsen. Toch verwacht ik niet een grote opkomst zoals het vroeger was. We stellen vast
dat na de corona de opkomst heel wat minder is. Dat heeft volgens mij verschillende redenen.
Men is het gaan wandelen bij een club ontwent. Men gebruikt meer de knooppunten, de
elektrische fiets, brandstofprijzen, levensduurte. Er zullen nog wel andere redenen zijn. We
zullen er moeten mee leren leven.
De levensduurte zorgt er ook voor dat we onze prijzen zullen moeten opslaan. De aankoop
van drank en broodjes is fel gestegen. De huur van de zalen is (nog) niet zo erg gestegen. Het
is vooral het verbruik van energie dat de pan uitrijst.
Het eind van het jaar wil ook zeggen lidgeld vernieuwing. Wij hebben ervoor gekozen om
niet op te slaan met ons lidgeld. Voor 15 € blijft u een heel jaar lid en per gezin krijgt u er de
Walking bij. Als u de Walking erbij wilt dan moet u wel persoonlijk komen betalen tijdens de
openingsuren van ons secretariaat. U kan op december tijdens onze Sinterklaastocht komen
betalen. Dan is ons secretariaat de ganse dag geopend. U kan rustig gaan wandelen en daarna
naar ons secretariaat komen.
Zover zijn we nog niet. Geniet eerst nog maar van de herfst. Wandelen door de vallende
bladeren. Met uw voeten door het bladertapijt. Zalig !
Tot ergens onderweg.
Fons
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Wandelkalender november - december 2022
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen. Met onderstaande
kalender willen wij hen helpen bij hun keuze. Op wandelingen aangeduid met
STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van
deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er
gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden. Wij
zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling.
BUSREIZEN worden verder in deze info besproken.
Vrijdag 4 november

Zondag 6 november

Zondag 6 november

Vrijdag 11 november

Zondag 13 november
Inschrijfprijs 2 €
Zondag 13 november

Zondag 13 november

Zaterdag 19 november

Zaterdag 19 november

Zondag 20 november
Busreis
Zondag 20 november
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WSV Wandelend Paal vzw
Bezoekerscentrum Webbekoms
Broek Omer Vanaudenhovelaan 48
Diest
De Gruun Zipkes
GC Ijzermael Monseigneur
Raymaekerstr 10 Westmeerbeek
Wandelclub Tornado vzw
Gildezaal Dorpplaats
Boortmeerbeek
Sporton Deurne-Diest
SOK
Hasseltsebaan 43 Deurne-Diest
Stap mee tegen Diabetes
Zaal Libbeke Gellenberg 16
Lubbeek
K.V.R. VL BT vzw
Ontmoetingscentrum Genadedal
Velderblok 2A
Kessel-Lo
Horizon Donk
Amandinacollege
St Truiderstwg Herk–De-Stad
De pompoenstappers vzw
MPI 3Master Pater Damiaanstraat
Kasterlee
Vriendenkring paracommando
Ontmoetingscentrum Genadedal
Velderblok 2a Kessel-Lo
Les Bruyéres en Marche
Grivegnée

4-7-12-16-20-26 km

De ijsetrippers Overijse
RBS Het Groene Dal
Willem Matstraat 4
Hoeilaart

4-6-12-18-24-30 km

07.00 – 15.00 uur
4-6-8-12-16-20-26 km
06.00 – 15.00 uur
5-10-12-15-20-24 km
07.30 – 15.00 uur
4-6-10-14-16-20 km
06.30 – 15.00 uur
4-5-7-10 km
08.00 -15.00 uur
4-6-11-15-20 km
08.00 – 15.00 uur
4-9-13-17-19 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12-18-25 km
07.00 -15.00 uur
4-6-10-15-22 km
07.30 – 15.00 uur
4-6-12-21 km
Zie verder in deze info

07.30 – 15.00 uur

Zaterdag 26 november

Zondag 27 november

Zondag 4 december
Allen op post!!
Dinsdag 6 december

Zaterdag 10 december

Zaterdag 10 december

Zondag 11 december
Stertocht
Zaterdag 17 december

Zondag 18 december

Zondag 25 december
Stertocht
Maandag 26 december
Busreis
Vrijdag 30 december
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VOS Schaffen vzw
Gildezaal
Pastorijstraat 1 Schaffen-Diest
WSV De Ranstuilen Ranst vzw
Parochiezaal Venusstraat 10
2520 Oelegem
Sinterklaastocht
Zaal Demervallei Langdorp
O.L.V. Fatima Gijmel
Vernieuwen lidmaatschap
Bavostappers Zittaart
Buurthuis Veerle-Heide
Zandstraat 13 Laakdal - Veerle
De Grashoppers Keiberg vzw
St Norbertuszaal
Blauberg 21 Blauberg-Herselt
WSP Heverlee
Koninklijk Atheneum
Redingenstraat 90 Leuven
De Bollekes Rotselaar vzw
Montfortcollege
Aarschotsesteenweg 39 Rotselaar
Wandelclub Opsinjoorke Mechelen
Zaal de Loods
Douaneplein
Mechelen
Terug op Stap Post vzw
De Binder Vijversstraat 2
Hasselt
WSV Holsbeek
Gildenzaal
Gildestraat 5a Kortrijk-Dutsel
Hanske de Krijger Oudenaarde

4-6-12-20-30 km

WSV De Natuurvrienden Zoersel
FC Halle, Lotelinglaan 3
Halle (Zoersel)

6-12-20-25 km

07.00 – 15.00 uur
5-10-14-18-21-22-26 km
08.00 -15.00 uur
5-8-12-15-20-25-30 km
07.30 – 15.00 uur
4-6-8-10 km
07.00 – 15.00 uur
6-9-12-15-20-25-30-42 km
07.00 – 15.00 uur
4-6-8 km
13.00 – 18.00 uur
4-6-10-12-20 km
07.00 – 15.00 uur
5-10 km
15.00 – 21.00 uur
4-5-7-13-18-21 km
08.00 – 15.00 uur
4-6-12-20-25 km
07.00 –15.00 uur
5-10-14-18 km
Zie verder in deze info

08.00 -15.00 uur

Clubwandeling
Vrijdag 18 november om 13.00 uur
Vertrek: Kerk Gijmel.
Bij droog weer gaan we via de Langdonken naar de
schilders.
Een wandeling van 10 kilometer die we op een rustig tempo kunnen doen.

Busreis zondag 20 november Grivegnée

Deze maal trekken we eens naar Wallonië. We nemen er deel aan de 49e Marche des
Bruyéres. We kunnen kiezen tussen 4 -6-12 en 21 km. Vertrekken doen we vanuit Institut
d’Enseignement Spéciale te Grivegnée. Grivegnée is een deelgemeente van Luik en maakt
volledig deel uit van de stedelijke kern. De gemeente ligt aan de Maas aan de samenvloeiing
met de Ourthe. Ze beloven een wandeling met veel bos, kleine bospaadjes. Door parken en
veldwegen. Aan ons om dat allemaal te ontdekken.

Vertrek: Parking Demervallei om 8.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je
door 7 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Grivegnée en de naam
van de deelnemers. Het bedrag moet vόόr 11 november op onze rekening staan.
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Zondag 4 december 2022: 42 ste Sinterklaastocht Langdorp en Gijmel
Met veel plezier organiseren we dit jaar voor de 42ste keer onze
Sinterklaastocht. De traditionele afsluiter van het wandeljaar met
als decor: bossen, heuvels, heerlijke panorama's en hopelijk een
maagdelijke witte Demervallei. Je hebt een mooie keuze aan
kronkelende, verrassende wandelpaadjes tussen Langdorp en
Gijmel. Ook dit jaar kan je zowel in Langdorp als in Gijmel
inschrijven. Zowel in Gijmel als in Langdorp is er een korte goed
begaanbare wandeling van 5 km voorzien met rustpost. In
Langdorp vertrek je vanuit zaal Demervallei. Parkeren kan je op het
oud voetbalveld naast het café. Je kunt alle afstanden aanvatten in
beide vertrekposten. Bij niet te veel modder staat er ook een lus in
het natuurgebied De Langdonken op het programma. Een heerlijk
wandelgebied dat door velen gesmaakt wordt. Tussen deze
startplaatsen kan er naar hartenlust gecombineerd worden met
kilometers en parcours. Gijmel, dat bij het Brabantse Aarschot behoort, bezit een typische
Zuidkempische omgeving. Stille dennenbossen met kronkelende paadjes spelen hier de
hoofdrol. In Langdorp kunnen we genieten van een meer open Hagelands landschap en een
sterk meanderende Demer die de vallei in twee verdeelt. Hopelijk kunnen de vroege
wandelaars weer genieten van een mooie zonsopgang boven de Demervallei, misschien
versierd met een laagje sneeuw. Zij die dit gemist hebben kunnen in de late namiddag
genieten van een al even mooie zonsondergang. De beide vertrekzalen zijn zeer ruim en
gelden tevens ook als rustposten.

Stertochten
Zondag 11 december Rotselaar
Vertrekken doen ze vanuit het
Montfortcollege. Aarschotsesteenweg 39. Je
kan kiezen uit:5-8-12-16-20 km.
De wandeling situeert zich deze maal tussen
Rotselaar en de Heikant . Daar is er een
rustpost voorzien. De Rotselaarse vijver zal
zeker in het parcours liggen. U krijgt van ons
een gratis inschrijving en er een drankje
bovenop.
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Zondag 25 december Kortrijk – Dutsel
Vertrek: Gildezaal Gildestraat 5a.
Afstanden: 4-6-12-20-25 km
Geniet van een mooie
eindejaarswandeling. Deze
wandeling situeert zich in het
Hageland. Zijn holle wegen en de
vele veldwegeltjes. Prachtige
uitzichten beloven een mooie
wandeling.
Op deze kerstdag betalen we voor u de inschrijving en een basisconsumptie.

Busreis maandag 26 december Oudenaarde
Starten doen we vanuit het Bernardustechnicum Hoogstraat 20 te Oudenaarde . We kunnen
kiezen uit 5-10-14 en 18 km.
De wandeling start in het
Bernarduscollege dat gesticht werd in
het jaar 1844 door de “Congregatie
der priesters van Onze Lieve Vrouw”.
Van hieruit hebben we de
mogelijkheid om verschillende
historische gebouwen te bezichtigen
die tijdens deze periode voorzien zijn
van een prachtige kerstverlichting. De
5 - 10 km gaat rechts via de
Hoogstraat naar de historische
gebouwen van het vroegere Hospitaal
die dateren uit de 13de en 14de eeuw en het Begijnhof (15e eeuw) We komen aan de “Ham”
en steken de Schelde over om verder langs een rustig wandelpad langs het Spei (aangeplant in
1988) naar de rustpost “Het Sportkot” in Leupegem te wandelen. De 10 km maakt een lus in
Leupegem via onverharde paden rond de Ladeuze. Dan keren beide afstanden terug via het
wandelpad langs de Desire Waelkenstraat, de Bergstraat (oude rijkswachtkazerne), de
Broodstraat (de straatnaam werd reeds vermeld in de 13de eeuw) en de Markt met het
prachtige stadhuis (dat werd opgetrokken van 1526 tot 1536 in Brabantse laatgotiek) terug
naar de startzaal. De 14 en 18 km maken eerst vanuit de startzaal een lus in de omgeving van
de Donkvijver en volgen dan verder de 5 en 10 km naar de rustpost. Hier maken beide
afstanden een lus rond de Ladeuze met zijn panoramische vergezichten en keren dan terug
naar de startzaal samen met de 5 km. Dit wordt een prachtige winter natuurwandeling.
Vertrek: Parking Demervallei om 8.00 uur. Terug omstreeks 17.30 uur. Inschrijven doe je
door 7 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Oudenaarde en de
naam van de deelnemers. Het bedrag moet vόόr 16 december op onze rekening staan.
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Zondag 1 januari
Zottekestocht
Mocht het volgende pinguinke wat laattijdig in uw bus vallen.
Op 1 januari doen we onze traditionele zottekestocht. We vertrekken om 9.00 uur aan de kerk
van de Gijmel voor een wandeling van ca 11 km.

Overlijden
We vernemen het overlijden van ons lid Greet Verbinnen. Zij was de weduwe van Jules
Van Ouytsel. Zij werd geboren op 19 mei 1940 en is overleden op 20 augustus. Wij wensen
de familie veel sterkte toe.

LIDGELD 2023
Op 1 oktober 2022 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook:
vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de Walking in

Belgium zijn pas op 8 november beschikbaar. Lidgeld vernieuwen kan
dus maar vanaf woensdag 9 november.
Hoeveel kost het?
Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd
tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 15,00 euro voor
1 persoon, 30 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin
bijkomend 10,00 euro per persoon.
Hoe uw lidgeld betalen?
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren
van het secretariaat of tijdens onze Sinterklaastocht, want dan kunnen wij u meteen uw
betalingsbewijs en het mutualiteit attest meegeven, en uw gratis wandelkalender. Maar
betaling langs de bank kan natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704 met vermelding
“lidgeld 2023” en de namen van de leden. Nieuwe leden melden zich echter bij de
secretaris, met opgave van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum,
rijksregisternummer en nationaliteit.
Bewijs van lidmaatschap
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een betalingbewijs en het mutualiteit attest .
Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze onmiddellijk. Wie langs de bank betaalt
krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een
postzegel, maar even goede vrienden!).
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Een aanrader: betaal uw lidgeld ten laatste op 30 december. Daarna wordt de

huidige lidkaart niet meer herkend. Wanneer u gaat wandelen vanaf 1 januari
is de lidkaart niet meer geactiveerd en betaalt u de prijs van niet-leden. Dat
is 3 euro.
U ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking in Belgium 2023.
Opgelet: deze kalender kan u zelf afhalen zolang hij beschikbaar is, hij wordt u
niet opgestuurd!

40 punten 2022.
Nog even de afspraken betreffende de 40 punten herhalen:
Dit jaar hebben we niet een bepaald kledingstuk, de inruilbon blijft van toepassing. Deze bon
is persoonlijk en kan niet samengevoegd worden met de bon van uw partner.
In de loop der jaren hebben we een serieuze voorraad kleding opgebouwd. We hebben een
serieuze voorraad wandelsokken. Ook hebben we een aantal rugzakken en ook de oranje
poncho’s van de federatie aangekocht. We denken dan ook voldoende in stock te hebben om
iedereen uit meerdere stukken te kunnen laten kiezen. Mocht er onverhoopt toch niets meer in
uw maat zijn dan misschien iets in een andere maat voor uw partner. Een leuk geschenkje
voor onder de kerstboom?
Hoe gaat alles nu concreet in zijn werk.
Vanaf woensdag 12 oktober tot en met de Sinterklaastocht krijgt u bij het inleveren van een
volledig ingevuld 40 punten formulier een inruilbon ter waarde van 20 Euro. Op deze bon
wordt uw naam ingevuld en u moet deze ook ondertekenen bij ontvangst van de kleding. Deze
bon is beperkt geldig. Laatste dag van inruiling is maandag 30 januari 2023. Daarna is de bon
niet meer bruikbaar.
Er wordt ook geen geld teruggegeven op deze bon. Als u iets kiest van vb. 16 euro wordt er
geen 4 euro teruggegeven. U kan eventueel nog wel iets van een kleine waarde bij kiezen en
de meerprijs bijleggen.
Wanneer u minstens 20 punten heeft, kan u een bon bekomen a rato van het aantal punten
maal 0,50 Euro
Tijdens de Sinterklaaswandeling is ons secretariaat open van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kan
er lidgeld vernieuwen, 40 puntenkaart inruilen en een nieuwe meenemen. U kan er tevens de
inruilbon dadelijk innen.
Nieuwe puntenkaarten zijn pas beschikbaar vanaf de Sinterklaastocht.
Opgelet!! Laatste datum van inleveren 40 punten formulier: Zondag 4 december.
Daarna worden de formulieren niet meer aanvaard.
Aangepaste openingsuren secretariaat voor o.a. lidgeldvernieuwing:
Woensdag 9 november van 13u30 tot 16u00
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Maandag 28 november van 18u00 tot 19u30
Zondag 4 december van 8u00 tot 17u0
Woensdag 14 december van 14u00 tot 16u00
Dinsdag 27 december van 18u30 tot 19u30

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
van 29 augustus 2022 om 19u30.
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Guido Van Loo, Corrie
Martens, Ingrid Blockx, Bart Daems, Eric Alaerts, François Stevens
Verontschuldigd : Chris Braes, Annie Van Ouytsel
 De voorzitter verwelkomt iedereen.
 De secretaris heeft het overlijdensbericht bij van Greet Verbinnen.
 De voorzitter heeft 3 inschrijvingen voor nieuwe leden.
Leden aan te maken door de secretaris.
Hij heeft ook de factuur bij van de brandverzekering.
In de parochiezaal van Wezemaal is er mosssel-steakdag op 11/9 van het
parochiaal comité (verhuurt de zaal).
 De bestuursleden hebben via mail de in- en uitgaven van juli reeds ontvangen
van de penningmeester.
In Zoutleeuw waren er op zaterdag 21 en zondag 41 leden voor de stertocht.
De zomertocht had 1309 deelnemers en 62 helpers. Alle facturen zijn nog niet
binnen.
In Averbode waren er 100 stertochtdeelnemers.
Fintro is verhuisd naar Tremelo.
Wie komt er van het bestuur naar het helpersfeest?
Wie gaat er van het mee naar Westende, zondag 18/9?
 De secretaris zal 260 Walkings bestellen. Ook 250 wandelboekjes en 200
plastic kaftjes.
 Cyriel, Eric, Fons en François zullen op 2 september de digitale info volgen.
Eric legt de uitstappen voor Oostenrijk uit.
Om 5u vertrekt de bus.
 In Nunspeet zijn er zeer mooie wandelingen. Er is voorgesteld om er volgend
jaar van 4 tot 8 september naar toe te gaan.
 Hemelvaartweekend ligt vast op 18-21 mei. We moeten het nog verkennen.
Voorstel verkenning op 1 november voor 2 dagen.
 2 oktober is er een meet en greet evenement in Sint Niklaas voor bestuursleden.
 De uitstap naar de Ruhrsee op 22 oktober moet nog worden verkend.
8 oktober wordt dit verkend.
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 Voor de Tienbundertocht wil Rony wel mee afpijlen.
 Er zou een systeem voor de vrijdagwandeling moeten komen bv. 1e en 3e
week. Hiervoor zouden eventueel de afpijlers kunnen worden ingeschakeld.
Agendapunt voor volgende vergadering?
Verslag: Guy Van Loo

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur
van 26 september 2022 om 19u45.
Aanwezig: Fons Leys, Cyriel Hendrickx, Roger Voet, Guido Van Loo, Corrie
Martens, Ingrid Blockx, Bart Daems, Eric Alaerts, Chris Braes, Annie Van Ouytsel
Verontschuldigd : François Stevens
 De voorzitter verwelkomt iedereen.
 Hij heeft de factuur bij van Bpost (pinguineke)
 Het financieel verslag is verstuurd via mail.
Voor de zomertocht moet er nog één factuur worden betaald.
Westende : 48 wandelaars.
Helpersfeest : 74 vrijwilligers
Voor de Ruhrsee zijn er al 48 deelnemers. Iedereen van het bestuur gaat mee,
behalve Bart.
 De busreizen gaan door naar Grivegnée 20/11 en naar Oudenaarde op 26/12.
Cyriel en Annie regelen Grivegnée en Fons regelt Oudenaarde.
 Stertochten : 11/12 Bollekes en 25/12 Holsbeek.
 Op 15 november is er vrijdagnamiddagwandeling. Blijkbaar komen er weinig
pinguins naar deze wandelingen bv. de laatste wandeling : 25 deelnemers – 6
bestuursleden – 5 afpijlers = 14 gewone wandelaars.
De tochten zouden maximum 10 à 12 km. mogen zijn.
 Er worden voorstellen gedaan om terug treinreizen de organiseren.
St Truiden –Kerkom- Wilderen- St Truiden in april : bloesemwandeling.
Alden Biesen –Bilzen : met de belbus terug ; in september.
 Er is contact opgenomen via mail met Nunspeet, maar we wachten nog steeds
op antwoord. De Moezel ligt vast.
 Voor de sinterklaastocht regelt Fons de doorgang in het natuurgebied met
Natuur & bos.
Corrie bestelt de koekskes. Maar slechts de helft van andere jaren.
 8 oktober wordt Ruhrsee verkend met 2 auto’s. Fons en Roger zullen rijden.
Er wordt vertrokken vanuit de carpoolparking aan de autostrade om 7u30.
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Het zouden tochten van 21 km. en 12 km. zijn. Er kan eventueel 2 km. worden
afgesneden.
 Voor de Tienbundertocht worden de helpers overlopen: wie – waar? Er zijn
enkele nieuwe vrijwilligers.
We komen de vrijdag samen om 13u. en dan snijden we de pompoenen.
De bakker komt om 6u30.
Terklasse gaat open om 7u.
De parking zou moeten worden gemaaid. Maar door wie? Wordt nagevraagd.
 Verslag: Guy Van Loo

einde 21u40

Wandeling Wereld Diabetes Dag
Zaal Libbeke, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek
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