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Wij zijn 
gesloten van

7-15 september

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Breng Westerveld in Beeld voor bijzondere 
foto-exposi  e
Wat is jouw mooiste foto van Westerveld? Die oproep doet de organisa  e van 
Bourgondisch Westerveld voor een bijzondere ‘exposi  e’  jdens het culinaire 
evenement dat het laatste weekend van september voor de derde keer wordt 
georganiseerd in Uff elte. 

Bijzonder kan de exposi  e inderdaad 
genoemd worden. Veer  g ingezonden 
foto’s worden afgedrukt op 
bouwhekdoeken van ongeveer 3.50 
bij 1.75 meter waarmee een exposi  e 
van maar liefst 140 meter wordt 
gerealiseerd. De exposi  e is te zien 
 jdens Bourgondisch Westerveld. 

De doeken kunnen na afl oop van het 
evenement ook in andere plaatsen 
en bij andere evenementen gebruikt 
worden. Wie zijn of haar favoriete 
Westerveldfoto instuurt, kan die foto 
dus overal in Westerveld tegen gaan 
komen.

Westerveld in Beeld
Norbert Baas en Tom Molenkamp 
namens de organisa  e: ‘Bourgondisch 
Westerveld is een evenement voor 
heel Westerveld. Daarom willen 
we Westerveld in Beeld brengen 
en mensen uit de gehele gemeente 
betrekken bij deze bijzondere 
exposi  e. Een vakjury kiest uit 
de inzendingen 40 foto’s uit die 
gezamenlijk een representa  ef 
beeld vormen van de gemeente. Dat 
kunnen natuurfoto’s zijn, bijzondere 
gebouwen, maar ook foto’s van 
evenementen of Westerveldse 
gebruiken zoals een versierde wagen, 
paasvuur of carbidschieten. Wil je 
dus dat jouw woonplaats of ac  viteit 
hierin vertegenwoordigd is, stuur dan 
je foto in.’

Win een VIP-arrangement
Insturen van je foto kan tot zondag 
8 september via de website 
bourgondischwesterveld.nl. Daar zijn 
ook de deelnamevoorwaarden te 
lezen. De winnaars worden vrijdag 
20 september bekend gemaakt. De 
inzenders van de veer  g uitgekozen 
foto’s krijgen ieder 6 gra  s munten 
te besteden op het Foodplein van 
Bourgondisch Westerveld op zondag 
29 september. De maker van de 
allermooiste foto krijgt voor die dag 
een VIP arrangement aangeboden met 
eten en drinken voor 4 personen. 

Bourgondisch Westerveld
Bourgondisch Westerveld vindt 
plaats van vrijdag 27 t/m zondag 
29 september in Uff elte. Met op 
vrijdag een leuke avond met een 
bourgondisch 3-gangen diner, een 
presenta  e van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta en de 
historische vereniging en ter 
afslui  ng een cabaretvoorstelling 
van Boerenblond in de nieuwe 
samenstelling. Op zaterdag vinden 
de Schlagergames plaats en is er het 
Oktoberfest Westerveld. Zondag vullen 
verschillende horecaondernemers 
uit Westerveld het Bourgondisch 
Westerveld Foodplein en kunnen 
kinderen zich vermaken op het 
kidsplein.

Meer informa  e is te vinden op 
www.bourgondischwesterveld.nl.
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De volgende Kei verschijnt op 18 september 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 september  
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uff elte

  8 sept. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top, Aandacht voor kinderen 
15 sept. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, Heilig Avondmaal

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Belangrijke Informa  e
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, 
counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  
06-17067004. Tel. spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

Wandel mee  jdens de Natuurrijke IJs- en Oorlogwandeling op 5 september

De wandeling staat namelijk in het 
teken van de ijs  jd, oorlog én natuur 
en biedt steeds verrassende verhalen 
over de geschiedenis in een stukje 
unieke Drentse natuur. De wandeling 
van circa 4 kilometer start met een 
kop koffi  e en OER-Drentse stoet, 
waarna de spor  eve beleving rich  ng 
het Hol  ngerveld begint. Deelnemers 
kunnen twee keer per maand 
meedoen aan de wandeling welke 

steeds afwisselend op de ochtend en 
middag wordt georganiseerd. 
De eerste ochtendwandeling start 
aanstaande donderdagochtend vanaf 
10.00 uur. Aanmelden kan via de 
Tourist Info Havelte (telefoonnummer: 
0521 341222 of  phavelte@
toeris  schwesterveld.nl). 
Kijk voor meer informa  e 
over deze wandeling op www.
hetna  onaleparkvandrenthe.nl

Start de nazomer ook met een heerlijke wandeling dwars door het Hol  ngerveld. Aanstaande donderdagochtend 
organiseert de Tourist Info Havelte de eerste ochtendwandeling onder begeleiding van een gids. Tijdens de expedi  e 
nemen de gidsen wandelaars mee in een stukje historie. 

Foto: www.hetna  onaleparkvandrenthe.nl
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Afscheid Dineke Bergman
Beste mensen,

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik per 1 oktober a.s. met pensioen ga. Dat houdt in dat ik na 41 jaar afscheid 
neem van de bakkerij. Het zijn mooie maar ook intensieve jaren geweest. Het afscheid komt voor sommige mensen 
wellicht onverwacht, maar voor mij is het moment gekomen om wat rus  ger aan te gaan doen.

Eind jaren ’70 nam ik samen met 
Geert de bakkerij over van de ouders 
van Geert; Lukas en Marie Bergman. 
Jong en onervaren, maar vol goede 
moed hebben we de eerste jaren in 
het pand aan de Drentse Hoofdvaart 
gewerkt. Eind jaren ’80 verhuisden 
we naar de Dorpsstraat en in 1999 
betrokken we het pand aan het 
Piet Soerplein, op een fraaie loca  e 
centraal in het dorp. Hier heb ik eerst 
samen met Geert en de laatste jaren 
alleen met veel plezier gewerkt.

We zijn al die jaren meegegroeid 
met de veranderende markt, 
waarbij we nieuwe producten 
introduceerden maar nooit de 
Drentse streekproducten uit het oog 
verloren. We hebben onze kinderen 

en kleinkinderen op zien groeien in 
de bakkerij, hetgeen onvergetelijke 
herinneringen opgeleverd hee  .

Ik ben Geert, onze kinderen en het 
fantas  sche team waarmee we al 
die jaren gewerkt hebben ontze  end 
dankbaar voor de mooie en fi jne  jd 
die we samen gehad hebben in de 
bakkerij.
Het is om die reden voor mij ook 
belangrijk dat de bakkerij voor Havelte 
behouden blij  , met baangaran  e 
voor het huidige personeel. Met trots 
draag ik de bakkerij per 1 oktober over 
aan de familie Strampel. Ik ben er van 
overtuigd dat zij de zaak op passende 
wijze voort zullen ze  en en wens ze 
daartoe alle goeds.

Ik bedank alle klanten voor het door 
hen in mij gestelde vertrouwen en 
 hoop jullie voor 1 oktober nog eens te 
mogen begroeten in de winkel. 

Ik kijk uit naar meer vrije  jd en rust, 
naar nieuwe avonturen met mijn 
familie, kinderen, kleinkinderen en 
vrienden.

Groet,
Dineke Bergman.

Daarom onze 
Smulpuntenkaarten
nog in te leveren tot 
28 september a.s.
Sloff en en schni  en tenminste 
1 dag van tevoren bestellen!
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Met Ellen mee! 
Hondenuitlaatservice Havelte en omgeving

Mijn naam is Ellen, aangenaam kennis te maken.
De liefde voor dieren en in het bijzonder honden loopt 
als een rode draad door mijn leven. Als kind wandelde ik 
regelma  g met de honden van de buren. Ik herinner me, 
dat als ik weer eens bij de buren aanbelde, ik soms: ‘Nee 
Ellen, je hoe   niet weer met Olaf te wandelen, Olaf slaapt 
nu even..’ als antwoord kreeg.

Helaas mochten wij thuis geen hond 
en werd dit gemis door mijn ouders 
gecompenseerd met konijnen, vogels, 
kippen, hamsters en poezen. Hoe leuk 
dat ook was, het verlangen naar een 
eigen hond bleef.
Mijn eerste hond was Elsa, een boxer. 
Elsa hee   elf heerlijke jaren bij ons 
gewoond. Wij genoten van haar en 
zij genoot van ons en tot haar laatste 
moment zijn we innig met elkaar 
verbonden geweest.
Onze tweede en huidige hond is 
Doortje, wederom een boxer. Doortje 
is ontze  end lief voor mensen en 
kinderen maar vergt meer van onze 
ondersteunende vaardigheden als 
het gaat om contact met andere 

onbekende honden. 
Door Doortje ben 
ik me meer gaan 
verdiepen in het 
gedrag van honden.
Op een dag kruiste de eigenaar van 
een uitlaatservice le  erlijk mijn (b0s)
pad en door een ontze  end leuk 
gesprek over haar werk ben ik gaan 
nadenken of het bieden van een 
uitlaatservice wellicht ook voor mij 
weggelegd  is.
Na nog een aantal gesprekken en een 
wandeling met de eigenaar van een 
andere uitlaatservice heb ik de knoop 
doorgehakt en besloten zelf te starten 
met een uitlaatservice.
Dit wilde ik meteen goed aanpakken! 
Ik heb de opleiding Gediplomeerde 
Hondenuitlaatservice aan de Mar  n 
Gaus Academie met succes afgerond. 
Daarnaast heb ik een goede auto 
gekocht en heb ik daar solide benches 
in laten bouwen. Op die manier 
kunnen we veilig onderweg!
Honden zijn intelligent, speels, 
nieuwsgierig, loyaal en ontze  end 
trouw.
Sommige eigenschappen van een 

hond zijn rasgebonden, maar iedere 
hond  hee   z’n eigen typische 
karaktertrekken. Zo hee   iedere hond 
een eigen persoonlijkheid.
Omdat honden ons zoveel geven in 
het dagelijkse leven, verdienen zij 
onze zorg en liefde!
Als u niet al  jd in de gelegenheid bent 
om met uw hond te wandelen, dan wil 
ik u daar graag bij ondersteunen.
Ik kan u verzekeren dat ik met 
ontze  end veel plezier en 
professionele betrokkenheid met uw 
hond onderweg ben! 
Hee   u interesse in mijn 
dienstverlening, dan bent u welkom 
om contact met mij op te nemen! 
Samen bespreken we dan de 
mogelijkheden.
Graag tot ziens! 
Met vriendelijke groet, Ellen Bouwhuis
Telefoon 06 - 42725863
www.metellenmee.nl 
(onder construc  e)

Spaanse avond bij Brasserie OER
Sluit de zomer af met paella, sangria en heerlijke Spaanse muziek

Op zaterdagavond 7 september organiseert Brasserie OER een authen  eke 
Spaanse avond met vers bereide tradi  onele paella, Spaanse wijnen en 
sangria onder muzikale begeleiding van de Zuid-Amerikaanse zanger en gitarist 
Kenneth Valverde.  

De zomer(vakan  e) is voor bijna 
iedereen afgelopen en de ‘echte’ lange 
zomeravonden worden steeds korter. 
Tijd voor nog éénmaal een heerlijke 
zomerse avond met muziek en lekker 
eten om nog even weg te dromen 
bij die vakan  e kortgeleden aan de 
Zuid-Europese kust of andere heerlijke 
bestemming. De avond start om 18.00 
uur met een welkomstdrankje, gevolgd 

door een voorgerecht. Ondertussen 
wordt de Paella (ook vegetarische 
variant) volgens authen  ek Spaans 
recept bereid. Na de Paella staat er 
een overheerlijk OER dessert op het 
menu en wat dacht u van een echte 
Canarische Barraquito ter afslui  ng! 
Kortom, dat wordt genieten….
Reserveren kan via info@
brasserieoer.nl of 0521 725970.

Vuistbijlenmaken
Het OERmuseum organiseert 
op zaterdag 7 september van 
14.00 tot 16.00 uur het na  onaal 
kampioenschap “vuistbijlenmaken” 
op de Brink in Diever.
Deelnemers kunnen zich inschrijven 
via de website van het Oermuseum 
(www.oermuseum.nl). Hier staan ook 
de voorwaarden voor deelname te 
lezen. Aan het eind van de twee uur 
durende wedstrijdperiode worden de 
gemaakte vuistbijlen ter beoordeling 
voorgelegd aan de jury, die onder 
leiding van Ton van Grunsven hieruit 
de “kampioen vuistbijl maken” voor 
2019 kiest.
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  5 sept. Natuurrijke IJs- en Oorlogwandeling - 10.00 uur  
  5-8 sept. Volksfeest Havelte
  7 sept. Nederlands Kampioenschap Vuistbijlmaken - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-17.00 uur 
  7 sept. Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 uur
  7 sept. Concert Chamadron door Cees Roubos - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
  7 sept. Spaanse avond Brasserie OER - 18.00 uur
  7-15 sept. Jacqueline’s haarmode gesloten
11 sept. Filmavond Miramar - 19.30-22.00 uur
12 sept. Start stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
13-14 sept. Nachtelijke Beleving; Plekken van Plezier - Dwingeloo
14 sept. Open monumentendag. Het Schultehuus is voor iedereen gra  s te bezich  gen.
14 sept. Bazaar - Kruiskerk Diever - 10.00-15.00 uur
14 sept. Concert Chamadron door Cees Roubos - buiten bij de Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
15 sept. Archeologische fi etstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 14.00-16.00 uur
17 sept. Open meezingavond Popkoor 4Fun - Uff elter dorpshuis de Vlasbarg’n - 20.00 uur
17, 24 sept. Medita  etraining - Clemenskerk Havelte - 19.30-21.30 uur
18 sept. De Kei nr. 18
18 sept. Vrouwenvereniging Havelte; Hanneke Luning
19 sept. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur 
19 sept. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
24 sept. Bestuursvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
26 sept. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur  
27 sept. Werken op de hei - organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o. - 09.00-12.00 uur    
28 sept. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 sept. Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
29 sept. Workshop “Oereten” - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur 
  1 okt. Ophalen van het oud papier in Havelte 
  1, 8, 15 okt. Medita  etraining - Clemenskerk Havelte - 19.30-21.30 uur
  2 okt. De Kei nr. 19
  2 okt.  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Remedica. Voorlich  ngsbijeenkomst gezond bewegen - De Veldkei Havelte
  3 okt. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
  4 okt. Werken op de hei - organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.; 09.00-12.00 uur    
  4 okt. Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
  5 okt. Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  9 okt. Natuurfi lm “het Noorderplantsoen” - Hilco Jansma; org. Vogelwacht Uff elte e.o.  - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur 
10 okt. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
12 okt. Vondstendag (na  onale archeologiedagen) - Oermuseum, Brink 7, Diever - 13.00-17.00 uur 
16 okt. Vrouwenvereniging Havelte; Wildlands Emmen       
17 okt. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
16 okt. De Kei nr. 20
17 okt. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
22 okt. Bestuursvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur 

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnas  ek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Elke woensdagmiddag:  Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur - info: 0521-343418
Elke woensdagmiddag:   Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Lariks fijn bezaagd
20 x 200   300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd
17 x 145   180 lang € 3.50 p/st
18 x 165 veer + groef 250 lang € 1.85 p/m

Zweeds rabat
28 x 145 Geïmpregneerd 420 lang € 1.50 p/m
28 x 145 Siberisch Lariks  400 lang € 1.75 p/m
24 x 195 Douglas 300 & 400 lang € 2.50 p/m
24 x 195 Zwart geïmpregneerd 400 lang € 2.95 p/m

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas 400 lang € 2.50 p/m
21 x 145 Hardhout 125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145 Hardhout 125 & 150 lang € 4.50 p/m

Foto: Louis Lazaroms, Havelte
Een ‘Kei’ van een foto
In de slagschaduw van de kerktoren te Havelte (20 augustus 2019).
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KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

‘

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Vanaf september is Rimini geopend 
van donderdag t/m zondag!

Voor menu en openings  jden: zie website

Filmavond Miramar: 
Madagaskar in beeld
Op woensdag 11 september 
houdt Henk Dillen uit Vledder een 
fi lmavond bij Miramar Zeemuseum 
over zijn reis naar Madagaskar. Het 
op drie na grootste eiland ter wereld 
staat bekend om de vele bijzondere 
dieren die daar voorkomen, zoals 
kameleons en lemuren. 

Tijdens de fi lmavond zal er ook 
verteld worden over de bevolking van 
Madagaskar en hun visserij. Verder 
bevat de fi lm onderwateropnames 
van onder andere de walvishaai, de 
grootste vis ter wereld. 
De fi lmavond begint om 19.30 uur 
en zal duren tot 22.00 uur, inclusief 
pauze. De entree bedraagt €5,00 (dit 
gelieve contant te betalen op de avond 
zelf). Aanmelden kan via lezingen@
miramar-zeemuseum.nl 

200 jaar Van Oeckelenorgel
Ons orgel is een derde hansje. Oorspronkelijk is het gebouwd in de 
Kloosterkerk te Assen (1819). Toen de Joze  erk gebouwd is, hee   men het 
verplaatst naar deze kerk ± 1855.
Het werd te klein bevonden, er is toen een 2e manuaal bijgebouwd 
(bovenwerk).

In 1897 kwam het te koop (vervanging 
door een Van Dam orgel). De 
toenmalige kerkgemeenschap te 
Havelte hee   het orgel aan kunnen 
kopen en het is door de orgelbouwer 
Van Dam hier opgebouwd. 
Op monumentendag 14 september 
van 14.30 tot ± 15.30 uur willen 

wij (S  ch  ng Vrienden van het 
chamadron) hier aandacht aan geven 
d.m.v. van een concert door Arian v.d. 
Mark uit Assen.
Het slotconcert uit het chamadron 
vindt plaats van 16.00 tot ± 16.30 uur.
Plaats: Clemenskerk,
Uff elterkerkweg 1, 7971 PP Havelte

Senryû
Verpleegkundigen 

maken meer hun ogen op 
dan het bed van pa.

Louis

Bazaar
Zaterdag 14 september is een dag vol ac  viteiten in Diever. Tijdens deze dag 
staat World Servants centraal. In de zomer van 2020 gaat er een grote groep 
jongeren vanuit Diever en Dwingeloo mee met World Servants. 

Om ervoor te zorgen dat deze groep 
enthousiaste mensen mee kan met 
World Servants organiseren we op 14 
september van 10.00 tot 15.00 uur 
een bazaar bij de Kruiskerk Diever. 
Het is een bazaar voor jong en oud, zo 
zullen er verschillende dingen te koop 

zijn maar zijn er ook leuke dingen 
te doen voor kinderen. Te denken 
valt aan een markt, Rad van Fortuin, 
veilingen (11.00, 13.30 uur),
versnaperingen e.d. De gehele 
opbrengst zal naar World Servants 
gaan.
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