
  

 

  

’t Velleken 
Dé krant van KWB Gijzegem-Hofstade 

 

September 2015 
Jaargang 3 

Nr. 1 

 

Hou zeker onze website in de gaten! 

http://www.kwbgijzegem.be 

En?  

Hoe was je vakantie?  

Ver weg geweest?  

Of dicht bij huis gebleven?  

Was het leuk maar misschien te 

kort?  

Niet getreurd.  

Het KWB bestuur heeft alweer  

hard gewerkt aan een nieuw 

jaarprogramma. 

Dat de vakantie voorbij is, hoeft 

dus niet te betekenen dat genieten 

en ontspannen niet meer op de 

agenda staan.  

 

Je ontdekt in dit nummer een 

heleboel uittips. Ideëen voor 

groot en klein,  

ver of dichtbij, kortom, 

activiteiten die je energie een 

boost geven. 

Neem je agenda erbij en stip 

alvast de activiteiten van je keuze 

aan. 

 

 

Veel leesplezier ! 



2 |  

 

 

  

September-April Volleybal    p.7 
5+6 september Eetfestijn 

6 september  Rode duivels op groot scherm p.3 

27 september MTB-tocht (KOTK)   p.9 

oktober-november De Slimste mens   p.5 
3 oktober  Laser-shooting   p.3 

16 oktober  Initiatie belotting   p.6 

17 oktober  SAI-quiz (KOTK)   p.9 
23 oktober  KWB zingt    p.3 

25 oktober  Herfstwandeling    

30 oktober  1ste Belotting    p.6 

8 november  Sint-Maartenfeest   p.5 
11 november Hongermaal 11.11.11  p.5 

16-23-30 nov. Rug in beweging   p.7 

20 november 2de Belotting    p.6 
27 november 1ste kookles    p.5 

28 november 16de Gezinsquiz   p.5 

4 december  Spaghetti-avond (KOTK)  p.9 
7 december  Rug in beweging (4de sessie) p.7 

11 december Lezing Professor De Vos  p.8 

14 december Schaken    p.6 

18 december 3de Belotting    p.6 
25 december Kerstmarkt (KOTK)   p.9 

9 januari  Nieuwjaarsreceptie   p.5 

14 januari  Bedrijfsbezoek La Lorraine p.4 
15-20 januari Shortski LIVIGNO   p.6 

22 januari  2de kookles    p.5 

27 januari  Cursus rijbewijs (les 1)  p.11 
29 januari  4de Belotting    p.6 

31 januari  Ontbijtlezing Johan Museeuw p.8 

3 februari  Cursus rijbewijs (les 2)  p.11 

6 februari  Bowling     
15 februari  Schaken    p.6 

21 februari  Curieus Aalst   p.11 

27 februari  Comedy Night   p.10 
4 maart  5de Belotting    p.6 

5+6 maart  Parochie steakfestijn   

11 maart  3de kookles    p.5 
18 maart  info-avond Nepal   p.12 

20 maart  Nationale wandeldag   

25 maart  6de Belotting    p.6 

28 maart  Schlagerfestival   p.10 
10 april  Dauwtrip    p.7 

16 april  BBQ (KOTK)    p.9 

23 april  Volleybaltornooi   p.7 
24 april  KWB Speelstraat XXL + lego p.11 

5-8 mei  Actieweekend KOTK  p.9 

22 mei  Daguitstap Antwerpen   p.4 

29 mei  Petanque- en KUBB-tornooi p.11 
Mei-Juli  Fietstochten op woensdag p.7 

Augustus  Fietstocht naar zee   p.7 

Programma 2015-2016 

 

15-20 januari 

Short-ski 

03 oktober 

Laser shooting 

31 januari 

Johan Museeuw 

27 februari 

A world of comedy 



3 |  

>ONTDEK 
 

 

We dagen JOU uit voor een actief, spannend spel vol adrenaline! 

 

Voorzien van een wapen dat accuraat mikt tot wel 200m, sta je direct 

in het hart van de actie. Geen paniek, enkel pijnloze infraroodstralen 

worden afgevuurd. Bovendien is munitie ongelimiteerd. 

Zowel als gevorderde of als beginneling kan je meestrijden in één  

van beide teams. 

Draag zeker sportieve kledij die nat en vuil mag worden, en schoenen 

met een goede grip.  

Deze activiteit gaat door in Oudenaarde, op de terreinen 

van “The Outsider”; start om 16u00, einde rond 18u30 

11 

> 

03.10 LASERSHOOTING 

23.10 KWB ZINGT 

Nonkel Eric, nonkel Dirk, nonkel Rudy, nonkel Kris, nonkel Etienne, nonkel Willy, en nonkel Geert en 

soms nog wat andere familie ... of ook “De Helaasheid der Zingen” is een coverband die het vooral op 

feesten gemunt heeft. Hun repertoire? Nederlandstalige en anderstalige evergreens, liedjes die iedereen 

kent ongeacht de leeftijd. Gezelligheid en ambiance verzekerd! 

 

Staan jouw dansschoenen al klaar? 

Veilig, verfloos en pijnloos paintball beleven? 

FAMILIENIEUWS 
Welkom kleine Febe! Ze werd geboren op 4.08.2015. 

Dikke proficiat aan de kersverse ouders David en Kristel Janssens-Goeman en zusje Linde 

Wij storten 25 euro op hun rekening! 

. 

Schreeuw ze toe! 

Zondag 6 september spelen de Rode 

Duivels de kwalificatie wedstrijd 

voetbal tegen Cyprus.  

We zetten een groot scherm in  

“De Looierij” om de match van 

onze nationale ploeg live te volgen.  

Kom je ook supporteren? 

Opbrengst ten voordele van KOTK 
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ONTDEK 
  

Goesting in ’t Stad? 

La Lorraine Bakery Group is een 100% Belgische 

familiale holding actief in de maalderij- en 

bakkerijsector. De groep heeft 11 productie-

eenheden in België, Polen, Tsjechië en Roemenië 

en telt zo’n 2.700 werknemers.  
Het bezoek duurt zo’n 3 à 3,5 uur, en gaat door op 

een donderdagnamiddag. Minimum leeftijd voor 

een bezoek is 16 jaar. 

Wat krijg je te zien in Ninove? 

Het bedrijfsbezoek start met een kort overzicht 

van het bedrijf, en daarna word je rondgeleid in de 

productie. Je zal watertanden van de patisserie en 

duizelen door de hoeveelheid broodjes dat ieder 

uur van de band rolt. Na afloop is er een leuke 

attentie gevuld met brood en patisserie.  

Proeven doe je in groep, na de rondleiding.  

 

Wie zoet is, krijgt lekkers! 

14.01 BEDRIJFSBEZOEK “LA LORRAINE” 

Op ’t gemakske flaneren door de stad, de sfeer 

voelen, de schoonheid zien en de specialiteiten 

proeven … wat wil een mens nog meer ?  

Van de Middenstatie tot aan de Boerentoren, van 

het Rubenshuis tot het MAS, van een ‘bolleke’ 

drinken tot een lekkere culinaire lunch als 

middagpauze…. Genieten is de boodschap! Onze 

verkenners van dienst trekken binnenkort richting 

Antwerpen om alle nodige afspraken te maken en 

een mooi en gevarieerd programma uit te werken. 

Een kijkje nemen achter de schermen van de Zoo 

zal zeker op het programma staan.  

 

22.05 DAGUITSTAP ANTWERPEN 

> 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fgbb.be/cms/members/13_Flanders_Bakery_nv/nl&ei=ehyZVYO7CcvkUpnegcAO&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNGEXCCtydNEJyueeRRoPSN1PTUt-Q&ust=1436184051923393
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dsDE KLASSIEKERS 

 

 

  

Datum nog te bepalen 

De Slimste mens 
VILVOORDE 

Met onze KWB gaan we ook 

dit seizoen een opname 

bijwonen. We worden om 

20u30 verwacht in de studio 

van Videohouse in Vilvoorde 

waar we ontvangen worden met 

een drankje. 

De opname start rond 21u30, 

het einde is voorzien rond 

23u15.  

We vertrekken om 19u45 

vanop de parking 

Pachthofstraat. Bijgevolg gaan 

we carpoolen. Gezien het 

beperkt aantal plaatsen (max 

25) is vooraf inschrijven 

noodzakelijk 

8.11 

Sint Maartenfeest 
GIJZEGEM 

Op zondag 9 november 2014 

worden jullie opnieuw in  

De Looierij verwacht voor een 

leuke namiddag in gezelschap 

van Tovenaar Leo, Ranke 

Zonnebloem, Bieba en Ali 

Patat. Benieuwd welk avontuur 

ze dit keer gaan beleven. 

Uiteraard komt ook de Sint 

langs samen met zijn Pieten. 

Tot dan ! 
 

> 

 
 SINT MAARTENFEEST 

27.11 – 22.01 – 11.03 

Kooklessen 
GIJZEGEM 

Klaar om alle geur- en smaakpapillen opnieuw 

op scherp te zetten? We maken samen heerlijke 

gerechten met pit, geïnspireerd op verschillende 

culturen. 

 

 

28.11 Gezinsquiz 
GIJZEGEM 

Dé gelegenheidsquiz voor KWB-leden én 

sympathisanten. Het doel is vooral er een 

gezellige avond van te maken. Beroepsquizzers 

zijn daarom liever niet welkom. 

De meest uiteenlopende thema’s zullen aan bod 

komen, er zijn praktische proefjes, er zijn  

video-en muziekvragen en je kan je joker 

inzetten. 

Mooie naturaprijzen te winnen !! 

Vorm een ploegje van minimum 4 maar 

maximaal 6 personen. Vooraf inschrijven is 

nodig.  

 

 

09.01 - Nieuwjaarsreceptie 
GIJZEGEM 
Onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie is niet bepaald 

een klassieke receptie. Je krijgt een avondvullend 

programma met voor elk wat wils.  
Wat alvast gebleven is, is de opener van de avond, 

namelijk een aperitief met hapjes.  

Wat nadien volgt, blijft nog een verrassing !  

Weet alvast dat we met een toffe muzikale act  

de avond zullen afsluiten.  

OKTOBER DE SLIMSTE MENS 
 

Datum nog te bevestigen 

Bijwonen tv-opname De Slimste mens 
STUDIO VIDEOHOUSE - VILVOORDE 

Gezien het beperkt aantal plaatsen (max 25) is vooraf 

inschrijven noodzakelijk. Vertrek om 19u45, met eigen 
vervoer of als carpooler. 

 

08.11 

Sint Maartenfeest 
GIJZEGEM 

We hebben Tovenaar Leo, Ranke Zonnebloem, Bieba 

en Ali Patat opnieuw uitgenodigd voor een leuke 
namiddag vol avontuur. 

Uiteraard komt ook de Sint langs samen met zijn Pieten. 

Organisatie samen met Gezinsbond, Chiro, KVLV en 
Okra. 

 

11.11 

Hongermaal 
GIJZEGEM 

Samen met Chiro Popov en Gezinsbond wordt ieder jaar 

een hongermaal georganiseerd, waar vol-au-vent met 
rijst of gebakken rijst met omelet op het menu staan en 

waarvan de opbrengst wordt geschonken aan 11.11.11. 

Daar willen we ons als KWB zeker voor inzetten. 

 

 NIEUWJAARSRECEPTIE 
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 SPORT 

Onder impuls van Dirk De Wint en Isabelle en in 

samenwerking met JOSK (organisator winter-

sportreizen) wagen we ons aan dit initiatief. 

Livigno is een prachtig bergdorp en ligt op de 

Zwitserse en Italiaanse grens en is belastingvrij.  

Het dorp ligt in een breed dal op ruim 1800 

meter hoogte en heeft in totaal zo’n 115 km aan 

pistes. Doordat de skigebieden aan beide kanten 

van het dal liggen is het de hele dag mogelijk om 

in de zon te skiën en snowboarden. 

Beginners kunnen gratis les krijgen van Isabelle 

en Dirk en ook de niet-skiërs worden begeleid 

door hen. 

We logeren in hotel PRIMULA, met ontbijt in 

buffetvorm en bovendien een uitstekende 

italiaanse keuken. 

 

Praktisch: 

Inclusief: reis heen en terug; vrijdag (vertrek 

rond 18u) en terug in Gijzegem woensdag rond 

6u (wie dan nog wil gaan werken kan dit doen). 

Ontbijt bij aankomst, 3 nachten verblijf in 

halfpension en 4 dagen skipas Livigno. 

Prijs: 590 euro voor de skiërs;  

voor niet-skiërs 460 euro 

Huur materiaal (wie niks heeft): 70 euro, 

ongevallenverzekering 15 euro en 

annulatieverzekering 16 euro. 

 

Wil je nu al inschrijven, dit kan: 

contacteer Guido op nummer 0494/03.86.67 of 

via guido.bruyland@kwbgijzegem.be  en stort 

een voorschot van 150 euro pp op  

BE27 0013 9209 3173 van KWB Gijzegem-

Hofstade met vermelding: “skiën of wandelen”. 

06.02 AVONDJE BOWLING 

> 
Even bijtanken? Nu boeken! 

15.01-20.01 SHORT-SKI 

16.10 

Initiatie belotten 
Wil je graag mee belotten, maar ken je de 

spelregels niet? Geen nood, met deze initiatie kan 

je jouw kennis van dit kaartspel bijschaven. 

 

30.10-20.11-18.12-29.01-04.03-25.03 

Belotten 
Gezellig een kaartje leggen voor liefhebbers van 

het kaartspel. Voor jong en oud, kenners en 

beginnende kaarters, dus fair play wordt 

gewaardeerd! 

25.10 HERFSTWANDELING 

14.12 – 15.02 

Schaken 
Haal je schaakspel maar van onder het stof! 

Na de succesvolle initiatie krijg je de kans 

meerdere partijen te spelen.  

Oefening baart kunst! 

 

mailto:guido.bruyland@kwbgijzegem.be
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  SPORT 
  

> 
Of je nu al jaren volleybal speelt of je hebt het nog nooit gedaan, iedereen ouder dan 16, kan bij ons 

terecht! Elke dinsdagavond ligt de nadruk op het vriendschappelijke en vertrouwd raken met volleybal. 

We spelen, niet tijdens de schoolvakanties, van 20u tot 22u in de sporthal van het Sint-Vincentiusinstituut 

in Gijzegem. 

 

Daarnaast hebben we ook een ploeg in de FALOS-competitie Denderland. De wedstrijden vinden steeds 

plaats op zondagvoormiddag; verre verplaatsingen zijn beperkt.  

Wil je onze ploeg versterken? Kom dan zeker een kijkje nemen tijdens één van onze wedstrijden. De 

volleybal-kalender staat ook online http://www.kwbgijzegem.be/ rubriek “Volleybal”. 

De deelnemende ploegen, de uitslagen en rankschikking vind je op http://volley.vandemeerssche.com/. 

 

16-23-30.11 – 07.12 

Rug in beweging 
GIJZEGEM 

80 % van de mensen heeft vroeg of laat last van 

rugpijn. Bij meer dan de helft is het een regelmatig 

terugkerend of blijvend probleem. Deze cursus  

helpt je om rugproblemen te voorkomen en aan te 

pakken. 

Volgende thema’s komen aan bod: 

 Staan en zitten - bureauwerk 

 Tillen en heffen 

 Slapen en liggen 

 Rugvriendelijk bewegen (sport) 

 

10.04 

Dauwtrip 
Je start de dag met een jenevertje of een koffie.  

Om 7u vertrekken we op onze wandeling, de locatie 

is nog een goed bewaard geheim (we weten het zelf 

nog niet ).  

Halverwege houden we halt voor een hapje en een 

drankje.  

Rond 10u30 wordt een overheerlijke brunch 

geserveerd. 

23.04 

Volleybaltornooi Competitie 

Denderland 
SPORTHAL SVI GIJZEGEM 

 

Mei-Juli 

Wekelijkse fietstochten op woensdag 
We starten met een tochtje van 20 à 25 km 

om verder op te bouwen tot 35 km. 

Het enthousiasme om te fietsen wordt groter 

en groter! 

 

Augustus  
Fietstocht naar zee voor gevorderde fietsers. 

We doen enkel de heenreis (100 km), 

douchen, eten en ontspannen aan zee en 

komen ’s avonds terug met de trein. 

http://www.kwbgijzegem.be/
http://volley.vandemeerssche.com/
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 VISIES / CONFRONTATIES  > 

Johan Museeuw (1965), één van de beste wielrenners ooit spreekt ! Een unieke inkijk in de wielersport 

en dit zonder taboes. Museeuw bereikte als profwielrenner de hoogste toppen, maar verkende ook de 

diepste dalen. Hij werd wereldkampioen, won drie keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 

Maar hij keek ook twee keer de dood in de ogen en werd in de herfst van zijn carrière genekt door een 

dopingaffaire. Dat doet iets met een mens, ook met de mens achter de topsporter. Museeuw gooit 

daaromtrent alle remmen los in een gesprek met ex-wielerjournalist Rik Vanwalleghem die hem 

interviewt. Rik is momenteel directeur van het Centrum Ronde Van Vlaanderen in Oudenaarde. 

 

Wil je jezelf verwennen op zondagmorgen? Het interview wordt voorafgegaan door een heerlijk 

ontbijt! 

Belga Sport - De leeuw van Vlaanderen 

31.01 Ontbijtlezing Johan Museeuw 

11.12 Professor Luc De Vos 

Een schot in Sarajevo ontstak het politieke kruitvat van 

het begin van de vorige eeuw en leidde tot de Eerste 

Wereldoorlog. Een oorlog die met een zelden gezien 

enthousiasme van start is gegaan, en waarvan niemand 

kon vermoeden dat hij zou uitdraaien op een vier jaar 

durende strijd.  

 

Verdun en Passendale staan synoniem voor slachtingen 

zonder voorgaande. Gasaanvallen met chloor, fosgeen 

en mosterdgas zaaiden dood en vernieling. Maar zoals 

bij elke oorlog was er ook de technische en de medische 

vooruitgang en in de nasleep deden democratie, 

communisme, socialisme en emancipatie hun intrede.  

 

Emeritus professor doctor Luc De Vos analyseert de 

aanloop, het verloop en de nasleep van één van de 

bloedigste conflicten uit de recente geschiedenis. 

Professor “Oorlog” 
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   COMEDY / CONCERT  > 

Piv Huvluv (51) is misschien niet de bekendste 

stand-upcomedian die Vlaanderen rijk is, maar sinds 

hij in 1997 de finale van Humo’s Comedy Cup 

haalde, bouwde de West-Vlaming gestaag zijn 

carrière als stand-upper uit. Ondertussen is de 

voormalige leerkracht al vier jaar voltijds met 

comedy bezig. 

Voor onze comedy night brengt hij een “Best of”, 

een avondvullende show met een compilatie van de 

beste fragmenten uit zijn shows van de voorbije 

jaren. 

De Standaard noemt hem de 'meest authentieke' 

Vlaamse comedian. Zijn humor is verhalend, niet 

zelden visueel ondersteund, sterk persoonlijk en 

buitengewoon herkenbaar voor een breed publiek. 

Piv is een comedian waarmee je altijd sympathiseert. 

Comedy Night met Piv Huvluv 

27.02 COMEDY NIGHT 

“Wat voor een wielrenner de Tour de France is, dat is 

Het Schlagerfestival voor een artiest. Dit is één van 

de mooiste festivals waar je als artiest deel van kan 

uitmaken. Op het podium krijg je echt kippenvel 

wanneer je die mensenmassa avond na avond ziet 

genieten en feesten. Heerlijk is dat!” zegt Bart Kaëll, 

één van de artiesten die op het podium van de Ethias 

Arena zal staan op het Schlagerfestival 2016. 

 

Voor de show van Paasmaandag 28 maart om 15u00 

hebben we 60 “ambiance”-tickets besteld. We zitten 

middenin de ambiance, en daarvoor gaan we :  

een namiddagje verstand op nul, blik op oneindig en 

feest vieren !! 

 

Zijn op dit moment reeds bevestigd : Roxeanne en 

André Hazes JR, Lindsay, Bart Kaëll, De Romeo’s 

en Belle Perez. Hier komen ongetwijfeld nog namen 

bij ! 

 

Kort na de namiddag vertrekken we met onze party-

bus vanop de parking Pachthofstraat.  

Wil je er bij zijn?  

Waar is da feestje? 

28.03 SCHLAGERFESTIVAL 
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FAMILIE  > 
CURSUS RIJBEWIJS 

 
Wil je als begeleider met een kandidaat bestuurder 

de weg op? Je kan maar beter goed voorbereid zijn. 

Voor de begeleiders is een speciaal startpakket 

ontwikkeld, want begeleider zijn is toch wat anders 

dan zelf met de auto rijden. Je kennis opfrissen van 

de verkeersregels is daarbij geen overbodige luxe. 

Een begeleider moet ook een goede coach zijn die 

met een plan werkt. In het startpakket zitten twee 

avonden: één over de verkeersregels en één over de 

aanpak van de begeleiding. 

21.02  CURIEUS AALST 

SPEELSTRAAT XXL + LEGO 
 

In en rond De Looierij pakken we uit met een 

mooi pakket XL spelen zoals vier op een rij, groot 

schaakspel, gigantische mikado en uiteraard zijn 

ook de 20.000 LEGO-blokjes opnieuw van de 

partij. Kom zondag met je gezin naar  

De Looierij, de kinderen kunnen er hun hart 

ophalen en ouders genieten mee met een drankje 

en een hapje. 

PETANQUE EN KUBB TORNOOI 
Kubb is een van origine Zweeds spel waarbij je houten 

blokken om moet gooien.  

Kubb en petanque zijn gezelschapsspelen die buiten 

gespeeld worden. Bovendien kan iedereen meedoen, 

jong en oud. We leggen de spelregels grondig uit. 

Wil je een échte werpkampioen worden? Dan ben je 

meer dan welkom in de tuin van Marc Fransen, in de 

Drapstraat in Gijzegem.  

Vooraf inschrijven is niet nodig. 

“CURIEUS” AALST 
 

Wil je wel eens op een andere manier door Aalst op 

wandel? Ga dan mee met onze ludieke wandeling 

door de geschiedenis van arm en rijk in Aalst. 

Je wandelt over het Maegelijn en het Oudvrouw-

kenshuis, langs de Tettentoren en de Zwarte Man,  

je hoort er meer over “scherregossen”, Pieter Daens 

en Louis Paul Boon, kortom: het belooft een 

interessante en leerrijke namiddag te worden in ons 

aller “Oilsjt”! 

24.04 SPEELSTRAAT XXL 

29.05 TORNOOI 

27.01 – 03.02 RIJBEWIJS 
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onze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je vragen, 

suggesties, 

Guido.bruyland@kw

bgijzegem.be 

Spreek je graag één van onze bestuursleden aan:  

“Zaterdag 25 april, wat een verschrikkelijke dag! 

Nepal wordt opgeschrikt door een heel grote aardbeving met erg grote gevolgen. Duizenden doden, vele 

gewonden en heel veel miserie op komst. Wat nu? Ook al is het 4 maand geleden, hulp is nog steeds 

nodig!” 

Aan het woord is Bert Demarest. Hij woont zelf in Nepal en steunt samen met familie en vrienden reeds  

11 jaar hulpprojecten via organisatie “De Vuurvlieg”. 

 

Gerrit De Wilde, al jaren lid van onze KWB afdeling en fervent hiker, raakte verbonden met de mensen 

en het land tijdens zijn reizen naar Nepal en de Everest.  

 

Onze KWB wil graag iets concreet doen voor zo’n prachtig initiatief! 

18 maart brengen ze samen nieuws over de projecten en de gevolgen van deze catastrofe op “het land 

van glimlach”. De inkomsten van deze avond gaan integraal naar de projecten van “De VUURVLIEG”. 

 

18.03 

 

Bestuur 

KWB Gijzegem-Hofstade 
 

 
Heb je vragen, suggesties? 

Spreek ons aan!  

Tot op één van de volgende 

activiteiten? 

 

Guido, Marc, René, Dirk, Freddy, 

Stany, Dirk, Peter, Marc, Ivan, 

Carlo, Geert, Astrid, Rita, Leo, 

Hubert, Emery, Luc, Benny, Paul 

 

Mailen kan ook: 

Guido.bruyland@kwbgijzegem.be 

https://go.madmimi.com/redirects/1437049257-420fbcf3aeda61a567c35cb9bcfe5e5c-72dab87?pa=31699011160
https://go.madmimi.com/redirects/1437049257-41359d6d6c3d1b32f474dd8d58394abe-72dab87?pa=31699011160

