buurt die
Weet jij iemand in de , wees
is
wat lastiger ter been em ook
een goede buur en ne of haar
een krantje voor hem
mee!

Buurtnieuws
Almere Haven

de Werven

de Wierden

Daar is ‘ie dan: de derde Buurtkrant Almere Haven. Voor en
door bewoners van de Werven, Hoven, Wierden en het centrum. Een enthousiaste buurtredactie werkt samen met partijen die werkzaam zijn in de buurt om de krant samen te stellen.

de Hoven

Centrum
Almere Haven

Weet je nog: het was de uitslag van een
enquête in 2015 die er voor gezorgd heeft dat
je nu deze krant leest. Bewoners gaven toen
aan behoefte te hebben aan een krant met
zowel aandacht voor wat er speelt in buurt, als
voor de mensen die er wonen. En dat is gelukt
dankzij een financiële bijdrage uit het project
Integrale Wijkaanpak Binnenring Almere Haven
van Ymere, de Alliantie en gemeente Almere.
In de Filmwijk maken bewoners ook een krant
die vier keer per jaar verschijnt. Een verschil
met onze buurtkrant is dat zij deze voor een

de Hoven
groot deel zelf bekostigen. Door ruimte te
‘verkopen’ aan lokale ondernemers, organisatoren van activiteiten en instanties die actief zijn
in de wijk. Wellicht is het een mooie ambitie
voor deze buurtkrant te groeien richting een
dergelijke verschijningsvorm. Nóg meer nieuws
voor en door bewoners. Maar daar hebben we
wel nog meer buurtkracht voor nodig. Lijkt het
je leuk om mee te doen in de buurtredactie? Of
heb je andere talenten die kunnen bijdragen?
Laat het weten door te mailen naar:

buurtkrantalmerehaven@gmail.com.

Centrum
Almere Haven

Schoonmaakactie
in de Hoven:
Buurtpower!

Het Ontbijt van de ontmoeting
Je moet er nu niet aan denken
om eens lekker buiten te ontbijten,
maar op zaterdag 3 september kon
het prima op de Markt. Willekeu-

Burendag is vooral een gezellige dag om je buren (beter)
te leren kennen.

rig waren Havenaren uitgenodigd
om te genieten van een ontbijt dat
werd aangeboden door de gastvrije

‘Maar eerst handen uit de mou- val op te ruimen en gingen met prikkers en
wen!’ dachten ze in de Hoven. En vuilniszakken op pad. Het complex en de

ondernemers in van het winkelcen-

zo werd de omgeving rondom het

aan om te luisteren naar waar de

omgeving knapt er meteen van op en het
ziet er weer fris en gezellig uit.

Binnenhof opgeruimd. En na het Moe maar voldaan genoten we daarna van
harde werken was het tijd voor hun goed gesprekken en mooie ontmoetingen.
‘Buurtfeessie’.
“Het was vroeg in de ochtend toen de eerste buurbewoners zich verzamelden bij het
Hovenhonk. Het mooie weer leende zich
daar natuurlijk perfect voor. De opkomst
was groot, dus we konden de werkzaamheden verdelen onder drie groepen.
Eén groep heeft het onkruid bij de gevels
van wooncomplex aan het binnenhof
opgeruimd. Een tweede groep heeft
bloemetjes geplant in een kale perk op het
plein. En een derde groep, waaronder veel
kinderen, waren vooral bezig om zwerfaf-

Onverwachts trakteerde een buurman
op warme hapjes. Terwijl de kinderen zich
vermaakten met het springkussen en de
knutselactiviteiten.

En het mooie is: aan het einde van de dag
hebben een aantal buurtbewoners zich
spontaan aangemeld voor de maandelijks
prikactie van zwerfafval, top!
In het vervolg gaan wij elke eerste zaterdag van de maand om 10.00 uur een uurtje zwerfafval prikken in de buurt. Helpt je
ook een keer mee? Of wil je weten hoe je
zo’n actie ook in jouw buurt van de grond
krijgt? Kom maar eens langs. De verzamelplek is het Hovenhonk, Binnenhof 23.”
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trum. Ook buurtjournalist Ton schoof

Namens de buurtkrant heb ik aan verschillende ontbijttafels gezeten en stelde als
eerst de vraag: Wat vindt jij nou zo tof aan
Haven? Veel gebruikte woorden waren:
rustig, dorps, schoon, gezellig, kleinschalig
en gemoedelijk. En dat alles zo dichtbij is.
Uiteraard vroeg ik ook wat Havenaren minder leuk aan hun woonomgeving vinden.
Een gedeeld gevoel van ‘Alles gaat hier
weg’ kwam naar voren. De triatlon, het
zwembad en de sporthal worden erg gemist. Ook werd een loket van de gemeente gemist in Haven voor het aanvragen en
afhalen van paspoorten en dergelijke.

Havenaar het zo al over heeft aan Deze opbrengst deelde ik uiteraard met de
de ontbijttafel.
“Voorafgaande aan dit ontbijt was de wind
de eerste die zich tegoed deed aan de
gedekte tafels. Na enig herschikken van
de tafels was het tijd voor het welkom
door Olaf en Mirella van het gebiedsteam
en wethouder Herrema
In zijn openingswoord sprak Herrema over
zijn bewondering voor de vastberadenheid van Havenaren. Zij staan voor wat ze
willen, en organiseren zich om hun doel te
bereiken. Hij gaf een recent voorbeeld. De
actie voor het behoud van het zorgcentrum Oost. Door inzet van de bewoners uit
de Grienden en de Meenten is deze actie
geslaagd en is het behoud van dit centrum
voor de buurt een feit. Daarna nam het
ontbijt zijn aanvang.

wethouder.

Zijn zienswijze hierover was dat terug kijken onnodig is. De stadsfunctie die Haven
veertig jaar geleden had is er niet meer.
Almere is veel groter geworden en is
Haven ontgroeid. Hij wil graag samen op
zoek naar nieuwe kansen om Haven een
bruisend dorp te laten blijven binnen het
grote Almere. En daarom komt hij graag
vroeg zijn bed uit voor ontmoetingen als
deze, om van Havenaren te horen hoe zij
veranderingen ervaren.
Tot slot spreek ik denk namens alle
veertig gasten die aanwezig waren bij dit
ontbijt als ik zeg: complimenten voor de
organisatoren en de ondernemers die dit
mogelijk hebben gemaakt. Hopelijk wordt
het samen ontbijten in de eerste week van
september een echte Havense traditie!
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de Wierden

Bewonerscommissie
de Wierden bestaat
al 10 jaar!
Hoog tijd vond Henri uit de Wierden om
de leden te vragen hoe zij deze jaren ervaren hebben.
“De oprichting van de Bewonerscommissie (BC) was uit nood geboren. In de
Wierden was het buurthuis gesloten en
het groot onderhoud werd elk jaar uitgesteld.
De buurt begon te verpauperen. Samen
met de basisschool de Wierwinde is het
de BC gelukt om in het oude buurthuis het
activiteitencentrum Wierdendok te krijgen.
Hier worden veel activiteiten van BC georganiseerd. De mensen van de oprichting
zitten er nog steeds bij en zijn het huidige
bestuur.
In de afgelopen 10 jaar heeft de BC al heel
wat bereikt en daar zijn ze met recht trots
op. De BC wil samen met bewoners de
wijk mooier en leefbaarder maken en de

bewoners meer betrekken met hun wijk.
De BC is hiervoor constant op zoek naar
nieuwe actieve leden. Dit jaar hebben
ze de wijk de Laren bij hun activiteiten
betrokken en de naam is gewijzigd in BC
de Wierden – de Laren. De BC hoopt dan
ook dat de bewoners van de Laren zich
voor de BC gaan aanmelden. Eind van
het jaar verplaatsen de activiteiten van
het Wierdendok naar de nieuwe locatie
de Aquamarijn. Een uniek gebouw met
een basisschool, kinderopvang en een
activiteitencentrum in één gebouw, waarbij
gebruik gemaakt wordt van elkaars faciliteiten, kennis en ervaring.
Op dit moment bestaat de BC uit elf vaste
leden en bij veel activiteiten wordt een
beroep gedaan op vrijwilligers. Ondanks
deze kleine bezetting krijgt de BC veel
activiteiten georganiseerd:: de disco voor
de jeugd, knutselmiddagen, bingo voor de
jeugd, bingo voor volwassenen,

Wist je dat: het torentje bij de
jachthaven geen vuurtoren is?

Heel veel zon op het springkussenfestival van dit jaar. Gelukkig kreeg
BC de Wierden de brandweer zover om voor verkoeling te zorgen.
Jammer dat deze locatie volgend jaar niet meer beschikbaar is, dan
zijn de bouwwerkzaamheden voor de flat gestart.

burendag, lichtjestocht, luchtkussenfestival en natuurlijk het jaarlijkse buurtfeest.
Om van de BC een succes te maken is
samenwerking belangrijk. Niet alleen met
bewoners en andere vrijwilligers, maar ook
met andere organisaties, ondernemingen
en gemeente. Alleen samen kan je wat bereiken. Wil je meer weten, bezoek dan de
website www.bcdewierden.nl of bezoek
de facebook pagina of kom langs op het
Wierdendok.”

PS
Het activiteitencentrum van de Aquamarijn
is nog opzoek naar gastvrouwen en gastheren. Ben of ken jij iemand die hier geknipt voor is? Neem dan contact op met
de beheerder telefonisch 036- 5404993,
via de mail wierdendok@gmail.com.

Centrum
Almere Haven

Samen aan de wandel
Wandelen is een fijne en laagdrempelige manier om fit te blijven. En wan-

Door Ton Schoelitsz

delen met anderen is nog gezellig ook! Iedere vrijdagochtend kan iedereen

Dit torentje is een bewakingstoren geweest. De gepensioneerde zand/

meelopen met de wandeling van SeniorLive. De zogenoemde Social Walk

grind schipper Ruben Vogel verteld mij daarover het volgende. “Deze to-

start om 10:30 uur aan de Kerkgracht 41 in Almere Haven. Dit is ook het

ren had de functie om het scheepvaartverkeer varende op de Neder-Rijn/

eindpunt van elke wandeling.

Lek stroomafwaarts te waarschuwen voor het kruisend scheepvaartverkeer.
Deze signalering was in het leven geroepen nadat er bijna maandelijks aanvaringen plaats vonden. Bij een wassende rivier
ontstond op deze kruising een zeer sterke
stroming van het water en kon een schipper op de rivier niet zomaar stoppen. Door
de wachter in de toren werd het juiste
lichtsignaal gegeven zodat de schipper
op de rivier het schip kon laten drijven
de motor nauwelijks te gebruiken en zo
vaart te verminderen zodat het kruisend

verkeer zonder ongelukken zijn vaart kon
vervolgen.” Door de verbeterde navigatie
systemen werd deze bewakingstoren
overbodig. Almere heeft zich over deze
toren ontfermt en heeft hem nu aan de
ingang van de jachthaven een markante
plek gegeven. Van zijn pensioen genietend
mag de toren een beetje dromerig, over
de drukte van weleer, over het water naar
de scheepvaart kijken dat langs vaart over
het Gooimeer.”

De Social Walk is ook geschikt voor rollatorgebruikers. Ook een medische aandoening hoeft niet per definitie een obstakel
te zijn om mee te doen. De professionals
van SeniorLive houden rekening met jouw
situatie en tempo. Neem bij twijfel over je
fysieke gesteldheid vooraf contact op met
uw huisarts of bespreek dit even met onze
Social Walk begeleidster Maria Zaal.
Na de wandeling wordt er een gezamenlijke cooling down gedaan met de deelnemers van Fitness Online. Tot slot: om bij
te komen hebben we koffie/thee en iets
lekkers!

Bij matige regen gaat de wandeling door,
bij erg slecht weer worden binnen oefeningen gedaan onder deskundige begeleiding. Je kunt je aanmelden voor de Social
Walk via Manager Hetty Cram, telefoonnummer (036) 7370421

André is een van deelnemers aan de
wekelijkse Social Walk: “¨Omdat ik lichamelijke beperkingen heb, is het voor mij
belangrijk om in beweging te blijven.
Het fijne van de Social Walk is dat er
rekening wordt gehouden met iemands
persoonlijke omstandigheden¨.
Voor mij is er bijvoorbeeld een speciaal
groepje samengesteld, ze houden een
oogje in het zeil vanwege mijn medische
situatie Ik moedig iedereen aan om mee
te doen, want iedereen kan meedoen.
Bovendien is het gezellig om na afloop
samen wat te eten en drinken. Dat schept
een extra band. Ik moet er alleen altijd wel
even voor zorgen dat ik nog een plekje
heb voor de lekkere vis, die mijn vrouw op
vrijdag klaar heeft staan als ik terug kom!¨
De kosten bedragen € 3,- per keer, dit is
inclusief koffie/thee en iets lekkers. Je kunt
deze contant voldoen.
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Wie weet wat Havenaren kunnen
bereiken als ze de koppen bij
Centrum
elkaar steken
Almere Haven
Buurtjournalist Vincent beschrijft wat hij ziet als hij een wandeling maakt
van de Havenkom door het centrum maakt.
“Lopend over de Sluiskade en in het winkelcentrum vallen mij een aantal zaken op.
De Sluiskade is een schone gezellige
wandelkade.
Geweldige keuze aan cafés restaurants
met gezellige en goed verzorgde terrassen die je uitnodigen om een drankje te
drinken of een maaltijd te nuttigen. Hoe
anders is het in het winkelcentrum Meerstraat en Kruistraat zien er redelijk uit en
voelen goed. Wat opvalt is de rommel van
bezoekers na sluitingstijd. Dat zwerfvuil
zie je ook terug bij de bushaltes.
Aangekomen in de Marktstraat, Markt en
Brink valt natuurlijk het prachtig gerenoveerde Corrosia op, maar ook de grote
leegstand van winkelruimtes. Allemaal
zaken die mijn inziens beter kunnen.

Ik heb als eens nagedacht over oplossingsrichtingen en een aantal kritische
vragen geformuleerd.
Zijn er bijvoorbeeld grotere afvalbakken
beschikbaar, zodat er naast gooien niet
meer nodig is? Kunnen de leerlingen van
de Meergronden misschien helpen bij het
opgeruimd houden van ook hun leefomgeving? En voor de leegstand: hoe kunnen
we eigenaren inspireren om bijvoorbeeld
een mooie foto op te hangen in de etalage
en de gevels te onderhouden?
Wie weet wat bewoners, ondernemers,
vastgoedeigenaren en de gemeente kunnen bereiken als ze de koppen bij elkaar
steken.” Welke oplossingen zie jij voor je?
Of zie jij het misschien heel anders?
Mail dan naar
buurtkrantalmerehaven@gmail.com.

de Werven

Samen werken aan
een mooiere wijk
Het groot onderhoud van de Werven ligt op schema. De Goedewerf en
Wittewerf zijn, op het aanplanten van het groen na, afgerond en nu wordt
er in de Achterwerf gewerkt.

Samen Doen: vrijwilligers
actief in het Wijkteam
Onder de noemer “Samen doen” zijn bij het Wijkteam verschillende vrijwilligers actief. Mirelva en Bouchra vertellen hier graag over. Misschien
ook iets voor jou?

Mirelva: “Vanaf maart 2016 ben ik vrijwilliger bij het Regelpunt. Ik help mensen onder andere met het schrijven van brieven,
instanties bellen en administratie op orde
brengen. Mensen op weg helpen én een
luisterend oor bieden, dat maakt dit vrijwilligerswerk zo leuk. Ik vind het zelfs zó leuk
om dit werk te doen dat ik binnenkort start
met de opleiding Maatschappelijk werk.”

gevoel kan geven als zij het Wijkteam
bezoeken tijdens de spreekuren. In het
begin vond ik het lastig om met onbekende mensen te praten maar nu gaat dat
vanzelf.”
Wil je meer weten? Kom eens langs voor
een kopje koffie tijdens de spreekuren van
het Wijkteam of kijk op https://wijkteams.
almere.nl/wijkteams/haven-binnenring/

Bouchra is gastvrouw voor het Wijkteam.
“Het is fijn dat ik Havenaren een welkom
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“Het samenwerken in bouwteam is wat
ons betreft een goede keuze”, vertelt
Henk Nieboer. “We zitten met aannemer
Dusseldorp aan tafel om het ontwerp
te maken. Bewoners hebben inspraak
tijdens inloopavonden en in de vorm van
een klankbordgroep. De resultaten mogen
er zijn: een korte voorbereidingsperiode,
geen gesteggel met de aannemer tijdens
de uitvoering en de bewoners zijn tevreden. Het werkt, zeker met een aannemer
als Dusseldorp, die het samenwerken in
het bloed heeft zitten.”
Het enige minpuntje was de onrust onder
de bewoners over de nieuwe afvalinzameling in de wijk. Henk licht toe: “Dit
onderwerp is later opgepakt, waardoor de
voorbereidingstijd kort was, zeker in de
Goedewerf en Wittewerf. Te kort eigenlijk. Daar hebben we van geleerd. Bij het
ontwerp van de Achterwerf ging het al een
stuk beter.

Voor mij is dit een bevestiging dat je meteen vanaf het begin samen zaken moet
oppakken, zeker bij dit soort projecten.”
Lucas van Weerden, die al bijna 40 jaar in
de Wittewerf woont, bevestigt dit volmondig: “We hebben het echt samen gedaan.
Er is goed naar ons geluisterd en veel
bewonerswensen zijn meegenomen. Ook
mijn deelname aan de klankbordgroep
heb ik als positief ervaren, de bijeenkomsten gingen altijd op een heel ontspannen
manier. Het is dat ik al aardig op leeftijd
ben, maar anders zou ik de volgende keer
zo weer meedoen!”
Bewoners die voor hun buurt mee willen denken: ook voor de nog op stapel
staande Werven komt er een klankbordgroep. Bewoners worden tegen die tijd
uitgenodigd mee te doen. Want alleen
samen kunnen we het weer mooier maken
in de Werven!
www.facebook.com/GOdewerven
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Wat is er veel te doen in de Werven, de Hoven, de Wierden en het Centrum! In deze kalender staat het nodige opgesomd, maar is natuurlijk lang niet compleet.
Wil jij je activiteit in de volgende buurtkrant hebben? Stuur dan een email naar: buurtkrantalmerehaven@gmail.com.

activiteiten

Activiteiten
voor
kinderen
en
jongeren

Voorlezen, altijd een
feestje

Iedere vrijdag zijn peuters
welkom in de Nieuwe
Bibliotheek voor het gezelligste voorleeshalfuurtje.
Van 10:30 tot 11:00 uur.

Chill-point

Kook-community

Trapnotov Tienerdisco

Ben jij tussen de 10 en 15
jaar en heb jij zin om met
andere leeftijdsgenoten een
gezellige middag te hebben? Kom dan op woens-

Voor meiden vanaf 13 jaar.
1x in de 2 weken op

Lekker dansen iedere eerste vrijdag van de maand
met andere jongeren van
10 tot 13 jaar.

dagmiddag van 14.30-16.30
uur naar inloophuis de

Meer info via Thessa van de
Hardenberg. Telefoonnummer: 0610093914

Trapnotov, Kerkstraat 52.

Aanmelden via elmhassani@deschoor.nl

Inloopspreekuur Wijkteam
14.30 - 16.30 uur

Serre.

dinsdagavond van 18:00 tot
20:00 uur.

Trapnotov After School
Iedere dinsdag van 15:30
tot 17:30 uur is Trapnotov

open voor jongeren van 10
tot 13 jaar.

Van 19:00 tot 21:00 uur.

Meer info via Thessa van
de Hardenberg. Telefoonnummer: 0610093914

Activiteiten
voor
iedereen

Inloopspreekuur Taal

Koffieochtend in De Serre

Koffieochtend in Corrosia

Digitale Helpdesk

Vrijwilligers geven u informatie over het beter leren
van de Nederlandse taal.

Iedereen is welkom voor
een bakkie troost, een
praatje en wat ontspanning. Elke dinsdagmorgen
van 10:00 tot 11:30 uur De
Serre, Wittewerf 20

Iedereen is welkom voor
een bakkie troost, een
praatje en wat ontspanning. Elke maandag,

Heeft u problemen met
het zoeken naar informatie of met het invullen van
digitale formulieren? Kom
dan langs en we helpen u
verder.

Elke maandag van 10:30
tot 12:00 uur Bibliotheek,

Markt 39

dinsdag en woensdag van
09:00 tot 11:00 uur Buurt-

huis Corrosia, Markt 39

Gezondheidscentrum West
Leemwierde 130
Inloopspreekuur Wijkteam
10.00 - 12.00 uur
Corrosia (Markt 39)

Elke donderdag van 14:30
tot 15:00 uur Bibliotheek,

Markt 39

Eettafel
Vrijwilligers Hetty, Cisca, Bep
en Mar maken elke laatste
maandag van de maand
een lekkere en gezellige
maaltijd. In het Wierdendok (Oldewierde 170) en
vanaf 2017 in de Aquamarijn
(Meerveld 4). Kosten €5aanmelden door te bellen
naar 036-5404993

GrandCafé WIJS
Ouderen met zorgbehoefte
Elke maandag- en
donderdagmiddag
12.30 - 15.30 uur
Buurtcentrum Corrosia
Lunch en activiteiten onder
begeleiding. Bijdrage: € 3,Aanmelden bij Linda Feller
06 13171984 of
grandcafewijs@deschoor.nl

Dansen is plezier voor twee
Ben jij gek op (stijl)dansen?
Naast vrijdansen geeft Emiel
Allo les in de danspassen.
Elke vrijdagavond van 19.00
tot 21.00 uur. In het Wierdendok (Oldewierde 170) en vanaf
2017 in de Aquamarijn (Meerveld 4). Koppels kunnen zich
aanmelden door te bellen naar
036-5310410. Kosten zijn €5per persoon per maand.

Bouw, werk, en sloop op een rij
• In de Kornwierde start in december 2016 de bouw 27 gelijkvloerse 3
kamer appartementen in de sociale huur.
• In de Wierden (locatie gesloopte AH, Wierdendok en Wierwinde) start
in de zomer van 2017 de bouw van 58 sociale huurwoningen, verspreid over twee gebouwen. Het merendeel van de woningen zijn
gelijkvloerse 3 kamer appartementen. Aantrekkelijk voor senioren
• In de Werven is er nog steeds groot-onderhoud. Tot 2019 wordt hier

Wijkteam Regelpunt
Het regelpunt biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van een bijstandsuitkering
of om zichzelf in te schrijven als woningzoekende. Het wijkteam kan ondersteuning bieden bij
het opzoeken van informatie op internet, de juiste formulieren te vinden en indien nodig in te
schrijven voor diverse zaken zoals het regelen van toeslagen, meterstanden van nutsbedrijven
doorgeven etcetera.
Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het Regelpunt. Het Regelpunt is iedere donderdag geopend van 12.00 tot 14.00 uur en elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur. Komt u langs
op Markt 39?

gewerkt.
• In het Sportwerfpark is begonnen met de sloop van het zwembad
en de sporthal. Naar verwachting afgerond in maart 2017. Actuele
informatie over de bouw van de nieuwe sporthal op haven.almere.nl

Colofon

Eindredactie
Tekst

Gratis proeflessen, ook voor jou!
Sporten en bewegen is goed voor iedereen. En vooral ook leuk. Almere kent een groot aantal
sportverengingen waar je de meest uiteenlopende sporten kunt beoefenen. Voor de geoefende
sportieveling en voor de beginner.
Op www.sportiefalmere.nl kun je een overzicht vinden van gratis sportieve proeflessen. Zodat
je kennis kan maken met de sport zelf en de vereniging.
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Concept
Vormgeving
Drukwerk
Oplage

: buurtredactie Binnenring
: buurtredactie Binnenring,
Ymere, De Alliantie en
gemeente Almere
: Most Remarkable
: team vormgeving Almere
: OBT, Den Haag
: 1000 ex.

Buurtnieuws Almere Haven ligt voor u klaar op:
Corrosia (Markt 39), De Serre (Wittewerf20), Het
Hovenhonk (Binnenhof 23) en Het Wierdendok
(Oldewierde 170). Of digitaal op haven.almere.nl
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