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Uitnodiging ledenvergadering
Datum: woensdagavond 26 februari 2014
Aanvangstijdstip: 19:30 uur , zaal open 19:00 uur
Locatie: kantine sporthal de Spelleward, Duiven
Koffie en lekkers aanwezig, daarna volleyballen!
Agenda:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
9.

Opening
Mededelingen
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
a. balans en verlies en winstrekening 2013
b. verslag kascommissie
c. begroting 2014
d. vaststelling contributie 2014
Verkiezing.
Het bestuur draagt Karel Rademaker voor als nieuwe
secretaris, Martin Toes heeft zijn functie neergelegd.
Nieuw lid kascommissie (John treedt af)
Activiteiten 2014 (wie organiseert het jaaruitje)
Eigen toernooi ja/neen (wie regelt teamschaal)
Bedrijventoernooi 2014/2015
Beleidsplan 2014 – 2018 wie wil het herzien?
Rondvraag

Einde vergadering 20:30 uur en volleyballen!
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Teams Lentetoernooi Zevenaar
Blij dat ik op de been
gehouden word…
Ik ook…

Ben niet
boos…

Krijg pijn
in mijn
rug…

Blij dat ik op de been
gehouden word…

Ik ook…

Krijg pijn
in mijn
rug…
Gesloten
houding
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Verslag ALV van 27 maart 1013
1. Opening: Pim opent de vergadering
2. Mededelingen: Alle leden zijn aanwezig muv: Theo (later),
Chris (met kennisgeving), Helga, Xanne en Tonnie,
3. Verslag ALV 2012: We zijn dit vergeten tijdens de ALV, maar als
jullie geen opmerkingen hebben over het verslag kunnen we
het alsnog goedkeuren.
4. Secretarieel jaarverslag: Er zijn geen op en/of aanmerkingen.
5. Financieel jaarverslag
A. balans en winstrekening: geen bijzonderheden
B. Verslag kascommissie: geen bijzonderheden
C. Begroting 2013: de vraag komt of er een mogelijkheid is om
meer rendement uit ons eigen vermogen te halen. De
vergadering wil geen risico’s lopen met geld van de
vereniging en de inspanning zal een geringe meeropbrengst
teweegbrengen dan de huidige rente op de spaarrekening
dus zie we hier vanaf.
Pim geeft uitleg over het tarief voor de Spelleward en dat
we met de gemeente hierover in onderhandeling zijn
omdat het voor ons per veld per uur flink duurder is dan in
de Triominos. We stellen voor om voor een half jaar
akkoord te gaan met de voorgestelde sam/sam regeling
met de gemeente waarbij we elke de helft van de
meerkosten voor ons rekening nemen.
D. Vaststellen contributie: deze blijft gelijk aan het bedrag dat
is vastgesteld in 2007.
6. Verkiezing voorzitter en penningmeester: er hebben zich geen
kandidaten gemeld, dus Pim en Ronald worden herkozen.
7. Verkiezing kascommissie: Renato treedt af en krijgt een
bedankje voor zijn inzet. Wim gaat samen met John de
kascommissie vormen in 2013.
8. Activiteiten 2013:
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9.

10.
11.
12.

Het jaaruitje wordt georganiseerd door Mandy, Aline, Jenny en
Irma. We gaan met 2 teams meedoen aan Toons toernooi en
met 1 team aan het lentetoernooi. Deelname aan Duuve te gek
is nog niet duidelijk. Er komt een wedstrijdje in juni tegen
familieleden. We willen met 4 teams van 4 personen meedoen
aan het beachevenement in augustus in Westervoort.
We inventariseren tijdens het eigen toernooi naar de
belangstelling voor een dames, heren of mixteam voor
Pannerden en We houden een nieuwe instuif in september
Eigen toernooi: We gaan dit jaar niet zelf voor de hapjes zorgen
maar doen dat in overleg met de beheerder van de sporthal.
Monique en Jolanda worden gevraagd voor het
wedstrijdsecretariaat
Sponsoren 2013: Pim vraagt aandacht of iedereen wil proberen
een sponsor te regelen.
Rondvraag:
A) Datum en tijd voor het uitje wordt bepaalt door de dames
die het uitje organiseren, € 10 van de club+ eigen bijdrage.
B) Er wordt gevraagd of er op de ballenkar een kastje kan
komen voor kleine prullaria (fluitje, papier, kaarten ed.) Pim
vraagt zwager of die iets kan maken.
C) Marije regelt wat voor foto’s aan de muur in de kantine
D) Het geheim van de paarse handdoek is opgelost.
E) Verzoek of de kascie. in 2014 eerder kan dan in 2013.
F) Tjerk Jan geeft een toelichting op de cursus die hij gaat
geven over omgang met agressie in het kader van de
verzilvering van de waardecheque voor het opstellen van
onze gedragscodes.
G) Bert krijgt een bedankje voor het in gang zetten van de
aanschaf en sponsoring van onze nieuwe shirts.
H) Om 20.20 uur eindigt Pim de vergadering en zijn alle soesjes
op……..

-6-

Het
Mixteam
Pannerden
(rechts) en
beachteam
Westervoort
(onder)
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Secretarieel jaarverslag
In 2013 is het bestuur een viertal keer officieel bijeengeweest om
te vergaderen en er zijn tussendoor nog wel overleggen geweest
ter afstemming van een aantal regelzaken.
De activiteiten die in 2013 gehouden zijn worden hier niet meer
door mij vermeld, die zijn te lezen in dit jaarboekje of te zien (qua
uitgaven) in de financiële verantwoording van 2013. Wat is er dan
besproken in de bestuursvergaderingen?
Nou, in april/mei van 2013 dienden de huurders van de Spelleward
en Triominos er onderling weer uit te komen in een gezamenlijk
overleg dat ging over de zaalindeling. DuReVo ging daar met drie
vertegenwoordigers heen (2 bestuursleden en 1 lid) en na een
lange lastige vergadering hebben we het voor elkaar gekregen
op onze eigen speeltijd en avond te kunnen blijven volleyballen in
een gemeentelijke hal, dit geheel in overeenstemming met
hetgeen we hebben vastgesteld in ons Beleidsplan.
Daarnaast is met de gemeente gesproken over de flinke
tariefsverhoging die de gemeente gaat doorvoeren in 2014.
DuReVo had al een verhoogd tarief door in de Spelleward
ingedeeld te worden (2 velden in de Spelleward zijn duurder dan
2 velden in de Triominos) maar de plannen zijn nu een verhoging
van € 9,-- per uur en uit de overzicht lijstjes van de gemeente
blijkt dat wij het meest in prijs omhoog gaan. Dit is al aangegeven
bij de gemeente en we zullen weer in overleg gaan over en eerlijk
tarief.
De penningmeester is flink druk geweest met de
grote klus met betrekking tot de invoering van de
IBAN rekeningnummers voor de automatische
incasso en dat is helemaal goed gegaan.
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Gedragscode in de sport
Na het opstellen van de gedragscodes voor de sport in 2012
hebben we dit jaar geen klachten of zaken behandeld die in het
kader van deze gedragscodes besproken dienden te worden. Wel
is er één lid ontzet uit zijn lidmaatschap omdat 2 bestuursleden
en de trainer signaleerden dat het gedrag van een speler niet
paste binnen onze vereniging. Na een afgesproken proefperiode
om te kijken of het daarin beter ging is toch besloten het
lidmaatschap te moeten beëindigen.

Ledenaantal
Het ledenaantal is in 2013 iets gedaald ten opzichte van dat in
2012, dat komt omdat door verhuizing naar het buitenland
(Zwolle of Spanje) of door vertrekt naar competitieteams er een
aantal leden is gestopt per 1-1-2013. Maar zoals je onderstaand
grafiekje kunt zien stijgt het aantal nu weer en zitten we op het
moment dat dit boekje geschreven wordt alweer op bijna 37
leden.

En de gemiddelde leeftijd op 1-1-2014 is 48,25 jaar

-9-

Jaaruitje 2013
Editie 2013 werd georganiseerd door Aline, Irma, Jenny en Mandy. En het
behoeft geen nadere toelichting, het was weer een daverend succes.
Mooi weer, veel deelnemers, 4 groepen die vanaf de Spelleward van start
gingen voor een speurtocht naar schatten welke ons uiteindelijk bij de
Panoven zou brengen. Na drie en een half uur vergaderen over wie in
welke groep zou vertrekken gingen we ons weegs en werd driftig
gezocht naar de schatten onderweg.

Met een paar tips, handige speurneuzen en
ervaringsdeskundigen werden de schatten door
veel groepen uiteindelijk snel en eenvoudig
gevonden. Struinen langs beekjes, grasduinen in
de uiterwaarden, poepscheppen in een talud,
niets was te gek voor de organisatoren om de
schatten te verstoppen. Ook moesten we puzzels
oplossen met vragen zoals: ‘wie won de 2e
wereldoorlog en wie werd er 2e” , en Bart is
kleiner dan Erik en Dirk is groter dan Arie en Bart
is groter dan Cees, maar Arie is weereven groot
als Bart en Erik is kleiner dan Dirk . Antwoord:
Jeroen. Al met al had groep 4 wat moeite met
schat 1, vond schat 2 lastig, gaf het bijna op bij
schat 3 en schijnt nog te zoeken zijn naar schat
vier bij het bankje onder een steen… Een foto
van de winnende groep is te zien bij het stuk op
pagina 27.
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Maar goed, aangekomen bij de (dak)Panoven kon genoten worden van
een kopje koffie of thee maar na de flinke inspanning (niet fysiek maar
geestelijk) gingen er al een aantal aan het bier. Daarna werden we
opgehaald door mr. Panoven zelf en kregen we een rondleiding. Eerst
met zijn allen op een paar bankjes over het winnen van de grondstof,
daarna voor de oven zelf (zie foto op de omslag) om vervolgens de oven
in te gaan (blij dat we niet in Duitsland waren). Het bleek een doolhof,
Groep 3 is daar nooit meer uitgekomen, we wachten nog op ze…

Na de rondleiding mochten of moesten we zelf aan de slag. Waar ik in
gedachten bijna een nieuw dak voor mijn huis wil de laten maken bleek
een tegenvaller, We konden allemaal
zelf een baksteen in plaats van
dakpan maken. Een perfecte steen
werd uitgelegd door de mevrouw die
daar verstand van had en daarna
gingen we helemaal los. Mooie en
minder mooie exemplaren werden
gemaakt, maar dat kon alleen als je
had bepaald wat het ging worden en
wat je erop wilde als versiering (soort
cupcakes). Groep 2 is nog aan het
discussiëren…
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Ik zat natuurlijk in groep 1 en na de stenen maken konden we direct aan
de drank en het eten. Er was ruim voldoende en het was ook helemaal
niet druk. Hier zie je Tjerk-Jan en Mark die rustig konden eten, want ik
heb de foto gemaakt en de overige vier leden van groep 1 waren bier
halen, want er stond geen rij.

Helaas heeft iemand
mijn steen laten
vallen waardoor er
niet veel over is van
mijn kunstig werk.
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Een volle zaal bij het familietoernooi

Het was tropisch warm, daarom traktatie in de
vorm van een ijsje

Hulp van Jenny en Coja (vrouw van Tammo) bij
het uitdelen van het ijs
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Laatste van de maand
24 leden, niet spelend, na afloop van een speelavond (ik vermoed
dat het de laatste van de maand of het jaar was) bijeen.
Deze foto is een prachtig voorbeeld van de saamhorigheid bij
DuReVo, er zijn geen subgroepjes, groepen binnen de groep,
mensen die niet bij elkaar willen borrelen, geen mannen/vrouwen
groepen en geen afscheiding op leeftijdsgebied.

Niet op de foto onze B-leden Jolanda en Monique. Deze stonden
of lagen denk ik achter de Bar, maar mooi is het dat ze ondanks
hun blessure of ander leed, toch nog regelmatig een bezoekje
brengen aan onze vereniging. Ook werd het wedstrijdsecretariaat dit jaar weer door hun uitgevoerd en stonden 8 van
de 12 teams zonder protest weer op het verkeerde veld de
laatste ronde te spelen, dit kan allemaal bij DuReVo.
En over saamhorigheid gesproken, we hebben bijna een team
Melrose, Weverstraat, man/vrouw lid (maar dat kan ik helaas niet
samenstellen om dat er dan gegarandeerd huwelijkse problemen
komen) zodat ik de teamsamenstelling niet altijd meer hoef te
bepalen via het trekken van kaarten, spaakkleurrondjes of wat
dan ook.
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KASTCONTROLE
Hierbij verklaart de
kascommissie, bestaande uit Wim
Dekkers en John
Smit, dat de kascontrole voor het
jaar 2013 op 24
januari 2014 heeft
plaatsgevonden.
De
kascommissie
verklaart hierbij alle
financiële stukken
en bescheiden, betrekking hebbende
op de exploitatie
over de periode 1-12013 tot en met 3112-2013 en de balans
per 31-12-2013 van de
volleybalvereniging
DuReVo te Duiven, te hebben gecontroleerd en akkoord
bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering het
bestuur van DuReVo decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid over de bovengenoemde periode.
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aspirant lid

Henk slaapt

Geen idee wat
Theo hier aan
het doen is?

tellen kan ook leuk zijn kijken
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Ballen!
Met een ferme klap slaat de stalen garagedeur dicht. Ik stap op mijn
oude trouwe fiets. De gazelle fiets met trekstangen schakelde soepel
in z'n 1e versnelling. Trappend op de pedalen schiet ik ‘t pad af de
straat op, meteen schakelend naar z'n 2. De zon staat laag en schijnt
recht in m'n ogen, waardoor ik niet zo veel zie. Het is gelukkig bekend
terrein, dus in volle vaart snel ik door de Oranjestraat richting de bieb.
Daar sjees ik snel tussen betonnen paaltjes door, de stoep op en aan
de andere kant er meteen weer af de parkeerplaats op. Tussen
huisvrouw mobielen door ploeter ik naar de andere kant van de
parkeerplaats. De oude rijksweg over en bij de supermarkt stap ik van
de fiets en loop met de fiets verder tot aan de slager. De wijkagent
had getwitterd dat fietsen in de voetgangerszone kostbaar kan zijn.
'Geen zin en een prent van die vent' dacht ik. De fiets stal ik tegen de
gevel van de slager. Ik draai de fietssleutel om en schuif het slot naar
beneden. De sleutel komt met een klikje vrij en ik berg 'm in mijn
broekzak.
De schuifdeur van de slagerij gaat open als ik aan kom
lopen. Binnen is t rustig, er gaat net een klant de deur
uit en ik ben meteen aan de beurt. De slager komt met
een zucht uit de koeling en knikte naar mij en gaf een
knipoog aan zijn vrouw achter de vitrine.
Goedemorgen meneer zegt de vrouw. Kan ik iets voor
u betekenen. Ik frummel mijn boodschappenlijstje uit
mijn broekzak, en glimlach naar de slagersvrouw.
Vandaag is 't gehaktdag, dinsdag gehaktdag, 1 kilo gehakt, half om
half, voor maar €5,95. Ik had nog niets specifiek in gedachte voor ‘t
eten vanavond. Maar een gehaktballetjes springt mij in gedachte voor
ogen. Ik zeg vriendelijk tegen de vrouw, Graag een krap kilootje half
om half gehakt. De vrouw leunt voorover en pakt ‘t gehakt in een
plastic zakje. En weegt deze af op de Weegschaal, haalt er vervolgens
een klein stukje gehakt weer uit het zakje. Zo een kilo gehakt voor
meneer. Anders nog iets? Nerveus bekijk ik ‘t boodschappenbriefje,
maar daar staat verder niets op dan pindakaas, hagelslag en groente.
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Met een kleine hapering mompel ik. Euuuhh Nee vandaag verder niets
meer, dank u. Ondertussen bedenk ik in gedachte de verdere tafel
schikking in de dekschalen. Bloemkool, braadkartoffelen en
appelcompot. Hatseflats, voor deze dag is het menu weer bepaald. De
spaarkaart word gelijk na afrekenen afgestempeld en het gehakt in
een papierenzak verpakt. De spaarkaart stop ik weer terug in mijn
portemonnee en ‘t kleingeld in ‘t voorste vakje. De knip verdwijnt snel
en met een vertrouwde beweging in m'n kontzak. De papieren zak
met gehakt stop ik in mijn boodschappentas. Ik krijg nog een knikje
van achteruit de zaak. Een fijne dag verder, tot ziens meneer. Ja tot
morgen mevrouw, dag. Ik loop de zaak uit en grabbel mijn fietssleutel
uit m'n broekzak. De boodschappentas aan het stuur, blijft natuurlijk
eerst steken aan de handrem maar met een klein rekje schuif hij over
het stuur. De fietssleutel schuift soepel in het slot en met een harde
klik springt het schuifslot omhoog. Lopend met de fiets aan de hand
weer door de winkelzone tot aan de Jumbo. Ik twijfel of ik wel naar
binnen ga. Ik heb eigenlijk alles wel in huis. De hagelslag en de
pindakaas haal ik morgen wel bij de Lidl.
Thuis gekomen en de fiets weer in de garage gestald. In de keuken ‘t
gehakt op ‘t aanrecht gelegd, om het meteen te kruiden en de
gehaktballen te draaien. Eerst een uitje snipperen in kleine stukjes en
even aanfruiten in de pan. De uitjes knetteren in de pan en zijn klaar
voor door ‘t gehakt te kneden. In de
kom vast paneermeel, gehaktkruiden en een eitje, gehakt en de
uitjes. Handen wassen en kneden
maar. 12 ballen liggen klaar op een
bord. Ik dek ze af met een folie en
zet ze in de koeling voor straks. Over
ballen gesproken, weet dat er vanaf
de 12e februari om 20:30u weer
gevolleybald word in de Spelleward
te Duiven bij DuReVo. Veel plezier!
Louwrens
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Beppie snapt
de telling niet
Blijde gezichten
bij de bedankjes

DuReVo 8
staat een
beetje
achter
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Penningmeester
Warbroek speelt
beachvolleybaltoernooi in
Westervoort
met een
spijkerbroek in
plaats van de
geëigende
outfit…
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Prijsvraag 2014
In alle vorige boekjes (dus vanaf 2007) stond een prijsvraag, maar nog
nooit is er door iemand de fantastische prijs opgehaald, maar toch zetten
we door en is hier de prijsvraag van 2014.
In welk jaarboekje stond GEEN ledenlijst?
(Hint, kijk op de website)

Voor wanneer je antwoord inleveren (schriftelijk): via info@durevo.nl voor
25 februari 2014. (je kunt ook naar leden@durevo.nl mailen, maar dan zou
ik het verkeerde antwoord nemen).

Slot (halverwege)
Ik heb even gecontroleerd, want anders krijgen we
daar weer vragen over op de ledenvergadering en rechtszaken, komt
ieder lid voor op een afbeelding in het jaarboekje (en ja Simon jij staat er
dit jaar ook op/in). Ja, jullie staan er allemaal minimaal een keer in. Het
enige lid dat niet qua foto kan worden aangetroffen in dit jaarboekje is Wil
Kemperman. Maar daarom noem ik zijn naam een paar keer, Wil
Kemperman, Wil Kemperman, Wil Kemperman. Hij presteerde het om bij
elk evenement of op vakantie te zijn, of aan het wijkvolleyballen, of een bij
de paarden te zijn met een zweepslag. Overigens, Google zijn naam en dan
afbeeldingen, je vindt hem niet…

Workshop Gedragscodes in de
sport bij DuReVo en omgang met
agressie
Ja hier zou in eerste instantie een uitgebreid verslag komen van
deze avond maar ik heb alleen de foto’s nog op de volgende
pagina…
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De eerste instuif waar
Henriëtte Kip maar liefst 56
hapjes heeft moeten op
eten, niet omdat er zo
weinig instuivers waren,
maar ze waren allemaal
vegetariër…

De verrassing met Sinterklaas, de doos
was op een gegeven moment zoek, maar
de dader was snoepjenny, die kon daarna
aftaaitaaien.

Duuve te gek, onze enige
“klant” wie herkent haar?
(is geen prijsvraag).
Neen hoor we hadden lekker
veel aanloop zoals elke keer!
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DUREVO JAARUITJE 2013 (verslag 2)
Een jaar uitje met DuReVo is tot op heden altijd een geweldig leuke dag.
De feestcommissie heeft voorafgaand, in de buurt en daar buiten in de
Liemers, gespeurd naar allerlei dagbestedingen. Met een grote glimlach
word een kleine mededeling gedaan tijdens een speelavond. De datum en
tijd volgde per mail, met aanvullend informatie dat je met fiets moest
verzamelen bij de Spelleward.
Een prachtige dag met een zacht briesje en een strak blauwe hemel, dus
een stralend zonnetje op de bol. Met de fiets komen de Durevo'ers aan bij
de sporthal. Even word er gewacht tot eenieder aanwezig is. De
feestcommissie geeft, na een warm welkom, een korte uitleg van wat
komen gaat. De dag begint met een fietstocht, onderweg zijn er wat zoek
opdrachten met hints en puzzels. Ploegen worden gevormd en de
'Raboploeg' gaat voor op. Met tussen posen vertrekt er een groepje van 6
tot 8 deelnemers. In elke ploeg is er wel minstens 1 ervaren met ´t zoeken
naar een aanwijzing of een puzzel. De uitkomsten worden genoteerd en
routes verder uitgestippeld. De fietstocht door de Liemers was zeer mooi,
en zelfs met het beste weer heeft iedereen van er van genoten. De leut
onderling was ook erg hoog, en zadelpijn snel vergeten. De fietstocht
bracht iedereen testament bij de
Panoven te Zevenaar. Daar wachtte
ons een rondleiding door de oven
met uitleg over het bakken van
baksteen. De stenen werden vroeger
met de hand in bakken gevormd. Dit
mochten we zelf ook proberen met
een homp klei en wat zand. Iedereen
heeft gepoogd er 1 te vormen en
versieren. We kregen het advies deze
steen mee te nemen. En thuis in de
schuur 3 a 4 weken te laten drogen. De geproduceerde stenen zijn voor
het overgrote deel bij producent thuis aangekomen. Er is er echte nog 1
die maar niet naar 'huis Papenheuvel' wil. Dit gaat ooit wel eens goed
komen!
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Na de fietstocht, de rondleiding en het vormen van baksteen heeft
iedereen sterke behoefte aan een lang zit moment. De namiddag op het
terras met een natje en veel geklets over de gevonden puzzels en
waarden. De uitslag van de fiets puzzeltocht gaf een winnende ploeg en
deze kregen alle lof. De BBQ grilplaat word ontstoken en salades en

vleesschalen werden aangeboden. Iedereen kon naar eigen wens z'n
bordje vullen en klaarmaken. Een zeer geslaagde dag voor iedereen, dit
met dank aan de feestcommissie en natuurlijk aan alle DuReVo leden.
Louwrens
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