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Beste Durendaelers, 
Beste Ouders, 
  
Ons eerste trimester is alweer achter de rug! Opnieuw hebben we enkele memorabele 
momenten beleefd die we in het achterhoofd moeten bewaren. Denk maar aan de wekelijkse 
zondagsactiviteiten, de verbouwingen in ons nieuw lokaal, de pannenkoekenbak, het bezoek 
van de sint enz. 
  
Onze pannenkoekenbak is dit jaar meer dan een succes geweest!!! Tweemaal hebben we 
moeten bijbakken om alle bestellingen aan de man te brengen. 1400 pakken hebben we 
gebakken en verkocht. Dit kon enkel een succes worden dankzij jullie hulp. Onze oprechte 
dank en een dikke proficiat voor diegene die hun steentje hebben bijgedragen met de 
voorverkoop. Ook het volk die aanwezig was op de bak zelf, was voor ons een grote hulp. 
Dankzij het succes van deze actie kunnen we ook dit jaar terug investeren in het beste 
materiaal. Dank u wel! 
  
De grootste uitdaging die we op dit moment proberen te realiseren zijn de werken in ons 
nieuw scoutslokaal. Het heeft al bloed, zweet en tranen gekost maar het wordt een juweeltje 
waar we hopelijk heel lang zorg mogen van dragen.  
 
We hadden 4 maanden de tijd om dit al jaren leegstaand gebouw om te toveren tot ons 
paleis. Iedereen die onze werken een beetje gevolgd heeft, weet dat we hier niet meer van 
opknappen kunnen spreken maar effectief van verbouwen. Met nog amper drie weken in het 
vooruitzicht en nog een hoop werk, tikt de klok genadeloos verder. Maar zoals u weet gaan 
we ons niet laten kennen en zijn wij ervan overtuigd dat we onze deadline gaan halen. Naast 
ons nieuw lokaal moet er ook nog een pak werk gebeuren in het oud lokaal. Dit moet volledig 
leeggemaakt worden en alles wat ooit door ons is opgebouwd moet weer afgebroken 
worden. Daarnaast staat er ook nog een verhuis op ons te wachten. Mensen die zich 
geroepen voelen om hiervoor een handje toe te steken zijn meer dan welkom. Een exacte 
datum hiervoor staat nog niet vast maar aarzel niet de leiders- of bestuursploeg hierover aan 
te spreken. De deadline: 31 december. Met de examenstop in het vooruitzicht zal de eerste 
activiteit in ons nieuw lokaal doorgaan met de kabouters en welpen voor een avondactiviteit 
(carnavalsfeestje) op zaterdag 16 januari. Gevolgd door de jongverkenners en verkenners op 
zondag 17 januari. Wij stellen op vrijdag 15 januari onze nieuwe lokalen open voor alle leden 
en ouders en dit vanaf 19u. Kom gerust een glas drinken. Uiteraard zal u ook uitgenodigd 
worden op onze grote openingsreceptie die later op het jaar zal doorgaan. De verdere 
informatie hieromtrent verschijnt binnenkort op de site en ontvangt u per brief.  

  
Na deze twee grote acties is het nog niet gedaan want zoals u allemaal weet staat de 
kerstmarkt van Ronse bijna voor de deur. Ook dit jaar zullen wij met een uitgebreid gamma 
aan eten en drinken aanwezig zijn. Wie vorig jaar aan onze chalet is blijven plakken weet dat 
er ambiance verzekerd is! Verbouwen kost een pak geld dus wij hopen hiermee onze 
kosten een deel te recupereren. Aarzel dus niet om eens langs te komen want onze chalet is 
de ideale plaats voor een avondje uit. 
 
En met het nieuwe jaar in het vooruitzicht kunnen we ook stilletjes aan beginnen uitkijken 
naar onze jaarlijkse kaas- en vleesavond. Dit zal doorgaan op zaterdag 13 maart. U zal hier 
kunnen genieten van een ruim assortiment aan heerlijke kazen, lekker vers vlees, brood en 
fruit en dit alles à volonté. Samen met lekkere aangepaste wijnen. Op deze avond worden er 
zoals elk jaar foto's van ons groot tentenkamp geprojecteerd op groot scherm, worden de 



prijzen van de pannenkoekenbak uitgedeeld, is er een grote tombola en een avond vol 
amusement en ambiance. Alvast reserveren in de agenda is de boodschap! 
 
Naast al die grote acties kijken we ook terug op de geslaagde zondagsactiviteiten. Onze 
groep blijft groeien, wij kunnen u met fierheid zeggen dat de kabouters- en welpentak 
uitgegroeid is tot een groep van bijna 40 gemotiveerde kinderen. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugde zeggen we altijd en dit is de reden dat de leidersploeg keer op keer met de volle 
enthousiasme goedvoorbereide activiteiten aan de gastjes kan geven. Altijd aanwezig zijn is 
een must! 
 
We zeggen het elke keer, we zijn een groep die de wetten van scoutisme hoog in het 
vaandel draagt. Een deel van die wetten is ons uniform. Het uniform bestaat uit een beige 
scoutshemd met de juiste tekens, een blauwgele das en een blauwe jeansbroek. Dit is iets 
wat met fierheid gedragen moet worden. Het is zo dat dit ons onderscheid van andere 
jeugdgroeperingen. Naast een hemd en das kan u ook T-shirts en pulls bij ons verkrijgen wat 
behoort tot speeluitrusting. Jammer genoeg zien we vaker dat vele mensen het scoutshemd 
thuislaten en dit vervangen door de scoutspull. Wij verwachten dat iedereen elke 
zondag paraat aanwezig is in perfect uniform. Het scoutshemd kan u verkrijgen bij Alpino of 
bestellen via HUhttp://www.hopper.beUH en op winkel klikken. 
   
Wij hopen jullie week na week talrijk te verwachten. 
  
Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar! 
  
Voor de studentjes: veel succes! 
  
Ondertussen groeten wij u op z'n scouts. 
  
Uw hoofdleiding, 
  
 
 
Vandendaele Detlev                         Monnier Nathalie 



Ons uniform 

Het uniform bestaat uit een blauwe jeansbroek, een beige scoutshemd en een 
blauw‐gele scoutsdas.  

In de winter mag je je blauwe scoutstrui aantrekken. 

In de zomer mag je het scoutshemd thuislaten en je scouts T‐shirt aandoen. Je 
scoutsdas doe je altijd aan.  

 

1. Internationaal scoutsteken 
2. Lintje Durendael 
3. Lintje België 
4. Provincieschild 
5. Takkenteken 
6. Beloftes (indien behaald) 



Scouting Durendael Ronse ‐ Kentekens: 

Voor iedereen  

Op de rechtermouw, vanaf de schoudernaad: 
‐ Lintje Scouting Durendael Ronse 
‐ Lintje België 
‐ Provincieschild Oost‐Vlaanderen  

Op het rechterborstzakje: 
‐ Takteken  

Voor welpen en kabouters  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Nestdriehoekje  

Voor jongverkenners  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald)  

Voor verkenners  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken  

Voor leiding  

Op het linkerborstzakje: Belofte (indien behaald) 
Op de linkermouw: Internationaal scoutsteken  

!!! Kentekens en dassen + dasringen zijn bij de leiding te bekomen !!! 



Ken jij je wet nog wel? 

Wet kabouters: 

Akela, wij doen ons best! 

Wet welpen: 

Een welp volgt de oude wolf, 
een welp is moedig en houdt vol. 

Wet jongverkenners: 

Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad; 
hij doet mee en zet zich in; 

hij wil winnen en kan verliezen; 
hij is een opmerkzaam ontdekker; 
hij leeft oprecht tegenover God; 

hij is fijn in zijn optreden; 
hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt; 

hij helpt graag waar hij kan. 

Wet verkenners: 

Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en 
God, samen een weg zoeken in de wereld van de mensen, alles naar 
juiste waarde leren schatten en dienstbereid een antwoord geven. 
Daarom zullen wij als vrienden samenleven, ons harden in de natuur, 
de wereld exploreren, en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de 

aanvaarde taken te voltooien. 



KEN UW LEIDING



KEN UW LEIDING
Kabouters: 
Talisa Dutranoit
Stijn Streuvelstraat 14
9600 Ronse
0498 / 23 70 73
Totem: Opgetutte muis
Akela bij kabouters en welpen 

Nathalie De Bruycker
Deurnestraat 275
9600 Ronse
0474 / 86 56 11
Totem: Pientere Pirahna

Welpen:
Mieke De Buysscher
Ledeganckstraat 21
9600 Ronse
0474 / 58 40 88
Totem: Geliefde barry

Chloé Vanheuverswyn
Temseveldstraat 3
9600 Ronse
0496 / 64 84 54
Totem: Behulpzame sifaka

Florian Gaffet
Elzeelsesteenweg 106A
9600 Ronse
0474 / 82 18 07
Totem: Goedgemanierd trekpaard

Jongverkenners:

Martin Monnier
Rue du Marais 18
7912 Dergneau
0472 / 93 06 88
Totem: Gevoelige egel

Yannick Sadoine
Deurnestraat 166
9600 Ronse
0477 / 40 41 21
Totem: Ontembare dingo 

Jens Deriemaeker
Maagdenstraat 8
9600 Ronse
0479 / 48 28 97
Totem: Vriendelijke collie

Verkenners:
Detlev Vandendaele
Vangrootenbruelstraat 50
9600 Ronse
0495 / 62 15 38
Totem: Verstrooide buizerd

Steven Haustraete
Lemmonnierlaan 79
9600 Ronse
0498 / 29 95 81
Totem: Sportieve kameleon

Nathalie Monnier
Rue du Marais 18
7912 Dergneau
0479 / 90 13 27
Totem: Sportieve labrador

Hoofdleiding:

Detlev Vandendaele 
Nathalie Monnier



KEN UW BESTUUR



KEN UW BESTUUR
VOORZITTER: 

Herwig Lemaître
Blauwesteen 133

9600 Ronse
0496 / 57 27 33

Totem: Verwende poedel 

SECRETARIS: SCHATBEWAARDER:

Sven Vanbutsele
Roozenaaksesteenweg 17
9600 Ronse
0494 / 75 12 64
Totem: Snuggere panda

Annelies Lemaître
Rozenaaksesteenweg 10
9600 Ronse
0476 / 30 35 94
Totem: Schaterende baviaan

BEHEERDERS: 

Detlev Vandendaele
Vangrootenbruelstraat 50
9600 Ronse
0495 / 62 15 38
Totem: Verstrooide buizerd

Steven Haustraete
Lemonnierlaan 79
9600 Ronse
0498 / 29 95 81
Totem: Sportieve kameleon



UKALENDER 

ZONDAG 6 DECEMBER: VERGADERING 

ZATERDAG 12 DECEMBER: FILMAVOND 

ZONDAG 13 DECEMBER: GEEN VERGADERING 

ZONDAG 20 DECEMBER: GEEN VERGADERING 

ZONDAG 27 DECEMBER: GEEN VERGADERING (VERHUIS) 

ZONDAG 3 JANUARI: GEEN VERGADERING 

ZONDAG 10 JANUARI: GEEN VERGADERING 

ZONDAG 17 JANUARI: VERGADERING 

ZONDAG 24 JANUARI: VERGADERING 

ZONDAG 31 JANUARI: VERGADERING 

ZONDAG 7 FEBRUARI: GEEN VERGADERING 

ZONDAG 14 FEBRUARI: VERGADERING 

ZONDAG 21 FEBRUARI: VERGADERING 

ZONDAG 28 FEBRUARI: VERGADERING 

ZONDAG 7 MAART: VERGADERING 

ZATERDAG 13 MAART: KAASAVOND 

ZONDAG 14 MAART: GEEN VERGADERING 

ZONDAG 21 MAART: VERGADERING 

 

Deze kalender kan veranderingen oplopen. Vastgelegde data voor de verhuis, 
opening nieuw lokaal en nieuwjaarsreceptie kunnen wijzigen. Hou daarom de 

kalender op de site in het oog die wekelijks wordt aangepast! 



Dag allerliefste schatjes van patatjes!! 
Brrrrrrr….  De winter staat weer voor de deur! En met onze zelfgemaakte sneeuw die 

vorige week gevallen is, wordt het steeds duidelijker: het jaar 2009 is bijna gedaan!! 

Wat is het weer voorbij gevlogen!! En we mogen het zeggen, het was weer een 

SUPERTOFFE tijd: 

♥ De rare aliëns kwamen op bezoek 

♥ We konden allemaal smullen van de heerlijke pannenkoeken van Scouting 

Durendael! 

♥ De boerinnetjes van de dierenboerderij vroegen om jullie hulp 
♥ Jullie brachten de toverstaf terug naar de tovenaar in het bos  
♥ We maakten zelf onze sneeuw 
♥ Vandaag kregen jullie zelf bezoek van een zeer leuke man: SINTERKLAAS!!  En 

wat voor lekkers had hij allemaal mee! 
 

Alle knotsgekke foto’s van deze waanzinnige activiteiten kunnen jullie nog steeds vinden 

op HUwww.scoutingdurendael.beUH! 

 

MAAR wat komt er na 2009: 2010! En geloof ons, dit zal weer een USUPERLEUKU jaar 

vol leuke spelletjes worden ! Voor degene die niet meer kunnen wachten krijg je nu een 

overzichtje: 

♥  Piep zegt het muisje, wij gaan naar het Speelhuisje! 

♥ Op, Op, al het water is Op!  

♥ Zuur, bitter, zout of zoet, wat koken die kabouters goed!  

♥ Prinsessen versus ninja’s 

♥ Rode verf hier, groene verf daar, ziezo, de kaboutertafel is klaar! 

♥ Nathalie en Talisa in actie!  

♥ We maken het lekker tof, dus haal je fiets van onder het stof!  

 

Maar er is nog meer! 

Zoals vorig jaar zal Scouting Durendael weer op de kerstmarkt van Ronse 
staan. Neem je mama, papa, broer of zus dus zeker mee en kom genieten 
van onze hamburgers, snoepjes, pannenkoeken en pintjes ☺.  Dit alles vindt 
plaats op 18, 19 en 20 december! 



Verder zullen dit de laatste activiteiten zijn in ons oude lokaal. Scouting Durendael 
verhuist immers naar een zeer mooi, nieuw lokaal. Informatie hierover ontvangen jullie 
later!  
 
Zo, dit was het dan weer! Wij willen jullie alvast een zeer leuke vakantie wensen en een 
gelukkig Nieuwjaar!! 
 
PS: Als je eens een zondag niet kan komen gelieve één van ons te verwittigen, zo kunnen 
wij onze activiteit afstellen op het aantal leden. Geef ons een seintje of stuur ons een sms 
of een mailtje!  

Talisa:      0498/23.70.73                      @ talisa_talkpoeder@hotmail.com              

Nathalie:   0474/86.56.11         @ Hnathalia02@hotmail.com 
 

Vele dikke kusjes en knuffeltjes!! 

Je leiding,  

Talisa                                             Nathalie 
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Versier de kerstboom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleur alles in, knip het uit en kleed de sneeuwpop aan !  



Kleur deze plaat mooi in !  



UDag ALLER liefste-mooiste-actiefste-grappigste-zotste welpjes !!!!!!!!! 
 
Amai amai, wat vliegt de tijd vooruit!!! Zo vlug dat we intussen al gekomen zijn aan ons tweede 
durendaelertje. Vergeet vooral de activiteiten, die we samen beleefd hebben, niet! Denk maar eens 
aan onze themaspelletjes zoals ‘ticket naar de zon’ waarbij we zonnetjes moesten verdienen om de 
herfst tegen te gaan,  aan ‘halloween’ waarbij we samen griezelen, aan ‘de hippies’ met allerlei 
kleurenopdrachtjes, aan de tovenarij… Geen nood, bij sommige zondagsvergaderingen hebben we 
prachtige fotootjes getrokken, deze kunnen jullie steeds bewonderen op onze scoutssite! 
 
December staat voor de deur!!! Dus de feestdagen komen eraan!!! Allemaal mooie gezellige dagen die 
jullie samen met de familie kunnen doorbrengen, maar!!! Ook bij scouting durendael zorgen we voor 
gezellige feestdagen! Op 6 december verwachten we hoogbezoek van de lieve Sint en zijn speelse 
pieten! Iedereen die braaf geweest is tijdens het voorbije jaar,  krijgt wat lekkers! 
De week erna gaan we samen gezellig een filmpje bekijken, net zoals een echte cinema, zeker komen 
naar onze scouting durendaelcinema! En dit is nog niet alles, tijdens de kerstvakantie staan we opnieuw 
zoals vorig jaar op de kerstmarkt, mmm lekkere hamburger, snoepbrochette,… dit allemaal gezellig aan 
een vuurtje. Allemaal onvergetelijke momenten die jullie niet mogen missen!!! 
Komen is de boodschap!!!!! 
 
Genoeg gebabbeld, ook in het jaar 2010 staan er opnieuw superactiviteiten voor jullie klaar!!! 
Wat denken jullie van: 
- een carnavalverkleedpartijtje! In januari zullen jullie kunnen genieten van een avondje uit met de 
leiding, om het jaar 2010 te vieren en dit in ons nieuw lokaal, dit zal een feestje worden waar we 
alleen welpjes en kaboutertjes verwachten in kostuum. De brief van dit feestje staat in het 
durendaelertje maar dit zal op tijd nogmaals herinnerd worden! 
- fotozoektochtspel 
- ‘vandaag is rood, de kleur van de liefde’ 
- Hallo, wie hoor ik daar… 
- ... 
 
Om jullie even te herinneren willen we nogmaals meedelen dat alle wijzigingen die er gebeuren steeds 
op de scoutssite aangebracht worden  HUwww.scoutingdurendael.beUH! Dus vergeet niet om iedere week 
onze site na te gaan. Naast het genieten van de fotootjes, kunnen jullie ook iets achterlaten in het 
gastenboek of de gegevens van je leiding opzoeken indien je een vergadering niet kunt bijwonen. Wij 
vinden het altijd leuk om te weten als je niet kunt komen! 
 
Wat we wel eisen tijdens de zondagsvergaderingen is het dragen van uniform (hemd + das), en het 
meenemen van 50 cent voor een drankje! Vergeet dit niet! 

 
Verder wensen wij jullie allemaal prettige feestdagen vol met cadeautjes!!! 

 
Vele lieve scoutsgroetjes! 
Chloé, Mieke en Florian 



Hallo kaboutertjes en welpjes!!!  

 
Om het jaar 2010 te vieren en ons nieuw lokaal in te wijden,  

hebben we op zaterdag 16 januari een zeer speciale verrassing in petto 
voor jullie !  

 
Jullie worden UverkleedU verwacht om U18u30U in ons nieuw scoutslokaal! 

Heel belangrijk is dat jullie het woord  onthouden, dit woord is 
namelijk het paswoord om binnen te geraken in het lokaal ☺ 

 
Het feestje eindigt omstreeks 21u, gelieve op voorhand te verwittigen 

indien je niet aanwezig kan zijn!  
 

Groetjes, je leiding 

 
Sinterklaas 



 Sinterklaas natekenen volgens stappenplan 

Kerstmis 

  

  
 
 



 

 



 

 
 



!! NIET LEZEN !! 
... Jah, ge kon het weer nie laten zeker? 
’t Is intussen alweer december nondepatatjes en dus tijd voor jullie nieuwe Durendaelertje! Aan al zij 
die dit lezen, proficiat, u heeft het Ureeds drie volledige maandenU met ons volgehouden; aan al zij die 
dit niet lezen... jah, aan jullie moet ik niets zeggen, want jullie lezen het toch niet. 
Zoals jullie allemaal weten bestaat een jaar echter uit twaalf maanden, dus is er nog tijd genoeg om 
UafU te UzienU ☺ . 

Op een dag stal Ukabouter WesleyU zoals jullie wel weten onze drank. Helaas had hij er niet op 
gerekend dat jullie zo’n Ugoede leidingU hebben en wij die drank hebben teruggestolen. Wesley is 
ondertussen dood nadat hij een spelletje had gespeeld met UJigsawU, onze andere vriend die niet zo 
goed tegen zijn verlies kan. 
Maar genoeg getreurd! Kabouter Wesley kan nu zoveel drinken als hij wil in den hemel en Jigsaw is 
druk bezig met zijn laatste film op te nemen. 

Nu, de laatste paar weken waren er redelijk veel UveranderingenU op de kalender. Wij hebben 
geprobeerd om dat aan iedereen op tijd te laten weten via GSM, Facebook, Netlog, e‐mail, 
enzovoort. Vergeet zeker ook niet de UsiteU regelmatig te checken, want het kan altijd zijn dat we 
iemand vergeten te verwittigen! En als ge daar dan toch eens zijt, moogt ge altijd een berichtje 
nalaten op het UgastenboekU! 

Bon, da was ’t in verband met wat we de voorbije weken hebben gedaan. Natuurlijk wilt ge ook graag 
weten wat er allemaal gaat gebeuren. Moeilijk is da nie: UleukeU dingen, UsuperleukeU dingen, 
UmegasuperleukeU dingen en UübermegasuperleukeU dingen. Da ziet er dus goed uit! 

= SiNtErKlAaS komt op bezoek (zijn pieten komen ook) = 
= De KeRsTmAn wil ook eens op bezoek komen = 

= Ne gelukkige Niefjoar (NiEuWjAaR dus) = 
= Welkom in uw NiEuW lOkAaL (ge kunt zien dat ge ’t wa proper houdt...) = 

= OpKuiS nieuw lokaal (we weten zeker dat ’t al nodig zal zijn...) = 
= SCOUTING DURENDAEL THE MOVIE 2 gaat verder waar de eerste eindigde... = 

= Steven verkoopt het vel van de beer voor hij geschoten is = 
= Fear Factor voor dUmMiEs = 

= SjOrReN voor pro’s = 
= 24 hour lAsErShOoTiNg survival trip = 
= Bakugan Battle Brawlers: Let It Rip! = 
= Dragon Ball X: Gotta Catch ‘em All! = 

En we kunnen zo blijven doorgaan met spelletjes op te noemen die we nooit zullen doen... 

Ziezo, wij vonden dit alvast een Uheel nuttige en informatieve briefU die jullie beslist nog veel zullen 
lezen na vandaag! Vergeet vooral de leuke spelletjes niet te doen en het leerrijke stripje te lezen! 

Vele kussies van jullie liefste leiding, 

Jens  Martin  Yannick 



UDOOLHOFU 

Leid Iejoor naar zijn staart. 

 

UWOORDZOEKERU 

Vind de woorden in het raster. 

aap ‐ jongverkenner ‐ hottentottententen ‐ ja ‐ tentoonstelling 

 

 



 

 

UWat hebben we geleerd? 
Pitta, frietjes en kaaskroketten neem je beter niet mee naar huis; eet ze op in de pittazaak/frituur! 



Beste verkenners, 

Alle dingen komen tot z'n einde... Zo ook het gezegende jaar '2009'.      Een kleine terugblik zegt on
waarom: 

s 

n! 

• De verhuis naar ons nieuwe lokaal 

• Een kamp met ongezien weinig regen 

• Het grote kampvuur kwam in recordtijd naar beneden 

• De pannenkoekenbak was weeral een succes 

• Niemand werd ziek van teveel kaas te eten op de kaasavond 

• We hebben er een gezellig cafeetje bij in Ronse, "The Jungle" 

• Wetenschappers berekenden dat de Maya's er met het eind van de wereld in 2012 ver naast 
zitten. 

• We nog altijd minder dan 1 Euro betalen voor een literke diesel 

• ... 

Na de kleine winterbreak gaan we er weer ferm invliegen, ditmaal in een nieuwe omgeving, maar 
hopelijk met dezelfde    mensen!    Dus allemaal op post op de zondagsactiviteiten en graag een seintje 
als jullie niet kunnen kome

We wensen jullie allemaal flinke schoolresultaten, een schoon sinterklaascadeautje dat jullie nog niet 
hebben, een dikke cent van pépé en mémé op oudejaar en als het even kan een fikse kater op 
nieuwjaar!! 

 

Dikke nieuwjaarskussen van jullie leiding, 

 

Detlev, Monnier, Steven 
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