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Beste donateurs,
Voor het jaar 2007 is het mis gegaan met de aan u toegezonden acceptgiro,
blijkt achteraf. Per 1 april 2007 is een en ander gewijzigd bij de Postbank.
Het bestuur van de Familiestichting verzoekt u – als u dit nog niet hebt gedaan - de bijdrage voor het jaar 2007 te willen overmaken op: girorekening

405520 ten name van Familiestichting Moret, Schiedam. Ons verzoek
geldt tevens voor het jaar 2008. Een acceptgiro kunnen wij u niet meer

toezenden. Het bespaart de Familiestichting in elk geval kosten, want voor
elke acceptgiro moet een bepaald bedrag betaald worden.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Namens de Familiestichting,
Gretha Borsboom.
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Tabel 14B, pagina 221. Stamboom XIIbj, pagina 369.
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Zoon van Willemijn Moret en Kees Hijnen.
Tabel 4C1, pagina 194. Stamboom XIam, pagina 287.
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Bianca Slagmoolen
&
René Moret
zijn op 31 juli 2007 getrouwd
in het stadhuis in Vlaardingen.

Hun adres blijft:
Aalscholverstraat 62
3136 KG Vlaardingen
Tabel 1D, pagina 185. Stamboom XIIj, pagina 255
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JUF MORET WORDT JUF HAKKESTEEGT
Juf Annamarie Moret is met haar Marius Hakkesteegt getrouwd.
Op 19 oktober was het daarom feest voor de kinderen van groep 6a van de Prins WillemAlexanderschool te Sliedrect. Het paar werd opgewacht in Giessen-Oudekerk. Vrolijk lachend liepen de juf en haar man onder de erehaag door.
Daarna volgden de kinderreceptie en de kerkdienst, waar de kinderen het bruidspaar toezongen. Er wordt teruggekeken op een hele feestelijke trouwdag. Juf Moret is voortaan juf Hakkesteegt. Van harte gefeliciteerd!
Bron: Het Kompas, Sliedrecht

Op 19 oktober 2007 zijn wij getrouwd
Marius Jan Hakkesteegt
&
Annamarie Moret
In het Gorcums Museum hebben wij elkaar trouw beloofd.
In een feestelijke dienst in de Hervormde kerk te Giessen-Oudkerk hebben
wij God gedankt dat hij ons heeft samengebracht en Hem gevraagd om een
zegen over ons huwelijk.
Ons toekomstig adres is:
Uranusstraat 2e
3331 ST Zwijndrecht
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Tabel 3A, pagina 189 Stamboom XIIz, pagina 269.

Tabel 4D1, pagina 199. Stamboom XIs, pagina275.
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Tabel 14B, pagina 221. Stamboom XIdk, pagina 369.
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Tabel 4C4, pagina 197. Stamboom Xaj, pagina 289.

Met groot verdriet om het verlies, maar ook met dankbaarheid
voor al haar liefde waarmee zij mij in haar leven heeft omringd,
geef ik u kennis dat na een moeilijke levensfase nog vrij onverwachts is overleden mijn geliefde vrouw
Ivonne Liana Moret - Remmers
19 mei 1930
22 mei 2007

G. Moret
Hooftstraat 78
3314 BE Dordrecht
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Tabel 2, pagina 187. Stamboom Xg-10, pagina 263.
In het weekblad ‘De combinatie’ vonden wij twee artikelen over:
300 jaar huis of bakkerij op hoek van de Molendijk/Havenstraat
Een deel hiervan gaat over onze Jacobus Moret die in de Franse tijd in Krimpen
aan de Lek een rol speelde, lees in ons familieboek het hoofdstuk ‘Patriotten
Moret’, pagina 121.
Uit deze twee artikelen laten wij hier enkele fragmenten volgen:
Voorgeschiedenis

De oudste vermelding van dit huis is van 11 mei 1675. Toen verkocht Pieter
]acobs Kuijper voor 325 gulden dit perceel aan zijn twee broers Schalck en
Comelis ]acobs Kuijper. In de akte wordt het huis beschreven als gelegen aan
de ‘Zuidwaardse zijde van 't Slop van de Dorpshooft met alles aert en nagelvast’. Belent noordwaards einde’ Arij Comelis Part, schipper alhier en aan de
zuidwaardse zijde de wed. Arij Cornelis Truijen.
De hierboven genoemde plaats van het huis verdient enig uitleg. Het hier boven genoemde ‘slop’, nu afrit Havenstraat, was geen weg maar een smalle
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doorgang tussen het genoemde huis en nu ‘Café Havenzicht’. De bij Noorwaardse einde genoemde Arij Cornelis Part, de schipper, woonde in het (gesloopte) huis van Heiltje IJsselstein. Op 29 januari 1718 komt dit huis weer in
beeld. Dan verkoopt de weduwe van Schalck Jansz. Kuijper dit goed voor 300
gulden aan Wouter Gerrits van Thuijl.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
De verschrikkelijke brand van maandag 16 april 1731 in het centrum van Ridderkerk heeft ook het huis van Wouter Gerritsz. van Tuil getroffen, want zijn
huis brandde geheel af. Een jaar na de brand in april 1732 verkoopt Van Tuijl
dit restant aan de meesterbroodbakker Jan van der Stoel. In de akte van verkoop spreekt men van een afgebrand huis, schuur en melioratie van dijkerf. De
koopsom is 250 gulden. Blijkbaar zat de bakker niet voldoende bij kas om zijn
huis op te bouwen. Want hij leent enkele dagen later 600 gulden van de Rotterdamse juffrouw Barbera Stiermans. Als borg staat uiteraard zijn pas aangekochte huis. Tussen het broodbakker door wordt Jan van der Stoel ook geconfronteerd met politieke ontwikkelingen. Hij wordt in 1747 ingedeeld bij de
weerbare mannen tussen de zestien en zestig jaar en bestempeld als ‘onvermogend’. De vermogende personen brachten soms een geweer of een snaphaan mee, maar de onvermogende uiteraard niet. In 1752 blijkt het met bakker Jan van der Stoel niet goed te gaan, want er is sprake van een insulvente
boedel. Dat betekent dat de plaatselijke overheid de boedel beheert.
Jacobus Moret koopt bakkerij
De boedel van. de bakker wordt op 30 december 1752 door de curatoren van
de Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland verkocht. Blijkbaar was zijn
bakkerij flink in waarde gestegen, want voor 890 gulden werd collega bakker
Jacobus Moret de nieuwe eigenaar. Genoemd wordt de koopsom van 890 gulden, ‘maar met een rantsoen van een stuiver van de gulden is totaal 934 gulden en 10 stuivers. Het gaat hier over een geheel huis en erve met ’alle het
gunt daarinne aerd en nagel vast is’, staande en gelegen op de bestrate dijk.
Zoon Arie Moret is ook van 1778-1796 te Ridderkerk broodbakker van beroep.
Johan Jacob Messchax, broodbakkersknecht van Arie Moret, maakt op 11 januari 1785 een testament en stelt zijn baas of zijn huisvrouw Rookje Heinoord tot
zijn erfgenaam. Uit een akte van 25 september 1792 blijkt dat vader Jacobus
Moret weer terug is in Krimpen a/d Lek en zoon Arie Moret in de bakkerij aan
de Molendijk woonde.
De woning met de bakkerij was bijna vijftig jaar eigendom van de familie Moret. Na de verwerving door Jacobus Moret in 1753, woonde en werkte diens
zoon Arie er vele jaren. Hij verkoopt op 2 april 1796 voor de som van 2.700
gulden zijn huis. bakkerij. schuur en erf, gelegen onder Ridderkerk aan de
bakker Willem Nugteren. op dat moment eveneens wonende te Krimpen a/d
Lek.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Het pand moest in 1968 wijken omdat de gemeente een bredere toegang wilde
maken naar de Havenstraat. Na de Sint-Nicolaasverkoop van 1968, bleef de
winkel op 9 december van dat jaar de winkeldeur voorgoed gesloten. Pogingen
van Arie de Heer om de bakkerij elders in Ridderkerk voort te zetten mislukten.

De achterzijde van de verdwenen bakkerij op de hoek Molendijk/Havenkade, getekend door Jan Put.
Bron: Weekblad De Combinatie. Donderdag 28 juni en donderdag 5 juli 2007. Door Arie Maliepaard, zelfstandig lokaal historicus.
Bronnen: Archief van de Ned. Herv. Kerk, Nationaal archief Ridderkerk en Barendrecht en Gemeentearchief Ridderkerk, allen aanwezig in Rotterdam. (Met dank aan mevr. A. Horsten de Heer en de familie
Simons voor de aanvullende informatie).

Zie de hoofdtabel, pagina 180 en pagina 125.
Stamboom Vh/Vls, pagina 330/331.
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GERHARD MORET

Met ‘Maintenance and Cleaning’ begon het op 1 oktober 2005 in
een klein kantoortje in Rotenburg (Duitsland).
Drie vroegere technici van AgfaPhoto Germany hebben het gewaagd
zelfstandig preventief onderhoud voor fotografische machines aan te
bieden.
Door het failliet van AgfaPhoto kwam het allemaal anders dan was gepland. De klanten (Fotolabs in heel Europa) hadden technici nodig die
ook reparatie en installatie voor AGFA equipment konden leveren.
Dus heeft Gerhard Moret, managing director van IMC Service GmbH, besloten deze weg met de klanten te gaan.
In Duitsland is IMC de enige aanbieder van service en onderdelen voor
AGFA machines. IMC technici zijn ook in Scandinavië, Frankrijk, Italië,
Engeland en natuurlijk ook in de Benelux onderweg.
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Het eerste kantoor van IMC
Begin 2006 bestond IMC al uit 6 medewerkers. Het kantoortje werd dus
te klein en wij zijn verhuisd.
Nieuw adres:
IMC Service GmbH
Tannenweg 2
D-27356 Rotenburg
Duitsland
De beide medewerksters verzorgen de klanten met onderdelen en service en de technici met alles wat zij nodig hebben om het belangrijkste
te bereiken: Een tevreden klant.

Twee muren vol documentatie zorgen ervoor, dat wij ook op fotografisch gebied
onderdelen zelf kunnen vervaardigen of
door partners kunnen laten vervaardigen.
In de loop van de tijd zijn wij ook andere
industrie taken gaan verzorgen, zoals
packaging en ook machines op medisch
gebied.
Meer informatie is te vinden bij een bezoekje op onze homepage:
www.imc-service.com

Tabel 4C1, pagina 194. Stamboom XIak-1, pagina 286.
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ROEL MORET
http://www.eten.nu
PERSBERICHT
ETEN.NU OPENT VERNIEUWDE WEBSITE
Maaltijden bestel- en bezorgbemiddelaar ETEN.NU heeft haar nieuwe
website www.eten.nu geopend. Door een aantal concrete vernieuwingen
is de bezorgservice voor restaurateurs, alsmede het bestelgemak voor
klanten, verder vergroot. Snel en gemakkelijk eten bestellen
ETEN.NU maakt het mogelijk om via het internet snel en gemakkelijk
een restaurant voor bezorg- én afhaalmaaltijden te vinden. Ruim anderhalf jaar geleden introduceerde ETEN.NU als enige bezorgsite landelijk
de mogelijkheid voor restaurateurs om gratis in te schrijven op haar site.
Inmiddels kent de website dagelijks duizenden hits. Onder meer door
een toenemend aantal deelnemers, innovatieve technieken en een veranderend wensenpatroon van klanten, ontstond de behoefte aan een
nieuwe, verbeterde website.
Op de nieuwe site kunnen restaurateurs zelf hun menukaart online beheren en is meer ruimte vrijgemaakt voor het etaleren van acties en speciale aanbiedingen. Bovendien is het nu mogelijk om ETEN.NU te integreren in de eigen website, waardoor eetgelegenheden ook via de eigen site
door klanten bereikt kunnen worden. Deze mogelijkheden maken
ETEN.NU tot een uniek concept in Nederland
Onderscheiding door optimale service. In de sterke markt van bezorgsites onderscheidt ETEN.NU zich door een optimale service aan zowel restaurateur als klant. Voor de ondernemer is instappen kosteloos. Als enige aanbieder heeft ETEN.NU bovendien een spaarsysteem ontwikkeld:
de Bonus Topps. Dit systeem maakt het mogelijk om te sparen voor gratis gerechten en garandeert een grotere klantenbinding.
Oprichters Peter Spijkers en Roel Moret werken sinds 2003 nauw samen om hun project te verfijnen. Amper twee jaar later staat ETEN.NU
in de nationale top drie van bezorgsites. Door continue innovatie is het
Spijkers en Moret gelukt om een ultieme bestelmodule te lanceren, die
onder meer qua bestelgemak, bereikbaarheid en kostenbesparing, een
revolutie in de bezorg- en afhaalwereld.
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Tabel 15D, pagina 232. (zoon van Arij Moret, Kijk voor de bijgewerkte
tabel op de website www.moret.info). Stamboom XIel, pagina 392.
In ‘Drechtsteden dichtbij’ vonden wij de volgende Moret:

WIE IS DEZE JAN MORET?

In
gesprek
met…
Naam: Jan Moret
Leeftijd: 67 jaar
Woonplaats: Dordrecht

'Dordt is de laatste jaren behoorlijk opgeknapt'
Wat is uw favoriete plek in Dordrecht?
De Achterweg bij het bos van Repelaer (Het Dordwijkpark, red.). Daar
loop ik graag een rondje met mijn vrouw. Zeker nu, met al die korenbloemen en klaprozen, is het er erg mooi.
Wat zijn volgens u de lelijkste plekken in Dordrecht?
Dordt is de laatste jaren behoorlijk opgeknapt. Ik zou geen lelijke plekken weten.
Voor welk tv-programma blijft u thuis?
Voor geen enkel. Ik kijk naar het journaal, sport en een quiz als Twee
voor Twaalf. Om jezelf te testen.
Wat is uw favoriete boek?
Ik heb pas Merijntje Gijzen weer eens gelezen. Een dikke pil van meer
dan duizend bladzijden. Ik zag het staan in een winkel met tweedehands
boeken.
Wat is uw grootste ergernis op straat?
Rotzooi. dat iedereen alles maar overal neergooit.
Aan wie zou u duizend euro geven?
Aan een van mijn kinderen, die het minst te besteden heeft.
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 28, november 2007
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Wat zou u doen met een miljoen?
Ik zou eerst m'n oude dag veiligstellen. Vervolgens zal ik heel veel weggeven. Geld maakt niet gelukkig.
Heeft u al vakantieplannen?
Ik ga met mijn vrouw veertien dagen fietsen langs trekkershutten in Nederland. In oktober laten we ons verwennen. Om ons 45-jarige huwelijk
te vieren, gaan we waarschijnlijk naar Afrika.
Wat is uw droombaan?
Ik ben m'n leven lang vrachtwagenchauffeur geweest. Heerlijk. Eigen
baas. Nu rijd ik nog als vrijwilliger op de buurtbus.
Waar kunnen ze u 's nachts voor wakker maken?
Nergens voor, want ik vind het veel te lekker op bed.
Met wie zou u een dag willen ruilen?
Met niemand. Ik heb het naar m'n zin. Heb alles wat mijn hartje begeert.
Als u een dag burgemeester van Dordrecht mag zijn, wat zou u
dan veranderen?
Ik vind dat de burgemeester het heel goed doet. Hij is erg betrokken en
leeft met de burgers mee. Een sympathieke man.
Bron:

: ‘Drechtsteden Dichtbij’.

Bijlage : Algemeen Dagblad.
Datum : 22 mei 2007.
Foto

: Henk Veenstra.

De volgende Moretten zijn van het internet ‘geplukt’.

Wie zijn dit?
CHRIS MORET: maak je eigen site

Chris Moret (41)
‘…een mooie presentatie die iedereen mag bekijken!’

‘Op een Open Dag van De VAK
ging ik mee met mijn vriendin,
die doet hier al jaren aan Zeefdrukken, toen stuitten we in een
lokaal op een presentatie van
VAKdigitaal. Ik was al aardig
thuis op pc’s maar was er nooit
aan toe gekomen het webdesignen op te pakken. En eigenlijk
ben ik er wel blij om. Want in zo’n groep is het toch een stuk gezelliger.
Bovendien hoef je niet steeds alles zelf uit te zoeken. Ik bedoel, ik was
er wel uit gekomen hoor, maar het had me waarschijnlijk veel meer tijd
gekost. Tijd die ik nu over hield om er dieper op in te gaan. Ik ben nu
bezig met een eigen domeinnaam en dan zet ik de site die ik in de curpagina 16
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sus heb gemaakt daar op. Ik kan hem dan thuis gewoon zelf uitbreiden
want ik heb de software meegekregen. Het is een mooie presentatie geworden van mijn werk als fotograaf, die iedereen mag bekijken!’
HETTY MORET
Op 23 juni 2004 is door dr. Adriaan Visser samen met drs. Hetty Moret
een lezing verzorgd voor het bestuur en de medewerkers van de Honingraad. Het onderwerp van de lezing was ‘De waarde van de Honingraad’ en was gebaseerd op een afstudeeronderzoek van Angela Kagia
voor haar studie klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie aan
de Universiteit Utrecht. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen
 in de kwaliteit van de activiteiten en begeleidingsvormen doe door de
Honingraad worden aangeboden en hu effecten op verschillende aspecten van het welbevinden van kankerpatiënten
 in de mate van tevredenheid van de cliënten van de Honingraad met
de activiteiten en de begeleiding die door de stichting worden aangeboden.
 in de verdere afstemming van de activiteiten en begeleiding en behoeften van de patiënten.
AMY MORET
Zolang ik werk in het gevangeniswezen hoor ik het woord recidive. De
manier waarop de straffen ten uitvoer worden gebracht helpt niet om recidive terug te dringen. Op een kleine uitzondering na, bijvoorbeeld in
een traject aan het einde van een straf, of een helaas alweer ter ziele
gebrachte SOV maatregel, zijn er geen middelen en geld beschikbaar om
een gedetineerde te begeleiden naar een betere toekomst. De mensen
op de werkvloer in de justitionele inrichtingen weten heel goed hoe het
beter kan. Voor, tijdens en na detentie. Zolang de politiek daar niet naar
luistert en blijft uitgaan van rekensommen, en goed bedoelende ambtenaren die van achter een bureau bedenken hoe het moet, komen we
geen stap verder. Ondertussen sneuvelen goede initiatieven en zijn de
mensen die dagelijks met de gedetineerden werken steeds weer terug bij
af, of nog verder van huis door bijvoorbeeld de invoer van een sober regime. Zolang er geen goede dialoog is tussen de beleidsmakers en de
werkvloer zullen we allemaal met de kraan open moeten blijven dweilen.
JACQUELINE MORET

Volgens Jacqueline Moret, assistentwijkmanager zijn ook in Rivieren en Dichterswijk,
(Utrecht) successen geboekt. Hoewel de veiligheidsproblemen in deze wijken minder groot
zijn, probeert Jacqueline dat wat er speelt
voorvarend op te pakken. Zo is de overlast op
het Brederoplein vorig jaar sterk afgenomen
door een aanpak die te vergelijken is met die
van Kanaleneiland: samenwerken.‘
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Kent u één van deze Moretten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te
geven aan de secretaris of mail naar webmaster@moret.info
BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter (1)

secretaris (2)

penningmeester (3)

L. Moret

J. A. Moret

M. C. J. Borsboom-de Bruin
tevens vice-voorzitter

bestuurslid (4)

bestuurslid (5)

A. H. Verhoef-van Herwijnen

H. Moret

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET
Redactiecommissie

Genealogiecommissie

Activiteitencommissie

A. L. A. Moret

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

H. G. L. Moret

W. Moret

Bestuurslid 5

Webmaster

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

H. G. L. Moret

J. A. Moret

Bestuurslid 4

afd. Genealogie W. Moret

Het familieboek 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND’ is verkrijgbaar tegen betaling vooraf van: € 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en
portokosten op girorekening 405520 ten name van Familiestichting Moret, Schiedam met vermelding van bestelling Familieboek en uw naam
en adres.
Wilt u donateur worden van de Familiestichting? Stuur dan het inschrijfformulier op pagina 20 ingevuld op aan de secretaris:
de heer J. A. Moret
Bergsingel
3037 GG Rotterdam

U kunt ook het formulier op onze website www.moret.info invullen.
De minimumbijdrage per jaar is  9,00.
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De Familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en is ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 15 juli 1992 onder nummer 41133110.
De Statuten omvatten 21 artikelen. Het doel van de stichting is
vastgelegd in artikel 2 van de Statuten en luidt:
a. het verrichten, doen verrichten en bevorderen van genealogisch

onderzoek, zowel in als buiten Nederland, betreffende het geslacht
MORET en het coördineren, documenteren en publiceren van de
verkregen gegevens;
b. het lokaliseren, inventariseren en bekend maken van zaken die
voor de geschiedenis van het geslacht MORET van betekenis zijn;
c. het verhinderen van het verloren gaan van zaken bedoeld onder a
en b;
d. de instandhouding en versterking van de banden tussen de leden
van het geslacht MORET, ook van die in het buitenland;
e. het nemen van initiatieven voor de activiteiten die een bijdrage
kunnen leveren tot het gesteld onder a, b, c en d.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. te pogen boekwerken, archiefstukken en andere zaken welke van
belang worden geacht voor de geschiedenis van het geslacht MORET, in eigendom, bruikleen of anderszins te verkrijgen, alsmede
te zorgen voor het beheer, de restauratie en het onderhoud van
het door haar verworvene;
b. onderzoekingen te doen instellen naar de geschiedenis van het
geslacht MORET en zo mogelijk van tijd tot tijd bijzonderheden
dienaangaande te publiceren;
c. en al datgene verder te verrichten, wat het bestuur ter bevordering van het doel van de stichting gewenst acht.
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INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR

Ondergetekende wil donateur worden van de Familiestichting Moret
Graag uw gegevens hieronder invullen
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Ik sta in het Familieboek in

Tabel:

Stamboom:

Pagina:

Pagina:

Ik sta niet in het Familieboek
Datum
Handtekening:
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