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Nieuwskrant 
 

De nieuwskrant wordt verzorgd door 

Carin Pronk en Désirée Pont. Heeft u 

of uw kind iets leuks voor in de 

nieuwskrant, een vraag of een 

suggestie. Stuur een mail naar: 

nieuwskrant@zvl-1886.nl 

 

Nieuwskrant 
via de e-mail? 
 

Vanaf dit seizoen wordt de 

nieuwskrant via de team whats-app 

groepen verzonden.  

 

Let op: Doordat in de verzendlijst van 

voorgaande jaren veel oude 

emailadressen stonden kunnen we 

deze niet meer gebruiken. De lijst 

wordt opnieuw samengesteld. 

 

Dus kreeg u hem via de email en wilt 

u dit weer. Of kent u iemand die dat 

leuk zou vinden. Stuur dan een mail 

naar: nieuwskrant@zvl-1886.nl  

 

Nieuwskrant op de 

website 
 

Deze nieuwskrant is ook altijd terug 

te lezen op de website. 

https://www.zvl-

1886.nl/nieuwskrant/  

 

 

 Agenda 

Vanaf 19 
sept 

Grote Clubactie 

 In de herfstvakantie gaan we weer bowlen en pannenkoeken eten. 
Waar en wanneer dat krijgen jullie nog te horen. 

31 okt Mini toernooi ZVL-1886 

 Het Winter Waterpolo Toernooi /PSV toernooi in Eindhoven gaat niet 
door in de kerstvakantie 

 

Minitoernooien 

31 okt Mini-toernooi ZVL-1886 

  
 

Volg ons ook op facebook: 
Hier staan vaak ook meer foto’s van de activiteiten. 

 
ZVL 1886 Waterpolo 
 
 
 

 

Terugblik 
Startdag mini’s en EG. 
De EG had eerst een escaperoom in de Waterkeet. Daarna gingen ze samen met de 
mini’s nog leuke dingen doen in het water. 

  
 

 

 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/?__cft__%5b0%5d=AZXHvqLty2QblB13d5ZpXKGVmO8IMLxPgQIWFClhUQm5mpKA24ia7W6BD_YjvhncB6FLWr3nWHvc5FznfRao11aBjPDzkUqLVDSNsXceubHkIQeb_OI4W0rod13S1fp5VTLtk7BnaECNiTCcUkZYC3wHs7cKOhCI4LBU7fUISjlJAn91L21bxe_5mEwUaM4b1_k&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/?__cft__%5b0%5d=AZXHvqLty2QblB13d5ZpXKGVmO8IMLxPgQIWFClhUQm5mpKA24ia7W6BD_YjvhncB6FLWr3nWHvc5FznfRao11aBjPDzkUqLVDSNsXceubHkIQeb_OI4W0rod13S1fp5VTLtk7BnaECNiTCcUkZYC3wHs7cKOhCI4LBU7fUISjlJAn91L21bxe_5mEwUaM4b1_k&__tn__=kC%2CP-R
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Vervolg terugblik 
Startdag DG 

Eerst gingen de DG-teams beach volleyballen 
bij de Bloemerd. De clinic werd gegeven 
door Leython DC. Daarna gingen ze in de Zijl 
nog leuke wateractiviteiten doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de DG was er op 5 september ook nog een dag georganiseerd met oefenwedstrijdjes. Aan het eind gingen alle teams 
tegelijk het water in.   

 
Startdag B en C 
De B en C jongens en meiden gingen voor de startdag naar Aquapretpark Vlietland ! Het was een heerlijke middag! Mooie 
aftrap van het seizoen! 
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Terugblik: 
Zwemmarathon voor 
Machiel 

 Zwemmarathon voor Machiel 
 
 
Bijna 8500 euro opgehaald! 
Jacqueline (moeder Tess) is er de 
hele 24 uursactie bijgeweest... 
 

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200906_79587728/zwemmarathon-moet-
handbike-voor-machiel-naderbij-brengen?utm_source=google&utm_medium=organic 
 

Grote Clubactie  
 

 

 Grote Clubactie 
De grote clubactie is gestart.  
We proberen dit jaar geld op te halen voor 2 partytenten met het zvl logo om zichtbaar 
te zijn tijdens toernooien. Ook hebben we geld nodig voor het jeugdkamp. Kortom 
genoeg redenen om zoveel mogelijk loten te verkopen. Om zo Coronaproof mogelijk 
de loten te verkopen kan je dat doen via de QR code of via deze link  
Lot.clubactie.nl. Bij de zoekfunctie ZVL intoetsen en dan komt onze vereniging boven.  
Laat jouw naam invullen want dan kunnen we misschien jou als topverkoper 
feliciteren. 
 
Als je 1 lot heb gekocht kan je daar een link van maken met je naam en nummer erbij,  
zodat deze gelijk goed ingevuld zijn. Deze link kan je dan makkelijk versturen via 
verschillende media kanalen. 
Sta je er niet bij, app dan even je naam en je team door aan Heleen op nr 06-52580075 
 
Wist je dat er een leuke prijs is voor de beste verkoper en het beste verkoop-team. 
 
Koopt u een superlot?? 
Beste ouders, het is ook mogelijk om een superlot te kopen. Deze kost 150 euro. Door 
een Superlot te kopen maak je 50x kans op mooie prijzen! Misschien een idee voor een 
bedrijf, mocht u een superlot kopen met uw bedrijf dan zullen wij deze benoemen in 
een volgende nieuwskrant. Hieronder vindt u een link om deze aan te schaffen. 
https://clubactie.nl/superlotkopen/zvl1886/220120 
Heeft u zo’n lot gekocht, geef het even door aan nieuwskrant@zvl-1886.nl. 
 
Veel succes met de verkoop! 

Jurytafel 
 

 

 Aanmelden jurycursus 
Beste ouders, 
 
Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig achter 
de jurytafel, het zal bij sommige teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om de tafel te 
vullen met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp schieten omdat er 
niemand achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten we een 
nieuwe cursus en zijn van mening dat ieder team zijn eigen tafel moet kunnen vullen. 
We verwachten dat van elk spelend lid in de competitie 1 ouder de cursus heeft 

gedaan. (vanaf de jurytafel kun je de wedstrijd wel zien      ) 
Het theorie gedeelte wordt gegeven via een online-cursus.   Zie bijlage 1 
 

 

   

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200906_79587728/zwemmarathon-moet-handbike-voor-machiel-naderbij-brengen?utm_source=google&utm_medium=organic
https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200906_79587728/zwemmarathon-moet-handbike-voor-machiel-naderbij-brengen?utm_source=google&utm_medium=organic
https://clubactie.nl/superlotkopen/zvl1886/220120
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Hulp gezocht 
 
 

 

 Hulpouders gezocht 
Beste ouders, gedurende het jaar willen we leuke activiteiten blijven doen voor de 
kinderen. Denk bijvoorbeeld aan: uitje in de vakantie (herfstvakantie en 
voorjaarsvakantie), kerstactiviteit, filmavond. 
Hier hebben we alleen wel jullie hulp voor nodig. Wie vind het leuk om leuke 
activiteiten te regelen? We zoeken iemand die: 

• iemand die ‘hoofd activiteiten’ voor mini’s en e-tjes wil zijn 

• mensen die willen helpen bij de activiteiten voor de mini’s en de e-tjes, zodat 
diegene die hoofd activiteiten is weet wie ze kan vragen voor hulp. 

• iemand die ‘hoofd activiteiten’ voor de d-tjes wil zijn. 

• mensen die willen helpen bij de activiteiten voor de d-tjes, zodat diegene die 
hoofd activiteiten is weet wie ze kan vragen voor hulp. 

• iemand die ‘hoofd activiteiten’ voor c en b teams wil zijn.  

• mensen die willen helpen bij de activiteiten voor de c en b teams, zodat 
diegene die hoofd activiteiten is weet wie ze kan vragen voor hulp. 

Wilt u dit jaar helpen? Stuur een mail naar waterpolokids@zvl1886.nl met de volgende 
gegevens:  Uw naam, uw emailadres, uw 06-nummer en bij welk van de punten u wilt 
helpen. We hopen op veel aanmeldingen. Veel handen maken immers licht werk. 
Heeft u leuke ideeen voor activiteiten of kunt u vanuit uw werk iets betekenen voor 
ons, dan horen we dit ook graag: waterpolokids@zvl1886.nl. 
 
 De waterkeet 

 
 

 De waterkeet 
Beste ouders, opa's, oma's, tantes en ooms.  
Voor en na de wedstrijd is het altijd heel gezellig om nog even een drankje of een 
hapje te doen in de Waterkeet (ingang naast de ingang van zwembad De Zijl. Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers die een uurtje voor of na de wedstrijd bardienst willen 
draaien. Het kost niet veel tijd en is echt heel gezellig.  
Opgeven kan bij Thom Joor 06-53288936 

Corona-afspraken in 
andere zwembaden? 
 

 

 Hoe kom ik aan informatie over corona maatregelen in andere zwembaden? 
Beste ouders en sporters, 
  
We krijgen de laatste tijd vragen of we in deze Coronatijd wel of geen publiek toelaten 
bij wedstrijden en trainingen. Voor sommigen zal het wellicht teleurstellend zijn dat 
we op dit moment in het geheel geen publiek kunnen toelaten. Dit heeft alles te 
maken met de volgende twee zaken: handhaving en registratie. 
  
Het bleek onlangs bij oefenwedstrijden met publiek knap lastig om met een paar 
vrijwilligers de 1,5m te handhaven. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om eerst 
alleen Corona-Coördinatoren (CoCo’s) aan te stellen voor begeleiding van alleen de 
teams en het kader. Deze CoCo’s zijn te herkennen aan de oranje hesjes. Als alles een 
beetje lekker loopt, dan kunnen we denken aan het toelaten van publiek. 
Hiervoor zullen we ook alle toeschouwers gaan registreren, net als in de horeca. 
Spelers en trainers worden automatisch via SportLink geregistreerd, voor publiek 
moeten we dit als vereniging zelf regelen. Hier wordt op dit moment hard aan 
gewerkt. 
  
Niet alleen ZVL-1886 is druk met Coronaprotocollen, ook de andere verenigingen zijn 
hier mee bezig. De protocollen zijn op twee manieren terug te vinden: 
 
• Binnen de Sportlink app/KNZB waterpolo app: 

o Bij de wedstrijd staat een knop die verwijst naar het Coronaprotocol van de 
thuisploeg 

mailto:waterpolokids@zvl1886.nl
mailto:waterpolokids@zvl1886.nl
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  • Als deze niet is geactiveerd: 
o Gebruik de zoekfunctie en zoek naar de vereniging waar je naar toe gaat 

o Op het Info tabje vind je een link naar de webpagina van deze club 

o Hier kun je (meestal) hun protocol vinden 

• Op de KNZB site: zoek naar 
pagina https://fd7.formdesk.com/knzb/CoronaSjabloon/?get=1&sidn=10e186389f
6a40ab8e8251cc0a391e1d&startpos=-1&results  
Hier kun je het protocol vinden van alle clubs in Nederland (mits ingevuld)  

Als je in een ander zwembad komt, volg dan uiteraard de aanwijzingen van de CoCo’s 
van de vereniging daar. 
NB: voor vervoer naar uitwedstrijden stellen wij het gebruik van mondkapjes 
verplicht als er mensen uit verschillende huishoudens in een auto zitten. Dit alles om 
te voorkomen dat we elkaar besmetten onderweg naar de wedstrijd. 
  
Wij hopen van harte dat we met de extra maatregelen een leuk, sportief en veilig 
seizoen zullen hebben. 
Zorg goed voor jezelf en elkaar! 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerard van Gent 
Voorzitter WPC 
 

KNZB waterpolo-app 

 
 

 KNZB waterpolo app 
Wist u dat er een app is van de KNZB voor de waterpolo competitie. 
Hiermee kunt u o.a.: 
-Zien wanneer en waar de wedstrijden zijn (van het hele seizoen). 
-De uitslagen van de wedstrijden zien. 
-Makkelijk meerdere teams of personen volgen als u het sterretje aanklikt. 
Het is belangrijk om u aan te melden met het email-adres dat bekend is bij de 
vereniging.  
Mocht uw zoon of dochter een keer niet kunnen geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
de coach. 
Als u bent aangemeld kunt u kiezen uit meerdere profielen/zichtbaarheid van uw 
zoon/dochter. 
Als vereniging is het handig om in ieder geval de namen zichtbaar te hebben. Zo 
kunnen ook coaches van andere teams makkelijker zien wie er in een team zitten en 
wie ze evt. kunnen vragen om in te vallen. Tijdens wedstrijden zijn de naam en foto 
altijd zichtbaar voor de scheidsrechters en de juryleden. 
Als u bent ingelogd kunt u ook gelijk zien of de gegevens van uw kind kloppen (naam, 
geslacht, geboortedatum). Mocht u hier nog fouten in zien kunt u dit doorgeven aan  
de ledenadministratie: ledenadministratie@zvl-1886.nl. 
Let op: Het is handig om deze app te hebben, wedstrijden worden nog wel eens 
verzet, hou de app dus altijd goed in de gaten. Het is ook mogelijk om de app te 
koppelen aan je agenda, dan worden de tijden ook in je agenda gelijk aangepast. 
Tijdens de wedstrijd kunnen de thuisblijvers het scoreverloop van de wedstrijd volgen 
met deze app.   

Training 

 

  
Wat heb je nodig bij een training? 
Wilt u voor het zwemgedeelte van de training zorgen voor een zwembrilletje, badmuts 
(bij wedstrijden is een badmuts verplicht) en bidon met water. Het is handig om deze 
spullen te voorzien van naam. Zorg er ook voor dat uw zoon/dochter genoeg drinkt 
voor en na de training/wedstrijd.  

https://fd7.formdesk.com/knzb/CoronaSjabloon/?get=1&sidn=10e186389f6a40ab8e8251cc0a391e1d&startpos=-1&results
https://fd7.formdesk.com/knzb/CoronaSjabloon/?get=1&sidn=10e186389f6a40ab8e8251cc0a391e1d&startpos=-1&results
mailto:ledenadministratie@zvl-1886.nl
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Waterpolo in NL 

 
 

 Waterpolo in NL 
Misschien vindt u het leuk om dit te lezen. Een artikel over waterpolo in Nederland. 
https://total-waterpolo.com/water-polo-in-the-netherlands/ 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

Sportja 

 

 Sportja  
Vanaf 17 september zijn de trainingen weer begonnen bij SPORTJA voor de Kids van 
ZVL 1886 Waterpolo vanaf 11 jaar. Op maat gemaakte kracht- en stabiliteittraining 
voor kinderen. Elke donderdag van 17-18 uur. Meer informatie over kosten en 
aanmelden kan nog steeds via info@topwaterpololeiden.nl 
 

RTC training 

 
 

 RTC training  
Let op: vorige keer stond er een verkeerde tijd in dit stukje. I.v.m. corona kan er op dit 
moment geen droogtraining plaatsvinden. De training begint daarom om 16.30 uur. 
 
Hallo allemaal. Naast de trainingen die voor de EG en DG-kinderen door ons wordt 
verzorgd, organiseert het RTC Leiden een waterpolotraining op woensdagmiddag voor 
kinderen geboren in 2008, 2009 en 2010. De training start op woensdag 9 september 
(16:30 uur tot 17:30 uur in het 5 Meibad). Voor zaken zoals aanmelden, proeftrainen 
of andere vragen kun je een mail sturen aan rtcleiden@gmail.com.  
Let op: deze training wordt niet aangeboden door ZVL-1886 en kost 45 euro per 
kwartaal. Zie bijlage 2 

   

Trainingsrooster 
https://www.zvl-
1886.nl/trainingen/ 

 

 Standen  
Klik op de link van je team en je komt op de KNZB site.  

EG teams DG teams C en B jongens C en B Meisjes 
EG1 DG1  BJ1 BM1 
EG2 DG2 BJ2 BM2 
EG3 DG3 CJ1 CM1 
 DG4 CJ2 CM2 
 DG5   
    

 

   

Foto’s 
 
Heeft u bezwaar voor het plaatsen 

van foto’s in de Nieuwskrant, laat 

het dan weten. Als we niets horen 

gaan we er van uit dat u geen 

bezwaar heeft. 

 

 Bijlages:  
Bijlage 1: W-curcus 
Bijlage 2: RTC flyer 
Bijlage 3: Waterpolokampen en specialisatiedagen door waterpolokampen.nl en 
specilisatiedagen georganiseerd door sportgrowtalent  (Let op beide worden niet 
georganiseerd door ZVL-1886) 
 
 

   

ZVL-1886 is: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

 
  

https://total-waterpolo.com/water-polo-in-the-netherlands/
mailto:info@topwaterpololeiden.nl
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7526/3233/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7507/3247/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7179/3228/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7185/5898/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7476/3234/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7507/3232/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7539/3573/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7483/5899/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7472/4937/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7548/4083/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7188/3229/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7172/5901/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7550/5846/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7506/3230/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7499/5902/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/7548/6616/DHS235U/
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Bijlage 1:                             
 
Beste ouders, 
 
Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig achter de jurytafel, het zal bij sommige 
teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om de tafel te vullen met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp 
schieten omdat er niemand achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten we een nieuwe cursus en 
zijn van mening dat ieder team zijn eigen tafel moet kunnen vullen. 
 
We hopen dat we  veel aanmeldingen krijgen van de ouders, zodat er toch een bijdrage aan de vereniging wordt 
geleverd in de vorm van  jury en er een hoop meer kennis van het spel is, waardoor het leuker wordt om te kijken en er 
begrepen wordt hoe de spelregels zijn. 
De vereniging verwacht dat er minstens 1 ouder per spelend waterpolojeugdlid aan de jurycursus deelgenomen heeft. 
 
We gaan ons opgeven voor een nieuwe jury cursus, dit is in een nieuw jasje gestoken en is een E learning en kan je op je 
eigen tempo doorlopen. 
 
Wil je deelnemen aan deze cursus geef je dan op door de onderstaande gegevens in te vullen en dit naar jury@zvl-
1886.nl te mailen. 
Geslacht; 
Voornaam; 
Voorletters; 
Tussenvoegsel; 
Achternaam; 
Geb datum; 
Adres; 
Postcode; 
Woonplaats; 
Tel nr; 
Email; 
Foto van deelnemer; 
Naam speler; 
Team; 
 
 
Deze gegevens worden verwerkt in sportlink en zijn niet zichtbaar voor derden, maar zijn wel nodig om je W 
toe te kennen in sportlink 
 
 
Met sportieve groet, 
Maarten Angenent en Evelijn Gerstel 
ZVL-1886 Tetteroo 

 
 
  

mailto:jury@zvl-1886.nl
mailto:jury@zvl-1886.nl
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Bijlage 2:  
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Bijlage 3:  
 

Let op deze kampen of specialisatiedagen worden niet door ZVL-1886 georganiseerd maar 
door waterpolokampen.nl 
 
 

 
 

http://waterpolokampen.nl/kalender.html 

 

 
Ook sportgrowtalent organiseert regelmatig speciale waterpolodagen. 
 

 
 
https://www.sportgrowtalent.nl/ u kunt zich op de site aanmelden voor hun nieuwsbrief. 

                                        
 

 
 

 

 
 
 

http://waterpolokampen.nl/kalender.html
https://www.sportgrowtalent.nl/
https://www.facebook.com/2608060265932823/photos/a.2685442301527952/3054903274581851/?type=3&eid=ARBiPKaAJt2phqwX9cizacskj8YtSQupK11B6sUiUNJ6IOd0HqC8w8qRFIiDZTwC3g_hWByDMebBzzuv&__xts__%5B0%5D=68.ARBxX6uRgKPKIT8eh4_UpyPwBuf4Eh-ErKM6Wc4sYFHeQ6IwdfKp2u0Tzn6vw-Kjqp5aZ7VwHVmFwfzKQ0P1Ebt5unaNflNIro3bqgx_jL8NF5tFJ099kXOUkvrxQsdOJBI0v55DgPOR9uXm4YEkhiN-zbpe4yPvqEWOXAHOgyLhF84mLP7Spll54T2uU5_MVTWeXPOu6aF9JQbiBpGR22oS_A8XOAPORziLXyYyv6b0NP4jS24T-vhLNV144EZMOA_Ppi618u3S4QX8OKfZB_muLyAVMXZ95qw8c8mo_iM9lsj_MuQsRN1WY_cl9-HzKjRjbWdWlvxWJkjx2P05tCCcPeRd&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/2608060265932823/photos/a.2685442301527952/3054903274581851/?type=3&eid=ARBiPKaAJt2phqwX9cizacskj8YtSQupK11B6sUiUNJ6IOd0HqC8w8qRFIiDZTwC3g_hWByDMebBzzuv&__xts__%5B0%5D=68.ARBxX6uRgKPKIT8eh4_UpyPwBuf4Eh-ErKM6Wc4sYFHeQ6IwdfKp2u0Tzn6vw-Kjqp5aZ7VwHVmFwfzKQ0P1Ebt5unaNflNIro3bqgx_jL8NF5tFJ099kXOUkvrxQsdOJBI0v55DgPOR9uXm4YEkhiN-zbpe4yPvqEWOXAHOgyLhF84mLP7Spll54T2uU5_MVTWeXPOu6aF9JQbiBpGR22oS_A8XOAPORziLXyYyv6b0NP4jS24T-vhLNV144EZMOA_Ppi618u3S4QX8OKfZB_muLyAVMXZ95qw8c8mo_iM9lsj_MuQsRN1WY_cl9-HzKjRjbWdWlvxWJkjx2P05tCCcPeRd&__tn__=EEHH-R

