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Afdelingsnieuws
Afdeling Petegem aan de Leie

Afdeling Nazareth
Gratis fietszoektocht

Zin in een fietszoektocht wanneer het jou past?
Tussen 1 juli en 25 augustus kan je opnieuw deelnemen aan de fietszoektocht van de gezinsbond Nazareth. Voor meer info surf vanaf 1 juli naar de website
van de gezinsbond Nazareth!

Afdeling Wontergem
SNEUKELFIETSTOCHT ZONDAG 11 AUGUSTUS

nieuwe reeks watergewenning voor baby’s (van 6
tot 24 maanden): 5 zaterdagvoormiddagen
28 sept., 5, 12, 19 en 26 oktober in De Ceder, Astene
info & inschrijven (vanaf 1 aug.):
mydegraeve@hotmail.com

nieuwe reeks knuffelturnen voor peuters en kleuters: 5 zondagvoormiddagen: 29 sept., 6, 13, 20 en
27 oktober in turnzaal Driessprong, Gaversesteenweg
126 B, Petegem
info & inschrijven: info@careel.be

Start tussen 13u30 & 14u30,
Parochiezaal, Terdonckstraat (Wontergem).
Per deelnemer 6 sneukels
Volwassenen:
leden
gezinsbond €10 Niet-leden €12
19de PROVINCIALE
SPORTNAMIDDAG
Kinderen
tot
12
jaar:
leden
gezinsbond €8 Niet-leWoensdag 21 augustus
2019
den €10
wandeling (ongeveer 6 km)
Inschrijven kan
t/m 6 aug. bij 1 van de bestuursleden
fietstocht (ongeveer 25 km)
of via http://wontergem.gezinsbond.be
Petanque en/of Kubben (met begeleiding)
bram.danneels@hotmail.com
Aanwezigheid van speeltuin en skatepark (geen toezicht!)
Er wordt een supplement gevraagd van €2/persoon
Onthaal, start en aankomst:
Parochiaal
Centrum 'De Zwaluw', Decoenestraat
12 te Munkzwalm
indien
inschrijving
na toegelaten
datum.
(parkeergelegenheid in de buurt)
Betaling geldt als inschrijving.
Sportactiviteiten starten vanaf 13.30h

GOSA Oost-Vlaanderen: 19de PROVINCIALE SPORTNAMIDDAG: woensdag 21 augustus ‘19
Bijdrage: € 6 p.p.
Voor leden Gezinsbond/Gezinssport: € 4 p.p.
pannenkoek + koffie of frisdrank

verzekering inbegrepen
- Wandeling
(ongeveer 6 km)
Info en inschrijven (graag vóór zondag 18 augustus) kan bij:
- Fietstocht
(ongeveer 25 km)
Paul 055 49 91 57 of e-mail: paul.vanschoorisse@skynet.be
Nelly 0496 89 60 66en/of
of e-mail: nellyflamand@hotmail.com
- Petanque
Kubben
(met begeleiding)
- Aanwezigheid van speeltuin
is welkom, zowel (groot)ouders
(klein)kinderen
en Iedereen
skatepark
(geenalstoezicht)
Gelieve ook vòòr zondag 18 augustus te betalen
op het rekeningnummer BE34 7375 1416 2990
met vermelding van uw naam en het aantal personen

Onthaal, start + aankomst: parochiaal centrum “De Zwaluw”,
Decoenestraat 12 te Munkzwalm (parkeergelegenheid in de buurt)
Sportactiviteiten starten vanaf 13.30 h
Bijdrage: € 6 p.p. / voor leden Gezinsbond/Gezinssport: € 4 p.p. (pannenkoek
+ koffie of frisdrank, verzekering inbegrepen)
Iedereen is welkom, zowel (groot)ouders als (klein)kinderen.
Info & inschrijven (graag vóór 18 aug.) kan bij:
Paul 055/49 91 57 of: paul.vanschoorisse@skynet.be
Nelly 0496/89 60 66 of: nellyflamand@hotmail.com
Gelieve ook vóór zondag 18 aug. te betalen op rek.nr. BE34 7375 1416 2990
met vermelding van uw naam en het aantal personen.

Afdeling Deinze
Composteren,

Luc Corteville
Eenvoudig.
Ecologisch.
Goedkoop.
Wat behelst de term
composteren? Wat
zijn de voornaamste
aandachtspunten om
een goed resultaat te
bekomen? Welk materiaal moet worden aangeschaft?
Spreker, lesgever bij Natuurpunt, zal ons in concreto
– mét veel tips – op het juiste pad zetten.

Rekkelinge, D.Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze
Maandag 2 september. Deuren: 19.30u.
Inkom a.d.d.: € 8, € 6 mits vooraf inschrijven bij:
Oscar.vandamme@skynet en het juiste bedrag (€ 4
ppn) overschrijven voor 1 sept. op Rek.nr. Gezinsbond Deinze: BE18 4427 6851 5165 met vermelding
“Composteren + aantal personen”.
Leden ontvangen € 2 op lidkaart.

‘Taichi, de zachte Kracht’
Deforche Marc

tuin van het domein. Nadien gaat het via Baarle-Drongen naar het koetshuis in Ooidonk voor een verrassing. Via Astene-Sas bereiken we weer onze slaapstee. Afstand 35km via knooppunten, aangereikt de
dag zelf.

Vooraf inschrijven bij: Oscar.vandamme@skynet en
het juiste bedrag (6 € voor leden, 10 € voor niet-leden) overschrijven vóór 4 sept. op Rek.nr. Gezinsbond Deinze: BE18 4427 6851 5165 met vermelding
“fietsen en cultuur + aantal personen”.
Leden ontvangen € 2 op lidkaart.

Digitaal ontmaagd

Donderdag 26 september
Rekkelinge, D.Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze
Sarah Van Gysegem (auteur van Typisch Tieners, Digitaal ontmaagd, Over bloemetjes, bijtjes en dickpics.)

een vloeiende opeenvolging van bewegingen. Vanuit een innerlijke rust krijgen we terug connectie met
ons lichaam. Ontspannen en gecoördineerd bewegen, zonder overbodige spierinspanning. Lichaam
en geest komen terug in evenwicht. De lesgever zal
met U theorie en praktijk in elkaar verweven. Actieve
participatie in het hele gebeuren is belangrijk.

Digitaal ontmaagd. Over bloemetjes, bijtjes en dickpics. Met je pubers over seks praten: niet simpel. Doet
de gedachte aan gênante gesprekken het schaamrood naar je wangen stijgen? Ben je bang om je bloot
te geven en is sexting ver van je bed? Sarah zet je
via concrete situaties en praktische tips een heel eind
verder en helpt je korte metten maken met taboes. Zo
kan je met een gerust hart je tieners hun weg laten
zoeken op het pad van liefde en seks. In real life én
digitaal.

Donderdag 5/09/2019. Deuren: 19.30u
Rekkelinge, D.Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze
Inkom aan de deur € 8; € 6 mits vooraf inschrijven:
Oscar.vandamme@skynet en het juiste bedrag (€ 6
ppn) overschrijven vóór 4 september op Rek.nr.
Gezinsbond Deinze: BE18 4427 6851 5165 met
vermelding “Taichi + aantal personen”.
Leden ontvangen € 2 op lidkaart.

‘Fietsen én cultuur’

Met bezoek aan galerie L. Lambrecht in Merendree
Zondag 8 september

Vertrek: Poppoplein om 10.00u.
We peddelen naar Merendree waar we galerie Lieve
Lambrecht aandoen voor een wandeling in de Beeldentuin met gids. We picnikken op het terras in de

DEINZE
ism Gezinsbond Deinze
Deuren: 19.30u. Inkom aan de deur € 4, € 3 mits vooraf inschrijven: joost.vermeersch@telenet.be en het
juiste bedrag (€ 3ppn) overschrijven vóór 25 sept. op
Reknr. Gezinsbond Deinze: BE18 4427 6851 5165
met vermelding “Digitaal + aantal personen”. Leden
ontvangen € 1 op lidkaart.
Huis van het Kind biedt na de lezing een drankje aan.

Herstel en onderhoud van je eigen ﬁets.

10 Lessen worden gegeven in het VTI van Deinze.
Deze cursus richt zich tot die mensen die een basisonderhoud wensen te kennen van de fiets.
Mensen die dit willen kunnen achteraf, als oefening,
fietsjes mee helpen repareren in de fietsbieb “Op
Wielekes Deinze”.
• Je fiets afstellen op je eigen
maat.
• Banden repareren.
• Ketting controleren.
• Remmen vervangen en
afstellen.
• Storingen in het elektrisch
circuit opzoeken en
herstellen.
• Versnellingen afstellen.
• Je fiets smeren en kuisen.
• Gebroken spaken
vervangen.
• Fietsgereedschap herkennen en gebruiken
Periode: 10 zaterdagen in september en oktober
(van 10 tot 12 uur) 2019. De precieze data worden
nog bekend gemaakt. Prijs: 90 €. Meer info en inschrijven bij: joost.vermeersch@telenet.be

Afdeling Vinkt
Rommelmarkt VINKT

zaterdag 7 september 2019 van 8.00 uur tot 17.00 u.
in en rond de sporthal SINT-PIETERS, Aarseleweg.
Gratis inkom & standplaats
Info: mariekevanpoucke@gmail.com
of virginie.vinkt@telenet.be

Stand up comedian
Bert Gabriëls

met een try-out
van zijn show
‘eindejaarsconference 2019’
Zaterdag 5 oktober 2019,
20.30 uur
IN DE OUDE
JONGENSSCHOOL,
Aarseleweg TE VINKT
Voorverkoop: € 12,00 / aan de deur: € 15,00
Kaarten te bekomen via eddyschepens@telenet.be /
0494 48 96 83

Afdeling Nokere
Nieuwe spaarhandelaar:
Waregemsestraat 69
9771 NOKERE
056/61.30.24
info@kapsalonkathy.be
www.kapsalonkathy.be

Afdeling Sint-Martens-Leerne

We nodigen alle bondsleden van het gewest graag
uit op onze jaarlijkse kajaktocht op zondag 8 september 2019.
We vertrekken dit jaar om 10 uur aan de Watersportbaan naar de Gentse binnenwateren en nemen de
kajaksluis op de Reep. Bij aankomst krijgt elke deelnemer een worstenbroodje als hongerbreker en worden drankjes aan democratische prijzen verkocht.
Er kunnen 1-zit of 2-zit kajaks besteld worden en er
zijn ook enkele 4-zit kano’s ter beschikking. Een zitplaatsje kost € 12 per persoon voor leden en € 15
voor niet-leden.
Wie geïnteresseerd is stuurt een mailtje naar marc.
willems.engelhoek@telenet.be. Je krijgt dan per kerende een mailtje terug met de volledige uitnodiging.

afspraken kunnen telefonisch
of online via de website
5 % korting op lidkaart

Op wielekes, de fietsbieb, opgericht

door de Gezinsbond en de Fietsersbond
is open elke eerste woensdag van 17 tot
19 uur en elke derde zaterdag van 10 tot
12 uur in de kelder van het stadhuis van
Deinze (Leiespiegel), Brielstraat.

ZOMERZOEKTOCHTEN
elke dag van 1 juli t.e.m. 30 september 2019

info: gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

GEWESTELIJKE SPORTNAMIDDAG
ZONDAG 17 NOVEMBER - PALAESTRA

Wandelzoektocht
Fietszoektocht
Kinderzoektocht
Geocaching

©Toerisme Roeselare

NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA:

©Toerisme Roeselare

Roeselare gezien?
Roeselare gevonden!

GOSA Gewest Deinze

Gewestelĳke herfstontmoeting
vrijdag 27 september 2019, zaal Guldepoort, Dorpsstraat 46 te 9870 te Machelen

Programma :
Beste Grootouders en 55-plussers,
13u30: Onthaal met koffie en gebak gevolgd door verwelkoming.
De gewestelijke GOSA stuurgroep nodigt u uit op de
14u00:
Voordracht: “De weldaad van de lach – Haha Humor” door dhr. Marcel Joos.

Iedereen weet wat humor is en toch is het voor elk anders. Van glimlachen tot schuddebuiken, het heeft er mee te maken. Zijn er soorten humor? Is humor behalve prettig ook
nuttig of is het tijdverlies? Alles over humor zit in de voordracht. En er mag ook eens
gelachen worden, goed voor je humeur en beter dan medicijn !

Die doorgaat op vrijdag 27 september 2019

15u15: Drankpauze. In
(1,5
€ voor
een gewone
consumptie)46 te 9870 te Machelen.
zaal
Guldepoort
, Dorpsstraat
15u45:
Programma
“De :Werner Michiels en Laurie show”
Met hun meer dan 40 jaar mediumervaring, brengen zij ons tijdloze melodieën en
gezellige
uit de jaren
50, 60, door
70, afgewisseld
met leuke humor
13u30 : Onthaal meezingliederen
met koffie en gebak
gevolgd
verwelkoming.
uit hun jeugdjaren. Ze brengen live de mooiste evergreens, schlagers, klassieke
country hits en liedjes uit grootmoeders tijd.

14u

17u30:

:

Voordracht
: “ DeBreughelmaal.
weldaad van de lach – Haha Humor “ door
Afsluiting
met lekker
Dhr. Marcel Joos.

Info & inschrijving: De Vogelaere Eric, 09/282.77.75 of eric.de.vogelaere@skynet.be
Iedereen weet wat humor is en toch
is het
elk anders.
Van
of bij je afdelings-GOSA-vertegenwoordiger.
Gelieve
uwvoor
deelname
te bevestigen
vóór vrijdag 20 september, en naam
en
afdeling
door
te
geven.
glimlachen tot schuddebuiken, het heeft er mee te maken. Zijn er
Deelnameprij
s (koffie,
gebak en
inbegrepen):
soorten
humor?
Is breughelmaal
humor behalve
prettig ook nuttig of is het
- bij overschrijving op rek. nr. BE61 9730 7452 3417 van GOSA Gewest Deinze vóór 20 sept.: € 10,00 p.p.
Alles €over
humor
- bij betalingtijdverlies?
aan de ingang:
10,50
p.p. zit in de voordracht. En er mag ook

eens gelachen worden, goed voor je humeur en beter dan
ŝŶƐĚĂŐϮϮŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵ
medicijn!

.

GOSA Oosten West-Vlaanderen
^ĂůŽŶƐDĂŶƚŽǀĂŶŝ͕ŽŽƌŶϭƚĞϵϳϬϬKƵĚĞŶĂĂƌĚĞ͘ 
Provinciale herfstontmoeting
Programma :

15u15 : Drankpauze.ϵƵϬϬ͗KŶƚŚĂĂůŵĞƚŬŽĨĨŝĞ͕ƚŚĞĞŽĨĨƌƵŝƚƐĂƉĞŶŐĞďĂŬ͘
( 1,5 € voor een gewone consumptie )
ϵƵϱϬ͗tĞůŬŽŵĚŽŽƌĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͘
Dinsdag
22
oktober
2019, Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
15u45
:
“ De Werner
Michiels en Laurie show. “
ϭϬƵϬϬ͗
Programma :
VOORDRACHT
: “ ^ƚƌĂĨĨĞŶ ŽƉ
ŵĞŶƐĞŶŵĂĂƚ
Met hun
meer
dan
jaar podiumervaring,
brengen
zij ons “ ĚŽŽƌ
9u00: Onthaal
met koffi
e, thee
of40
fruitsap
en gebak.
ƚŽƉĂĚǀŽŬĂĂƚtĂůƚĞƌsĂŶ^ƚĞĞŶďƌƵŐŐĞ͘
tijdloze
melodieên
en gezellige
meezingliederen uit de jaren 50,
9u50: Welkom
door
de provinciale
voorzitter.
tĂůƚĞƌ ǀĂŶ ^ƚĞĞŶďƌƵŐŐĞ ǀŽĞƌƚ Ăů ũĂƌĞŶ ĞĞŶ ǀƵƌŝŐ ƉůĞŝĚŽŽŝ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
10u00: VOORDRACHT:
60 70, afgewisseld
leuke humor
uit hun jeugdjaren.
Ze
“StraffenŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶũƵƐƚŝƚŝĞ͘,ŝũŵĂĂŬƚĞĞŶĂŶĂůǇƐĞŽǀĞƌĚĞǌŝŶĞŶŽŶǌŝŶǀĂŶ
opmet
mensenmaat“
door topadvokaat
Walter Van Steenbrugge.
Walter
van
Steenbrugge
voert
al
jaren
een
vurig
pleidooi
voor
een
hervorming
brengen live de ďĞƐƚƌĂĨĨĞŶ͕ĞŶƉůĞŝƚǀŽŽƌĞĞŶŚƵŵĂŶĞƌĞŶƌĞĐŚƚǀĂĂƌĚŝŐĞƌƌĞĐŚƚƐƐǇƐƚĞĞŵ͘
mooiste evergreens, schlagers, klassieke van justitie. Hij maakt een analyse over de zin en onzin van bestraffen, en pleit voor een humaner
,ŝũ ƉůĞŝƚ
ŵĞĞƌ ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐŚĞŝĚ
ďŝũ ŚĞƚ ŽƉƐƚĞůůĞŶ ǀĂŶ ǁĞƚƚĞŶ͕ ƚŝũĚĞŶƐ
hits enrechtssysteem.
liedjes
uit ǀŽŽƌ
grootmoeders
tijd. zorgvuldigheid
en country
rechtvaardiger
Hij pleit voor meer
bij het opstellen
ŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶďŝũĚĞƐƚƌĂĨƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͕ǁĂŶƚŽŽƌĚĞůĞŶ
van wetten, tijdens het uitvoeren van het onderzoek en bij de strafuitvoering, want oorŽǀĞƌŝĞŵĂŶĚƐůĞǀĞŶŝƐǁĞůůŝĐŚƚŚĞƚŵŽĞŝůŝũŬƐƚĞǁĂƚďĞƐƚĂĂƚ͘
delen over iemands leven
is wellicht het moeilijkste wat bestaat.

11u30: Aperitief met 2ϭϭƵϯϬ͗ƉĞƌŝƚŝĞĨŵĞƚϮŬŽƵĚĞŚĂƉũĞƐ͘
koude hapjes. Oosterse pompoensoep, gevulde varkensrug met champignons,
 lekker
KŽƐƚĞƌƐĞƉŽŵƉŽĞŶƐŽĞƉ͕ŐĞǀƵůĚĞǀĂƌŬĞŶƐƌƵŐŵĞƚĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐ͕ĚƌĂŐŽŶƐĂƵƐ͕ŐĞďĂŬŬĞŶĂĂƌĚĂƉƉĞůĞŶ͕
aardappelen,
groenten. Feuillantine van 3 chocolades,
17u30 dragonsaus,
: Afsluiting gebakken
met
Breughelmaal.
koffie, water, wij n metŐƌŽĞŶƚĞŶ͘&ĞƵŝůůĂŶƚŝŶĞǀĂŶϯĐŚŽĐŽůĂĚĞƐ͕ŬŽĨĨŝĞtĂƚĞƌ͕ǁŝũŶŵĞƚďŝũƐĐŚĞŶŬĞŶŽĨϮŐĞǁŽŶĞĚƌĂŶŬũĞƐ͘
bijschenken of 2 gewone drankjes.
ϭϰƵϯϬ͗
14u30:
Zanger
Info enOptreden
inschrijving
: Bart Herman.


KƉƚƌĞĚĞŶĂŶŐĞƌĂƌƚ,ĞƌŵĂŶ͘

Bart Herman
heeft
zich opgewerkt
een veelgevraagde en hooggewaardeerde
arDe Vogelaere
Eric,
09
oftot
eric.de.vogelaere@skynet.be
of bij je afdelings-GOSA
 / 282.77.75
ĂƌƚLanden.
,ĞƌŵĂŶ
ŽƉŐĞǁĞƌŬƚ
ĞĞŶ ǀĞĞůŐĞǀƌĂĂŐĚĞ
tiest op de podia van de Lage
InŚĞĞĨƚ
1993ǌŝĐŚ
scoorde
hij zijnƚŽƚ
eerste
nr. 1 hit met “ Ik
vertegenwoordiger.
Gelieve uw
deelname
te bevestigen
vrijdag
20
en naam + afdeling
ĞŶwerden
ŚŽŽŐŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚĞ
ŽƉvóór
ĚĞ
ƉŽĚŝĂ
ǀĂŶ
ĚĞ september,
>ĂŐĞ
ga dood aan jou “. Inmiddels
al 10 CD’s vanĂƌƚŝĞƐƚ
eigen hand
ingeblikt.
Hij schrij
ft zijn

>ĂŶĚĞŶ͘/ŶϭϵϵϯƐĐŽŽƌĚĞŚŝũǌŝũŶĞĞƌƐƚĞŶƌ͘ϭŚŝƚŵĞƚ“/ŬŐĂ
door teeigen
geven.
liedjesteksten, en doet dit ook voor verscheidene andere podiumartiesten.

ĚŽŽĚĂĂŶũŽƵ“͘/ŶŵŝĚĚĞůƐǁĞƌĚĞŶĂůϭϬ’ƐǀĂŶĞŝŐĞŶŚĂŶĚ
Deelnameprijs :

16u30: Slotwoord.

ŝŶŐĞďůŝŬƚ͘ ,ŝũ ƐĐŚƌŝũĨƚ ǌŝũŶ ĞŝŐĞŶ ůŝĞĚũĞƐƚĞŬƐƚĞŶ͕ ĞŶ ĚŽĞƚ Ěŝƚ

ŽŽŬǀŽŽƌǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĞĂŶĚĞƌĞƉŽĚŝƵŵĂƌƚŝĞƐƚĞŶ͘
Bij
overschrijving
op
rekening
nr. BE61 9730 7452 3417 van GOSA Gewest Deinze vóór 20 sept. : € 10 p/p *
Deelnameprĳs: 46 € per persoon.

Info- Bij
en betaling
inschrijving:
Eric
De Vogelaere
tel *09/282.77.75 of eric.de.vogelaere@skynet.be, GSM 0478 221.093
aan de
ingang
€ 10.5 € p/p.

Gelieve in te schrijven vóór
vrijdag 11 oktober via mededeling van naam + voornaam, afdeling en telefoon.
* Bij dezewegens
ingangsprijs
is de reden
prijs
van
de koffie,
en donderdag
breughelmaal
ϭϲƵϯϬ͗
^ůŽƚǁŽŽƌĚ͘
Annulering
geldige
mogelij
k totgebak
en met
18inbegrepen.
oktober.

Betaling vóór donderdag 10 oktober 2019 op het rek.nr. BE61 9730 7452 3417 van GOSA Gezinsbond
ĞĞůŶĂŵĞƉƌŝũƐ͗ϰϲ€
per persoon.
Gewest Deinze met vermelding
Mantovani,
naam, lidnummer, afdeling.
/ŶĨŽĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗ƌŝĐĞsŽŐĞůĂĞƌĞƚĞůϬϵͬϮϴϮ͘ϳϳ͘ϳϱŽĨĞƌŝĐ͘ĚĞ͘ǀŽŐĞůĂĞƌĞΛƐŬǇŶĞƚ͘ďĞ'^DϬϰϳϴϮϮϭ͘Ϭϵϯ
Aandacht: Het aantal plaatsen
is beperkt !!! Gelieve dus snel in te schrijven !!!

'ĞůŝĞǀĞŝŶƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶǀſſƌǀƌŝũĚĂŐϭϭŽŬƚŽďĞƌǀŝĂŵĞĚĞĚĞůŝŶŐǀĂŶŶĂĂŵнǀŽŽƌŶĂĂŵ͕ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶdĞůĞĨŽŽŶ͘
ŶŶƵůĞƌŝŶŐǁĞŐĞŶƐŐĞůĚŝŐĞƌĞĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬƚŽƚĞŶŵĞƚĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϴŽŬƚŽďĞƌ͘

