Beste Leden, ouders en sympathisanten van Scouts Sint-Martinus den XIIde
Wat een geweldige maand hebben we achter de rug. Op18 maart hebben we samen met
de hele groep het 75-jarig bestaan van de groep gevierd. Ik ben er zeker van dat alle
leden zich geamuseerd hebben, het was mooi om te zien met hoeveel we ondanks het
slechte weer aanwezig konden zijn. Graag wil ik iedereen bedanken om aanwezig te
zijn. Wie nog eens terug wil kijken, vindt op onze facebook-pagina de krantenartikelen
en het videofragment van TV Limburg.
We staan alweer voor de 2 laatste maanden van het scoutsjaar. Wat gaat zo een
scoutsjaar toch snel. Gelukkig staat de maand april bol van de activiteiten en kunnen we
deze maand traditiegetrouw beginnen met onze paaskampen. De welpen gaan op
paaswelpenweekend en de jongverkenners, verkenners en jin zullen 4 dagen vertoeven
in de Waalse bossen. Als ik terug kijk op mijn eigen jaren als lid bij Sint-Martinus,
springen de paaskampen er bovenuit. Tijdens deze kampen werd het voor mij duidelijk
waar scouting om draaide. Een dosis aan zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen,
scoutstechnieken, avontuur en vriendschap brachten deze kampen steeds tot een goed
eind. Inschrijven voor de paaskampen is nog steeds mogelijk. Moest er nog iemand
twijfelen of vragen hebben, kijk dan zeker verder in dit boekje naar de brief met de
nodige praktische informatie. De leiding staat natuurlijk ook altijd klaar om jullie vragen
te beantwoorden.
Op 22 april organiseert de leiding onze jaarlijkse groepsdropping. Als u ook eens wilt
ervaren wat een dropping bij den twaalfde inhoudt is dit de ideale gelegenheid. Ook
sympathisanten, oud-leiding en andere scouts-groepen zijn van harte welkom.
Inschrijven kan nog tot en met 9 april via onze website. Graag tot dan!
Zoals altijd sluiten we ons jaar af met de apotheose, namelijk het groot kamp. Ik lijst
nog even de data op:
• 18 juli tot en met 28 juli: Welpen, KVK, VK en JIN
• 16 juli tot en met 21 juli: Kapoenen Kiewit
• 21 juli tot en met 26 juli: Kapoenen Hollandveld
Voor ons kamp is de materiaalploeg nog op zoek naar oude deuren. Wij gebruiken deze
deuren om tafels te sjorren. Moesten jullie ons kunnen helpen mogen jullie altijd een
mailtje sturen naar mp@sint-martinus.be.
Voor vragen of opmerkingen sta ik steeds paraat, aarzel dus niet om mij te contacteren!
Een stevige linker,
Pieterjan Schols
Toegewijde Mier

GROEPSDROPPING 2017
Dit is hét avontuur om u nog eens te amuseren met uw vrienden of familie. Bovendien leert u
onze groep en het scouts-gebeuren beter kennen.
Wat?
Een toffe wandeling in een werkelijk fantastische omgeving. Geen fysieke uitputtingsslag,
maar een aangename scouts-tocht. Afstanden (vanaf 7 km) en de moeilijkheidsgraad kiest u
zelf.
Wanneer?
Zaterdag 22 april 2017.
We komen samen aan ons lokaal te Kiewit rond 17u waar jullie vertrekken met de wagen naar
de start van de tocht. Een locatie met de nodige accommodatie. Een geheime locatie. Geheim
tot op het laatste ogenblik, zo gaat dat ook bij een echte dropping!
U vertrekt op tocht doorheen de natuur en komt aan rond 12u à 1u. Onderweg de nodige
verfrissingen en versnaperingen met heel wat animatie.
Voor wie?
Voor de ouders van onze leden, sympathisanten en scoutsen. Vanaf 5 personen (vanaf 18
jaar) kunt u al een team samenstellen. Vorige jaren waren er meer dan 130 wandelaars.
Waar?
Zoals we reeds vertelden, geheim. Geen paniek, u geraakt er gemakkelijk met de wagen.
Wat na de tocht?
Eten en drank is voorzien.
Een lekkere maaltijd wacht op u. Aan het kampvuur kunt u die fantastische scoutssfeer
ervaren. Er wordt nog gezongen of rustig gebabbeld.
Blijven slapen kan in uitstekende omstandigheden met voldoende privacy. Mannen en
vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom.
’s Morgens wacht een lekker ontbijt.
Blijft u liever niet slapen. Ook geen probleem, u komt zeker aan op een deftig uur. De
groepsdropping gaat door op een 30 min. van Hasselt.

Inschrijving via www.sint-martinus.be of via
https://goo.gl/forms/fZLmjziMKC4KK06F2
Tot aan het kampvuur!
Ne stevige linker,
Leiding Scouts Sint-Martinus

Alle inschrijvingen en stortingen worden verwacht voor zaterdag 1 april 2017. Individuele inschrijvingen of
groepen met minder dan 4 personen worden samengeplaatst met andere deelnemers. Alle deelnemers zijn min.
18 jaar. De ploegverantwoordelijke krijgt na inschrijving een mail toegestuurd met bevestiging, wegbeschrijving
naar de beginplaats, wat meenemen en reglement. Hij/zij zorgt ervoor dat deze informatie bij alle ploegleden
verspreid geraakt.

Yooooow beste kapoenen!!! Het is lente! Met het mooie weer en de paasvakantie in zicht hopen wij
weer op een prachtige opkomst bij onze spelen zoals de voorbije maanden al het geval was! Maar als
jullie willen weten wat we gaan doen en wanneer we dat gaan doen moeten jullie eerst de volgende
puzzel oplossen!

a) Zaterdag 1 april

1)dominofestijn van 13-16uur
aan de lokalen

b) Zaterdag 8 april

2)helaas geen scouts omdat de
leiders met z’n allen op
weekend gaan.

c) Zaterdag 15 april

3)het is weer zo ver! We gaan
weer op weekend!
(Meer informatie volgt)

d) Zaterdag 22 april

4)spijtig genoeg geen activiteit
omdat de kapoenenleiders
gaan koken op het weekend
van de welpen!
5) spelen we kap-uno! Wil jij
ontdekken hoe dit spel gaat?
Kom dan zeker van 14-17uur
naar de lokalen.

e) Zaterdag 29-maandag 1 mei

Let er zoals altijd op dat je je scoutsdas aandoet en iets laat weten als je er niet kan zijn! Twijfel niet
om te bellen/mailen bij eventuele vragen!
Een stevige linker,
Gijs Claes
Sneeuwstormvogel

Dries Dewez
Praatlustige Panda

Thomas Schols
Damhert

Frederik Cressato
Pittige Moeriki

Oplossing: a;4 b;2 c;5 d;1 e;3

TIP : BEKIJK VOLGENDE PAGINA VOOR UITLEG BIJ ELKE LETTER

Thomas
Trotse Mustang
0499/28 30 20

Wouter
Cholo
0471/12 87 27

Bert
Sijs
0488/10 82 27

Cedric
Baviaan
0484/56 58 76

YOOOOOOOOOO Welpen!!!!
De maand maart zit er helaas al weer op, jammer maar helaas zeg ik
altijd. MAAR niet getreurd beste welpjes, want de maand April zit
weer bomvol met superactiviteiten, ge weet wel hè.
Deze maand zijn een aantal eigenaardige mensen gespot, zoals onze
geliefde kapoen Ruben. Ruben waarom ben je zo blij?
Ja der is mij zo gezegd geweest
gehad zijnde dat we zo van 1-4 April
op PWW gaan zo enzo! Daarom dat
ik zo blij ben he, samen ravotten
met mijn beste vrienden en nieuwe
vriendjes bijmaken!!!!!!

Ah ja, da is waar hihi, en ik zou
het toch wel HEEEEEEEEEEEEEL
fijn vinden als alle welpen
zouden meekomen, want hoe
meer welpen hoe meer vreugd
natuurlijk. Meer informatie
over PWW vind je ook op het
begin van het boekje!

Ah da klinkt wel vies bom, allemaal inschrijven is dus zeker de
boodschap voor een geweldig kamp als PWW dat aan de slagvelden
van Ieper doorgaat!!! Maar na dit geweldige kamp zullen jullie wel
allemaal zwaar uitgeput zijn, dus Jammer genoeg is er 8 April geen
activiteit zodat jullie nog eens extra kunnen uitrusten en

terugdenken aan het geweldige PWW, en bovenal omdat jullie
stoere leiders al hun paaseitjes nog moeten opeten van de mama.
Hmmmm paaseitjes!! Maar eigenlijk heb
ik ook nog wel eens zin in een BBQ!!!

En daarom organiseer ik Jasper
Volleyballkoning een heus eetfestijn aka
woudloperskeuken aan de paalsteen van
11-17u op 15 April!!! Vergeet natuurlijk
wel geen lekker vleesje mee te nemen
om te kunnen bakken en braaien. Neem
ook stevige wandelschoenen mee!

De week er na kwamen onze welpen (met buikpijn van te veel te
eten tijdens de BBQ) van 1-4u naar onze lokalen op 22 April voor
een reuze spel. “Maar leider is het normaal niet van 2-5 altijd?” hoor
ik jullie al denken, maar vandaag is het GROEPSDROPPING waarbij
de ouders eens kunnen ervaren hoe het eigenlijk is om zelf een
dropping te wandelen, meer info is vooraan in het boekje te vinden
hierover.

En de week erop 29 April mogen de 1e
en 2e jaars thuis lekker chillen want dan
ga ik samen met de 3e jaars op 3e jaars
weekend!!!!!! Meer info hierover volgt.

En na deze drukke maar geweldige maand gaan we als een mooi
begin van de volgende maand op 6 mei nog eens aan ons
vertrouwde lokaaltje afspreken van 2-5.
Zo liefste welpjes, dan hoop ik jullie de volgende activiteiten/
weekends voltallig en in perfect uniform te treffen op de
afgesproken plaatsen. Laat ons ook altijd iets weten door af te bellen
of een mailtje te sturen als je niet kan komen.

Stevige linker,

Jef
Jasper
Vermakelijk winterkoninkje Snaakse hardoen

Sam
Rob

Dieter
Lama

Yo yo yo welpjesssssssss!!!! Ik heb eens in de archieven van de scouts
gekeken en heb dit oude recept gevonden voor echt Hollandsveldse wafels!
Lees het maar eens goed door, wie weet komen jullie zo ook te weten wat we
in april gaan doen…

Recept voor Hollandsveldse wafels

Benodigdheden

- 6 eieren
- 1 welpenpetje van Jan
- 400g boter
- 500g bloem
- 300g suiker
- de bril van André
- beetje melk

Werkwijze
Doe eerst de bloem in een kom. Doe hier nu de melk bij en meng deze met.
Nu dat deze stap gedaan is kan je van 1 tot 4 april mee op PWW. Als je
terug bent van PWW doe je de suiker in de kom en roer je dit mengsel. Op 8
april gaan we ons baksel even aan de kant zetten, er is namelijk geen
activiteit ☹, maar wees niet getreurd we gaan nog wel verder bakken!
De volgende stap is namelijk het petje van Jan toevoegen. Nadat we dit
hebben gedaan kunnen we allemaal op 15 april samenkomen aan ons
lokaal van 2 tot 5. Hierna voegen we de bril van onze vriend André toe. Dit
is een zeer belangrijk ingrediënt! Roer de bril goed, hij moet heel vloeibaar
worden! De volgende stap is op 22 april van 1 tot 4 aan het lokaal zijn.
Als volgende gaan we de eieren toevoegen. Ga op 5 meter van de kom
staan en gooi de eieren erin met een zijdelingse tijgerworp.

Als volgende stap van dit recept komen we op 29 april samen aan ons
lokaal. Hier gaan we van 2 tot 5 eens kijken of jullie mengsels wel in orde
zijn, anders gaan die wafeltjes niet lekker zijn he!
De laatste stap is natuurlijk het deeg in het wafel ijzer gieten en
simsalabim de wafels zijn klaar!
Zo, nu zouden jullie lekkere Hollandsveldse wafels moeten hebben!
Smullen maar!

Zo, dat was het dan voor de maand april. Vergeet niet op tijd af te bellen als je
niet kan en kom altijd in perfect uniform!

Stevige linker,
Umar Cas Bob Bram

Dag beste jongverkenners!! Hihi 😊 Iedereen kent 2 april wel. Haha gefopt ! Het is natuurlijk
1 april dat we bedoelen. Daarom staan hier onder enkele tips, moppen, etc. om deze dag
geslaagd voor te kunnen bereiden.

1 april vertrekken we op paasdropping! Wij hebben
er alvast zeer veel zin in. Vergeet zeker jullie
lunchpakket niet. Je kan altijd zeer lekkere snacks
meenemen zoals deze verrukkelijke versnaperingen
op de foto. Het is maar een idee hoor.
Meer info over Paasdropping werd meegedeeld in
de brief.
15 april spelen we het verste-hoogste-diepste spel!
We spreken af van 2 tot 5 aan de kanaalkom.

De moppentaphoek, pret gegarandeerd! Oefen jullie moppentap skills voor op paasdropping !!
-

Waarom kon Einstein geen muur bouwen ?
Hij had maar ein stein.
Komt een Gothic bij de bakker. Gothic: Een wit graag Bakker: Gesneden zeker?
Pokemon Go is nu al populairder dan Tinder, een andere app waarbij je moet swipen
om monsters in je omgeving te vinden.
Wat gaan we doen op 8 april?
Dan is er geen activiteit! *ooooh*
Hoeveel weegt een hipster?
1 instagram
Waarom kijkt een dom blondje zo lang naar een brik sinaasappelsap?
Op het pak staat geconcentreerd.
Zitten twee eieren in een pan met kokend water, zegt de ene “Pfff wat is het warm
hier”. Zegt de ander “Ach, word je hard van!”.

Kunnen jullie dit lezen?
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Deze prank kan je perfect uitvoeren op
school. Wat je moet doen? Blaas 10
ballonnen op en plak ze voor de deur van
uw klaslokaal. Dat komt misschien goed uit
want dan krijgen jullie geen huiswerk mee!
Jammer maar helaas is het geen activiteit
op 29 april!

Als laatste hebben we nog aprilvisjes voor jullie. Die moogt ge uitknippen en plakken op
iemand zijn rug.
Happy April fools’ Day

Ne stevige linker,
Arne Hermans
Doordrijvende Seriema

Michiel Stinissen
Beweeglijk Smelleken

Zeger Kenis
Luchthartige Wallabie

Wout Lamotte
Arkal

Gegroet Verkenner-vriend van Den Twaalfde,
In wat voor een wereld zouden we wel niet leven, moesten er geen weetjes bestaan? Ik durf
er haast amper over na te denken maar één ding weet ik zeker, de wereld zou enkel nog grauw
en grijs zijn. Weetjes brengen namelijk heel wat voordelen met zich mee. Zo kan er menig
vrouwenhart verovert worden, enkel maar gewoon door het vertellen van een simpel,
alledaags weetje. En uit een bevraging bij onze verkenners ( ofja buh Jarne we hebben da toch
aan u gevraagd he, nie? ), blijkt dat alle hulp hierbij van pas kan komen. Daarnaast komt een
persoon die geregeld eens met een weetje rondstrooit intellectueel en vooral geïnteresseerd
over. Vandaar dat we jullie nu een eerste kennismaking gaan geven in de fascinerende wereld
van de weetjes, ofwel ofwa ofnie?
Wist je dat de langste plaatsnaam ter wereld te vinden is in Wales, hier kun je het
dorpje Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch vinden. Deze
plaatsnaam telt 58 letters. Google dit rare weetje maar!
Wist je dat clownvissen hun leven beginnen als een mannetje en tijdens hun leven veranderen
in een vrouwtje. Dennis? Misschien toch eens oppassen, nie? Tis voor uw eigen goed he!
Wist je dat we van 1 april tot 4 april op onze jaarlijkse PAASDROPPING gaan? Natuurlijk
weet iedereen dit en heeft iedereen zich ingeschreven want wist je ook dat het echt niet slim is
om niet mee te komen ( anders wandelen op groot kamp enzo, Lamotte het excuus dat uw
vriendinnen niet meekomen is dus GEEN excuus, kleine tip, neem het mee naar de toekomst,
knipoog/ duimpje). Al de verdere info vindt je elders in dit boekje, en het vorige boekje, en
misschien zelfs het boekje voor het vorige boekje, dus het vorig vorige boekje, ofzoiets.
Wist je dat regelmatig wandelen makkelijker vol te houden is als je het samen met een groep
doet. Het is ten eerste een stuk gezelliger en je geeft ook nog eens minder snel op, omdat je de
groep niet teleur wilt stellen. Zorg er wel voor dat je je aansluit bij een groep die ongeveer
hetzelfde wandelniveau heeft als jij, zodat je het tempo bij kunt houden. Erik-Jan, da van de
groep en hetzelfde tempo, ja euhm dus, daar gaan we nie voor kunnen zorgen. Ma kop op he!
Wist je dat goudvissen hun kleur verliezen als ze in een donkere of matig verlichte ruimte
verblijven. Net zoals mensen hebben de goudvissen licht nodig om een mooi kleurtje te
krijgen. Cressato, ge hebt dus niet enkel het geheugen van een goudvis, maar ook de huid.
Nene, grapske he, lachend manneke emoticon.
Wist je dat de leiding 8 en 9 april zelf op een ‘paasdropping-achtig’ weekend gaan en
hierdoor er dus geen activiteit is? Jullie mogen gerust zelf afspreken van 2 tot 5 in uniform
en heel de namiddag knikkers verzamelen, voor zij die willen he! Als ge da nie wilt mogen
het ook springballen zijn hoor, geen probleem hiermee.

Wist je dat iedereen een unieke lichaamsgeur heeft, behalve tweelingen, wiens geur identiek
is. Beertjes? Echt ofwa ofnie?
Wist je dat we zaterdag 15 april afspreken aan onze lokalen om samen Senne zijn haar te
knippen? Dit gaat door van 2 tot 5, al betwijfel ik wel of we op deze tijd gaan klaar geraken
aangezien Senne al sinds zijn 5de levensjaar er vast van overtuigd is dat kappers tegenwoordig
zijn uitgestorven.
Wist je dat we op maandag pas voor de eerste keer beginnen lachen om 11u15 en dat de
meeste mensen ongeveer 12 minuten zullen klagen over het feit dat het maandag is? Maar
goed dat we op zaterdag activiteit hebben.
Wist je dat we op 22 april onze jaarlijkse groepsdropping hebben waar tevens al de ouders
voor zijn uitgenodigd en waarvan meer informatie elders te vinden is in dit boekje. Maar niet
getreurd want wist je dat we die dag toch nog een activiteit houden, weliswaar van 13u tot
16u aan onze lokalen.
Wist je dat er wereldwijd acht trappisten zijn, waarvan er zes in België worden gebrouwen:
Chimay, Achel, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren.
Wist je dat 29 april onze VK-fuif doorgaat en we dus verwachten dat iedereen paraat staat
om te helpen opbouwen. Verdere info volgt nog maar hou in rekening dat iedereen blijft
slapen en de volgende ochtend helpt met afbreken. Hoe sneller er gewerkt wordt, hoe sneller
jullie thuis terug kunnen gaan spelen op de game boy, of nee wacht vergeten, Lesire gij had
toch zo een roze Nintendo he nie? Ja dus of op uw roze Nintendo en vergeet uw Nintendo
honden dan ook geen eten te geven he! Hastag # queen emoticon kroontje.
Wist je dat je nog steeds elke keer als je niet kan komen moet afbellen, sms’en, mailen,
snapchatten? En dat je nog steeds elke vergadering in perfect uniform moet staan?
Zie zo, mooi toch he, zo wat algemene kennis opdoen! Altijd leuk om eens uit te pakken bij
de vrienden. Dus vergeet zeker niet van eens een weetje op te smijten als het gesprek stilvalt!
Stevige linker,
Kwieke Streepmuis Fervente Kaketoe

Onbezweken Phoca Schalkse Stokstaart

Er was eens een slang genaamd Fabiola. Hoe ze aan haar naam kwam wist niemand. Fabiola
leefde op een lugubere slangenboerderij in Polen of Slovakije ofzo. Ze was hier niet gelukkig
want Fabiola was een koningspython en het is algemeen bekend dat koningspythons de meest
ongelukkige slangen zijn. Op een dag besloot Fabiola om te ontsnappen, want ja ze was het
daar beu. Na een lange tocht van 4,2 maanden kwam Fabiola op 1 april aan in België. Ze
ontmoette de jinners van scouts Sint-Martinus in een smeerbos ergens in de Walen. Ze waren
bezig aan hun Paasdropping die duurde van 1 tot 4 april (ze vonden alle info hierover in het
boekje en op Facebook), wat een toeval seg!

De jinners besloten om Fabiola bij te houden. Fabiola was al een
beetje gelukkiger want de jinners zorgden goed voor haar.
Iedereen had zijn eigen taak: voor muziek was Fabiola graag bij
Giel want ze was verzot op de Nederlandse rap die hij zo graag
luistert, Daan leerde haar verschillende circus kunstjes, Jules
leerde haar sporten en hoe ze dingen in haar poepegaatje kon
verstoppen en voor het eten moest Kobe zorgen want dat is toch
het enige wat die jongen doet. Maar Fabiola en de jinners waren uitgeput van al het spelen en
dus was er op 8 april geen activiteit.
De jinners wouden Fabiola kennis laten maken met heel de scouts groep, dus besloten ze om
haar mee te nemen op 15 april wanneer ze in leiding moesten staan. Gelukkig had iedereen op
tijd zijn hopman gebeld om dit heugelijke nieuws op een goede manier door te
communiceren, anders stond de jinners weer een onaangename verrassing te wachten die
werd uitgedeeld door de tiranleider genaamd ‘El Carlito’.
Fabiola vond het fijn op de scouts en de leden hielden van Fabiola. Ze vond het er zo fijn dat
ze samen met de jinners ging helpen op de groepsdropping op 22 april waar ze ook samen
bleven slapen (verdere info volgt nog).
Op 29 april (Fabiola's verjaardag) besloot Fabiola om de jinsters te verrassen, dus
organiseerde ze een heuse verrassingsactiviteit. De jinners vonden dit heel leuk en Fabiola
vond de jinners ook heel leuk en die jinners vonden het leuk dat Fabiola hen ook leuk vond en
omgekeerd. Ze was nu de gelukkigste koningspython van de hele wereld en ze vervelde nog
lang en gelukkig en leefde ergens in het jinlokaal, niemand weet waar!
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Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt
Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen
Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen
Nobellaan 8, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen

0487/454.984
0477/042.166
0473/114.617
0495/380.642
011/227.850
0477/212.157
0473/424.224
0485/611.391
0479/095.099
0473/114.617
0492/789.704

Lisbloemstraat 7, 3500 Hasselt
Berkenlaan 57, 3500 Hasselt
Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt
Rapertingenstraat 102, 3500 Hasselt
Schrijnbroekstraat 36, 3500 Hasselt
Albertkanaalstraat 62A, 3511 Kuringen
Zwartvennestraat 8,3500 Hasselt

0479/171.288
0496/922.902
0470/509.224
0499/283.020
0484/565.876
0471/128.727
0488/108.227
0474/243.149

Nachtegalenstraat 15, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Casterstraat 102, 3500 Hasselt
Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt
Teschlaan 18, 3500 Hasselt
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt
Beukenstraat 20, 3500 Hasselt
Putvennestraat 80, 3500 Hasselt
Paalsteenstraat 165, 3500 Hasselt
Hommelheide 40, 3511 Kuringen
Eendrachtlaan 12, 3500 Hasselt
Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Vijversstraat 41, 3500 Hasselt
Putvennestraat 37, 3500 Hasselt
Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt
Weidestraat 18, 3511 Kuringen
Gebanne-Groezenstraat 83A, 3500 Hasselt

0473/487.247
0486/549.595
0491/231.850
0495/831.559
0474/097.707
0486/827.892
0478/054.653
0495/380.642
0497/539.400
0476/441.207
0471/622.414
0498/577.541
0477/042.166
0483/584.335
0472/999.556
0472/446.145
0470/018.328
0493/667.447

