
b Hoewel B-Token de enige pro-
ducent ter wereld is die een brail-
lemunt op de markt brengt, wil
het bedrijf er bewust geen patent
op nemen. “Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen vinden
wij minstens even belangrijk dan
winst maken”, zegt algemeen di-
recteur Nathalie Breughelmans
van B-Token. “We willen onze
concurrenten zelfs stimuleren om
ons voorbeeld te volgen.” 

B-Token is een jonge Kempense

kmo met twaalf werknemers die
jaar na jaar met forse groeicijfers 
en innovatieve producten uitpakt.
Veertig miljoen jetons rollen er
elk jaar van de band in Retie. Ze
worden gebruikt als betaalmun-
ten op muziekfestivals en in voet-
balkantines, scholen en bedrij-
ven. Ze worden geëxporteerd
naar zestig landen. “We maken
ook jetons voor winkelkarretjes
van supermarkten”, zegt Breu-
ghelmans. “Onder meer het Ame-
rikaanse warenhuisconcern Wal-
mart en de Franse supermarktke-
tens Carrefour en Intermarché
zijn klant bij ons.”

“Van de blindenjeton hebben we
vier standaardmodellen gemaakt,

in felle kleuren, met een gemeng-
de reliëfopdruk van de getallen 1,
2, 5 en 10 erop. Op een kant staat
het getal in braille, op de andere
kant in gewone cijfers.” 

De blindenjetons kunnen ook ge-
personaliseerd worden volgens
de wensen van de klant. “Want
wij beschikken over de modernste
machines waarmee we extra gra-
veringen, reliëfs en zelfs compu-
terchips kunnen aanbrengen in
de jetons”, zegt Breughelmans,
die de blindenjeton ontwikkelde
in samenwerking met de vzw
Blindenzorg Licht en Liefde. 

De blindenjetons zullen onder
meer gebruikt worden als betaal-
middel in ziekenhuizen en clublo-

kalen waar veel blinden en slecht-
zienden samenkomen. “Maar we
hopen dat ook evenementen als
Tomorrowland en de Gentse
Feesten hun betaalmunten voort-
aan voorzien van braille, zodat
ook mensen met een visuele be-
perking ze kunnen lezen”, zegt
Nick Mermans van Blindenzorg
Licht en Liefde. 

B-Token, dat dit jaar afstevent
op een recordomzet van 1,4 mil-
joen euro, is een zusterbedrijf van
Orakel, dat de polsbandjes maakt
die je op alle grote evenementen
ziet, van Rock Werchter tot de
Olympische Spelen. 

Retie

Kempense kmo 
pakt uit met 
blindenjeton
Bedrijf neemt bewust geen patent

J
etonproducent B-Token
uit Retie lanceert een 
jeton met reliëfopdruk in
braille. Een 

wereldprimeur. 

EDDY MEULEMANS

Nick Mermans van Blindenzorg Licht en Liefde en Nathalie Breu-
ghelmans van B-Token tonen een blindenjeton. FOTO EDDY MEULEMANS

De familie meldt u met stil verdriet het overlijden van

DE HEER

Bert VERHEYEN
echtgenoot van Mevrouw

Maria MEESTERS
Gewezen werknemer Melkerij Sint-Marie.

Schoorsteenveger op rust.

Hij werd geboren te Wortel op 18 mei 1933
en is zachtjes overleden te Kalmthout

in het W.Z.C. Sint-Vincentius op 29 juli 2015,
omringd door de warmte van zijn gezin.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag 1 augustus 2015 om 14.00 uur

in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wuustwezel,
aansluitend gevolgd door de crematie.

Samenkomst in de kerk, Dorpsstraat, vanaf 13.40 uur.
De asbestemming in het urnenveld op de begraafplaats

te Wuustwezel heeft plaats in familiekring.
 Familieleden, vrienden en kennissen die bij onachtzaamheid geen

rouwbericht hebben ontvangen, hopen wij op deze wijze te bereiken.

Rouwadres: Familie Verheyen - Meesters
p/a Afscheidshuys Goossenaerts Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel

Afscheidshuys Goossenaerts - 2990 Wuustwezel - Tel. 03-663 01 25
www.afscheidshuys.be

96054264.01

Eens breekt het koord;
en niets voorkomt een val.

Maar onder ons zijn eeuwige vaderarmen;
het vangnet van Zijn liefde en erbarmen,
waarin Hij ons voor eeuwig bergen zal.

DE HEER

Eduard BOGAERTS
echtgenoot van mevrouw

Ivonna Van Meir
geboren te Schilde op 1 september 1926

en ingeslapen in het A.Z. Sint-Jozef te Malle op 25 juli 2015.
Gesterkt door Gods zalvende liefde.
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Lid van de Koninklijke harmonie “Takjes worden Bomen”.
Boogschutter.

Restaurateur van de “Pijlenbrug” te Schilde.
Dit melden u met diepe droefheid:
Ivonna Van Meir

zijn echtgenote,
Wally en Regina Elzinga - Bogaerts

zijn dochter en schoonzoon,
Johan en Joy Kuypers - Belmans
Orry Belmans
Glenn en Shera Ollivier - Belmans

Anaïs
Manou

zijn klein- en achterkleinkinderen.
Zijn neven, nichten en verwanten.
De families Bogaerts, Van Meir, Gysels en Herremans.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie met de urne
bij te wonen op vrijdag 31 juli 2015 om 10u00 in de de Sint-
Guibertuskerk, Kerkplein te Schilde.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9u45.
De gebedswake heeft plaats op donderdag 30 juli 2015 aansluitend op de
eucharistieviering om 19u00 in voornoemde kerk.

Herinner hem in jouw gedachten.
 

Met dank aan dr. Delcour, dr. Laporta, de thuiszorg en aan het personeel
van het A.Z. Sint-Jozef, afdeling geriatrie, voor hun steun en liefdevolle
zorgen.

96054172.01
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de heer

Marcel DAGHELINCKX
Geboren te Borgerhout op 27 februari 1929

en overleden te  Escobar, Buenos-Aires, Argentinië op 26 juli 2015.
Hij woont nu voor altijd in ons hart en onze gedachten.

Rouwadres: Jan Daghelinckx, Florent Pauwelslei 20, 2100 Deurne
96054023.01

 
 
 
 
Jean-Louis en Diane Bogaerts - Verbist, 
Pierre en Sarah Bogaerts - Meeusen, 

haar kinderen 
 
Jonathan Bogaerts en Femke Vanbrabant, 
Quinten Bogaerts en Yasmine Vercruysse, 
Damiaan Bogaerts, 
 
Maurits Bogaerts, 
Helena Bogaerts, 

haar kleinkinderen 
 
De neven en nichten, 
De families Peeters en Pirnay 
 

melden met droeeid het heengaan van 
 

Mevrouw 
 

Monique Peeters 
 

gewezen voorzier van ‘Wederzijds Hulpbetoon Sint-Willibrordus’ 
 

weduwe van de Heer Georges Bogaerts 
 

geboren te Merksem op 28 juni 1932, 
overleden te Berchem op 27 juli 2015, 

gesterkt door het Sacrament van de Zieken. 
 

De plechge uitvaartliturgie, gevolgd door  
de teraardebestelling op de begraafplaats te Berchem,  

zal plaatsvinden op maandag 3 augustus 2015 om 11 uur  
in de Sint-Willibrorduskerk,  

Grote Steenweg - Heilig Hartstraat te Berchem. 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten 
in de kerk vanaf 10.40 uur. 

 
Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen 

rouwbericht ontvingen, gelieve dit als dusdanig te beschouwen. 
 

Correspondeneadres: 
 Familie Monique Peeters 
 p/a Uitvaartcentrum Eugène Timmermans 
 Antwerpsestraat 49 - 2640 Mortsel  
Digitaal condoleren via www.uitvaartcentrum-mmermans.be 
 
 uitvaartcentrum Eugène Timmermans|03 440 52 19|mmermans@dela.be 

Groot Antwerpen 

Herinnering
We bewaren in de diepe warmte van ons hart, de herinnering aan

Ann HERRIJGERS
MAMA VAN ASTRID

° 7 maart 1965 - † 1 augustus 2004

We herdenken Ann in de H. Eucharistieviering in de Abdijkerk van Bornem
(Kloosterstraat 7) op zaterdag 8 ugustus 2015 om 18 uur.
Wij gedenken haar nog alle dagen.

96053617.01

Overlijdensberichten

Een rustplaats
is er voor

eeuwig en altijd.

Rouwregisters op
www.inmemoriam.be
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b Hoewel B-Token de enige pro-
ducent ter wereld is die een brail-
lemunt op de markt brengt, wil
het bedrijf er bewust geen patent
op nemen. “Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen vinden
wij minstens even belangrijk dan
winst maken”, zegt algemeen di-
recteur Nathalie Breughelmans
van B-Token. “We willen onze
concurrenten zelfs stimuleren om
ons voorbeeld te volgen.” 

B-Token is een jonge Kempense

kmo met twaalf werknemers die
jaar na jaar met forse groeicijfers 
en innovatieve producten uitpakt.
Veertig miljoen jetons rollen er
elk jaar van de band in Retie. Ze
worden gebruikt als betaalmun-
ten op muziekfestivals en in voet-
balkantines, scholen en bedrij-
ven. Ze worden geëxporteerd
naar zestig landen. “We maken
ook jetons voor winkelkarretjes
van supermarkten”, zegt Breu-
ghelmans. “Onder meer het Ame-
rikaanse warenhuisconcern Wal-
mart en de Franse supermarktke-
tens Carrefour en Intermarché
zijn klant bij ons.”

“Van de blindenjeton hebben we
vier standaardmodellen gemaakt,

in felle kleuren, met een gemeng-
de reliëfopdruk van de getallen 1,
2, 5 en 10 erop. Op een kant staat
het getal in braille, op de andere
kant in gewone cijfers.” 

De blindenjetons kunnen ook ge-
personaliseerd worden volgens
de wensen van de klant. “Want
wij beschikken over de modernste
machines waarmee we extra gra-
veringen, reliëfs en zelfs compu-
terchips kunnen aanbrengen in
de jetons”, zegt Breughelmans,
die de blindenjeton ontwikkelde
in samenwerking met de vzw
Blindenzorg Licht en Liefde. 

De blindenjetons zullen onder
meer gebruikt worden als betaal-
middel in ziekenhuizen en clublo-

kalen waar veel blinden en slecht-
zienden samenkomen. “Maar we
hopen dat ook evenementen als
Tomorrowland en de Gentse
Feesten hun betaalmunten voort-
aan voorzien van braille, zodat
ook mensen met een visuele be-
perking ze kunnen lezen”, zegt
Nick Mermans van Blindenzorg
Licht en Liefde. 

B-Token, dat dit jaar afstevent
op een recordomzet van 1,4 mil-
joen euro, is een zusterbedrijf van
Orakel, dat de polsbandjes maakt
die je op alle grote evenementen
ziet, van Rock Werchter tot de
Olympische Spelen. 

Retie

Kempense kmo 
pakt uit met 
blindenjeton
Bedrijf neemt bewust geen patent

J
etonproducent B-Token
uit Retie lanceert een 
jeton met reliëfopdruk in
braille. Een 

wereldprimeur. 

EDDY MEULEMANS

Nick Mermans van Blindenzorg Licht en Liefde en Nathalie Breu-
ghelmans van B-Token tonen een blindenjeton. FOTO EDDY MEULEMANS

De familie meldt u met stil verdriet het overlijden van

DE HEER

Bert VERHEYEN
echtgenoot van Mevrouw

Maria MEESTERS

Gewezen werknemer Melkerij Sint-Marie.
Schoorsteenveger op rust.

Hij werd geboren te Wortel op 18 mei 1933
en is zachtjes overleden te Kalmthout

in het W.Z.C. Sint-Vincentius op 29 juli 2015,
omringd door de warmte van zijn gezin.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen

tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag 1 augustus 2015 om 14.00 uur

in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wuustwezel,

aansluitend gevolgd door de crematie.

Samenkomst in de kerk, Dorpsstraat, vanaf 13.40 uur.

De asbestemming in het urnenveld op de begraafplaats

te Wuustwezel heeft plaats in familiekring.

 Familieleden, vrienden en kennissen die bij onachtzaamheid geen
rouwbericht hebben ontvangen, hopen wij op deze wijze te bereiken.

Rouwadres: Familie Verheyen - Meesters

p/a Afscheidshuys Goossenaerts Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel

Afscheidshuys Goossenaerts - 2990 Wuustwezel - Tel. 03-663 01 25
www.afscheidshuys.be

96054264.01

Eens breekt het koord;
en niets voorkomt een val.

Maar onder ons zijn eeuwige vaderarmen;
het vangnet van Zijn liefde en erbarmen,
waarin Hij ons voor eeuwig bergen zal.

DE HEER

Eduard BOGAERTS
echtgenoot van mevrouw

Ivonna Van Meir

geboren te Schilde op 1 september 1926
en ingeslapen in het A.Z. Sint-Jozef te Malle op 25 juli 2015.

Gesterkt door Gods zalvende liefde.
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Lid van de Koninklijke harmonie “Takjes worden Bomen”.

Boogschutter.
Restaurateur van de “Pijlenbrug” te Schilde.

Dit melden u met diepe droefheid:

Ivonna Van Meir

zijn echtgenote,

Wally en Regina Elzinga - Bogaerts

zijn dochter en schoonzoon,

Johan en Joy Kuypers - Belmans

Orry Belmans

Glenn en Shera Ollivier - Belmans

Anaïs

Manou

zijn klein- en achterkleinkinderen.

Zijn neven, nichten en verwanten.

De families Bogaerts, Van Meir, Gysels en Herremans.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie met de urne
bij te wonen op vrijdag 31 juli 2015 om 10u00 in de de Sint-
Guibertuskerk, Kerkplein te Schilde.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9u45.

De gebedswake heeft plaats op donderdag 30 juli 2015 aansluitend op de
eucharistieviering om 19u00 in voornoemde kerk.

Herinner hem in jouw gedachten.

 

Met dank aan dr. Delcour, dr. Laporta, de thuiszorg en aan het personeel
van het A.Z. Sint-Jozef, afdeling geriatrie, voor hun steun en liefdevolle
zorgen.

96054172.01
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de heer

Marcel DAGHELINCKX
Geboren te Borgerhout op 27 februari 1929

en overleden te  Escobar, Buenos-Aires, Argentinië op 26 juli 2015.

Hij woont nu voor altijd in ons hart en onze gedachten.

Rouwadres: Jan Daghelinckx, Florent Pauwelslei 20, 2100 Deurne

96054023.01

 
 
 
 
Jea -Louis e  Dia e Bogae ts - Ve ist, 
Pie e e  Sa ah Bogae ts - Meeuse , 

haa  ki de e  
 
Jo atha  Bogae ts e  Fe ke Va a a t, 
Qui te  Bogae ts e  Yas i e Ve uysse, 
Da iaa  Bogae ts, 
 
Mau its Bogae ts, 
Hele a Bogae ts, 

haa  klei ki de e  
 
De e e  e  i hte , 
De fa ilies Peete s e  Pi ay 
 

elde  et d oeeid het hee gaa  a  
 

Me ou  
 

Mo i ue Peete s 
 

ge eze  oo zie  a  Wede zijds Hulp etoo  Si t-Willi o dus  
 

edu e a  de Hee  Geo ges Bogae ts 
 

ge o e  te Me kse  op  ju i , 
o e lede  te Be he  op  juli , 

geste kt doo  het Sa a e t a  de Zieke . 
 

De ple hge uit aa tlitu gie, ge olgd doo   
de te aa de estelli g op de eg aafplaats te Be he ,  

zal plaats i de  op aa dag  augustus 5 o   uur  
i  de Si t-Willi o duske k,  

G ote Stee eg - Heilig Ha tst aat te Be he . 
 

Sa e ko st e  gelege heid tot g oete  
i  de ke k a af .  uu . 

 
Fa ilie, ie de  e  ke isse  die ij e getelheid gee  

ou e i ht o t i ge , gelie e dit als dusda ig te es hou e . 
 

Co espo de ead es: 
 Fa ilie Mo i ue Peete s 
 p/a Uit aa t e t u  Eugè e Ti e a s 
 A t e psest aat 49 - 2640 Mo tsel  
Digitaal o dole e  ia .uit aa t e t u - e a s. e 
 
 uitvaartce tru  Eugè e Ti er a s|    | e a s@dela. e 

G oot A t e pe  

Herinnering
We bewaren in de diepe warmte van ons hart, de herinnering aan

Ann HERRIJGERS
MAMA VAN ASTRID

° 7 maart 1965 - † 1 augustus 2004

We herdenken Ann in de H. Eucharistieviering in de Abdijkerk van Bornem
(Kloosterstraat 7) op zaterdag 8 ugustus 2015 om 18 uur.

Wij gedenken haar nog alle dagen.

96053617.01

Overlijdensberichten

Een rustplaats
is er voor

eeuwig en altijd.

Rouwregisters op

www.inmemoriam.be

b De Beverse burgemeester Marc 
Van de Vijver (CD&V) betreurt de
uitspraken die de Antwerpse bur-
gemeester Bart De Wever (N-VA) 
gisteren in uw krant deed over zijn
afwezigheid woensdag op het be-
drijfsbezoek aan de rederij MSC. 
“De uitspraken insinueren dat de 
ontwikkeling van de haven hem
onverschillig zou laten”, aldus een
persbericht van de gemeente Be-
veren. “Hij diende zich op het al-
lerlaatste moment te verontschul-
digen vanwege de begrafenis van
een buurvrouw.”

Van de Vijver laat weten persoon-
lijk geen aanstoot te nemen aan
“de neerbuigende toon van De We-
ver”, maar hij vindt de toon vooral
jammer voor de Beverse bevolking
en bij uitbreiding het Waasland.
Hij beklemtoont dat hij steeds be-
gaan is geweest met de ontwikke-
ling van de Antwerpse haven en in
het bijzonder de Waaslandhaven.
Toch wil Van de Vijver “ook niet
blind zijn voor de eventuele nega-
tieve gevolgen ervan, met op de
eerste plaats de toenemende mo-
biliteitsproblemen”. 

Van de Vijver roept op om vanop
beide oevers van de Schelde de 
handen in elkaar te slaan en de 
problemen die er zijn samen aan te
pakken.

Van de Vijver 
niet opgezet met 
“neerbuigende” 
uitspraken De Wever 
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Twitter
Tatyana Beloy
Is mijn lief de enige persoon die nog elke dag teletext leest?#teletext 
#bestaatdatnog? #oldschool #toch?

Sven Ornelis (radiomaker, Q-music)
Laatste dagje Spanje. Het is erg mooi geweest. Heel druk DJ-weekend
onderweg. En dan tijd om Vilvoorde weer (on)veilig te maken.

Instagram

Bubba en Karl
Karl Vannieuwkerke 
geniet van de kleine 
dingen, zoals zijn hond 
Bubba.

Het Kruger National 
Park in Zuid-Afrika 
postte afgelopen week 
deze schattige video 
van een kleine olifant 
die speels achter wat 
vogels aanloopt. 

Video

en nog veel meer op

DAGBLAD GESTICHT OP 3 NOVEMBER 1891
BANKREKENING:  IBAN: BE30 4100 0357 8111  BIC: KREDBEBB
ISS 0771 1581

Hoofdzetel
Katwilgweg 2,
2050 Antwerpen-5
Website: www.gva.be
e-mail: contact@gva.be
Algemeen 03-210 02 10
Redactie 03-210 05 05
fax 03-210 30 18

Uitgever Mediahuis NV
Verantw. uitg.
Gert Ysebaert
Katwilgweg, 2  2050 Antwerpen-5

Hoofdredactie
Kris Vanmarsenille
Rudy Collier

Kantoor Brussel
Ravensteingalerij 4
1000 Brussel
02-227 93 10 / fax 02-227 93 19

Klantendienst
03-303 30 37 (ma-vr 8u-17u   za 9u-12u)

Vandaag geen krant? 0800 290 14
www.gva.be/klantendienst

Abonnementsprijzen
Papier + digitaal
3 maanden (76 ex.) 87 euro
6 maanden (152 ex.) 174 euro
12 maanden (304 ex.) 306 euro
Digitaal
12 maanden 204 euro

Advertentie
Tel 03-210 02 10 of
Tel 02-467 24 27 
www.
mediahuisconnect.be
Zoekertjes
0800 99 190

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van fotokopie, druk, 
microfilm en welke andere wijze ook 
zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Bij 
vermelding ”Foto GVA” is de foto 
afkomstig uit het archief van Gazet van 
Antwerpen ofwel van een fotograaf die 
niet bekend is bij publicatie.
Info redactiesecretariaat: 03-210 05 97.

Q U I R I T

U W  M E N I N G
staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld 

steeds uw naam en adres. Lezersbrieven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of gvabrieven@concentra.be

Kritiek De Wever op Beveren

Waarom moet de burgemeester
van Antwerpen de gemeente Be-

veren en zijn collega-burgemeester van 
Beveren zo belachelijk maken bij de 
komst van het grootste schip in de ha-
ven? Het is niet de eerste keer dat hij 
zo hautain doet tegenover gewone 
mensen. Ik als Antwerpenaar ben hele-
maal niet fier op zo’n burgemeester die 
op regelmatige basis zo neerbuigend 
doet. Vele van zijn kiezers zullen er 
nog wel achter komen wie ze verkozen 
hebben. En aan alle Beverenaars, niet 
ver van jullie is er nog een mooie stad 
met een burgemeester die van ieder-
een veel respect krijgt.
LUC DE MEESTER, HOBOKEN

1 euromaaltijden

Dirk Van Duppen (gemeente-
raadslid PVDA Deurne) klaagt in

zijn lezersbrief over het voorstel van 
minister Liesbeth Homans (N-VA) om 
de 1 euromaaltijden uit te breiden over 
heel Vlaanderen. Hij vindt dit, geba-
seerd op zijn berekeningen, veel ge-
blaat en weinig wol. Wanneer gaat de-
ze partij een goed voorstel eens niet 
bekritiseren nog voor het effectief in 
werking treedt? Als zij vinden dat dit 
een druppel op een hete plaat is, dat 
ze dan zelf het initiatief nemen en 
starten met het aanbieden van deze 
1 euromaaltijden in plaats van langs 
de kant te staan roepen.
MARC RENDERS, GIERLE

Boeren verdienen te weinig

Ik stel vast dat onze boeren (nog
maar eens) in opstand komen om-

dat ze een te lage prijs krijgen voor 
hun producten. Wat ligt aan de basis 
hiervan? Overproductie? Op school 
heb ik geleerd dat de prijs gevormd 

wordt door vraag en aanbod. Is dit dan 
niet van toepassing voor landbouwpro-
ducten? Kunnen zij niet weigeren om 
te verkopen indien een bepaalde mini-
mumprijs niet wordt gehaald? Of zijn 
er misschien collega’s die om een of 
andere reden wel ‘onder de kostprijs’ 
willen verkopen, of werken zij mis-
schien rendabeler? Ruikt verkopen on-
der kostprijs niet naar dumping en is 
dit wettelijk niet verboden? Met veel 
respect voor al onze boeren, die ik best 
een boterham met beleg gun.
MARCEL VAN MECHELEN  

’t Eilandje is een eilandje

’t Eilandje is letterlijk en figuurlijk
een eilandje. Typisch Vlaamse re-

flex: men bouwt erop los, winkels, 
kantoren, horecazaken, woontorens 
zoals in de Cadixwijk, studentenkoten, 
enzovoort. Maar de ontsluiting voor 
het verkeer lijkt nergens op. Elke dag 
carrousel aan de te enge Londenstraat 
in de twee richtingen! Niet iedereen 
komt met de tram of met de fiets. Arm 
mobiel Vlaanderen. 
MARC DEVRIENDT, BERCHEM

De geschiedenis herhaalt zich

De geschiedenis herhaalt zich...
In de oudheid gebruikte de elite

de gewone man (het gepeupel) om 
zich te amuseren, het gepeupel werd 
voor de leeuwen gegooid, tot groot 
jolijt van de elite. In de middeleeuwen 
gebruikte de elite de gewone man om 
de geldbeugel te stijven, het gepeupel 
werd leeggezogen door tol op dit en tol
op dat. De 21ste eeuw: het gepeupel 
wordt leeggezogen door vadertje staat. 
De staat beloont zijn ‘vriendjes’ (ban-
ken, energiemaatschappijen...) met de 
zuurverdiende centjes van het gepeu-
pel!
LIEF WEVERBERGH, SCHILDE

Beeldig

Een selfie nemen met je idool gaat al wat gemakkelijker als het om de wassen 
versie gaat. In het museum Madame Tussauds in New York is het wassen beeld van 
de Amerikaanse actrice Scarlett Johansson de jongste aanwinst. FOTO AFP
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