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Kontakt

Bye bye 2021, Hello 2022!
Eerst en vooral wenst Kontakt jou een 
fantastisch nieuw jaar. Wij werkten in 
2021 rond het thema TROOST en richten 
ons nu op de HOOP voor het nieuwe jaar.

HOOP dat we jullie allen gezond terug 
mogen ontmoeten tijdens onze cursus-
sen, activiteiten, Café Opens, in de tuin 
van Hof van Orban of op onze expo’s.

Hier volgt al een eerste uitnodiging voor 
ons Nieuwjaarsfeest op vrijdag 28 janu-
ari. Driedubbel feest want we vieren het 
nieuwe jaar, in onze vernieuwde bar en 
met een expo van Daniel de Walque die 
zijn werk in Kontakt tentoon stelt. 

Daniel’s grootste inspiratiebronnen zijn 
David Hockney en Sint-Pieters-Woluwe, 
actueler of lokaler kan het haast niet. Da-
niel de Walque is gefascineerd door de 
transformaties die onze gemeente heeft 
ondergaan doorheen de jaren. Met tekst 
en uitleg neemt hij je mee naar het Sint-
Pieters-Woluwe van toen en van nu.

De bar van Kontakt was aan vernieu-
wing toe: wij organiseren er graag Café 
Opens, vergaderingen of feesten en dat 
kan nu in een aangenaam decor. Maar 
we gaan nog verder, we willen van onze 
bar een THIRD PLACE make, een ruimte 
die doet denken aan thuis maar waar je 
ook welkom bent om te werken. Third 
places zijn plekken – buiten de first pla-
ce van thuis of de second place van het 
werk - waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten en zijn een ‘home away from 
home’. Het openbare leven speelt zich 
er af, normen worden er bepaald, en 
nieuwe ideeën komen hier op. 

We doen beroep op onze bezoekers en 
partners om die samen mee vorm te 
geven. 

Verder in dit nummer vinden jullie het 
voorjaar katern met onze activiteiten 
van januari tot juni. 

Lees ook zeker het interview met Seppe 

Van den Berghe, illustrator en lesgever 
van de 10-delige reeks “Beeldverhalen 
maken” die start op 10 januari. We zijn 
als een blok gevallen voor zijn illustraties 
(die trouwens ook gesmaakt worden 
door Koningin Mathilde) en zijn cha-
risma. Er zijn nog enkele plaatsen, aarzel 
niet en doe mee!

In 2022 gaan we in Kontakt van start met 
een schrijversresidentie: we ontvangen 
Joran Bollan als eerste huisschrijver. Hij 
kan in Kontakt in alle rust werken aan zijn 
toekomstige oeuvre. U hoort er nog van.

Last but not least, we zijn altijd op zoek 
naar vrijwilligers, voor de werking van 
Hof van Orban, voor de programma-
tie of de bar tijdens onze Café Opens, 
voor de organisatie van feesten of voor 
het voorstellen van nieuwe activiteiten. 
Kortom, Kontakt is van ons allemaal!

Team Kontakt

Terugblik In Café Open Flashblaster  - watchoutforthegiants  - Expo TROOST
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Kinderen  
en jongeren 
Krokusstage
A la carte 
MAANDAG - WOENSDAG

28/2, 1, 2/3
We gaan voor een leuke mix tussen 
muziek en creativiteit. Hoorde je al van 
dripping, action painting of light graf-
fiti? We leven ons uit in spetterende 
jamsessies en verkennen het Africa 
Museum. Op woensdag vieren we 
carnaval, kom jij ook verkleed? 

Info & inschrijven:
GC Kontakt
Prijs: € 45/3 dagen; € 39 2de kind van hetzelfde 
gezin. € 11 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 9 tot 16 u  
(opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u)
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Organisatie: GC Kontakt

Activiteiten
Café Open 
DONDERDAG

20/1, 3, 17/2 
Kontakt zet om de twee weken de 
deuren van de bar open en trakteert 
het publiek op een concert, een per-
formance, een stand-up comedian of 
spoken word-kunstenaar.ares.

Intimistisch, gezellig, laagdrempelig, 
 amicaal en gratis. Verwacht je aan onze 
coup de coeurs uit Brussel of daarbuiten.
In januari ontvangen we klankacteur
Elias Vervecken en in februari A Boy 
Named Johnny.

Info & inschrijven: 
Info: GC Kontakt
Prijs: Gratis 
Tijdstip: 18 tot 23 u; concert om 20 u
Organisatie: GC Kontakt 

Creatief
Beeldverhalen maken

MAANDAG

10/1 start van deze 10-delige reeks.

Beeldverhalen - prentenboeken, 
stripverhalen, grafische romans en 
 fanzine's hebben hun voeten in het-
zelfde teken- en denkproces.  
We starten met een idee, werken aan 
een sterk concept en maken mood-
boards. We ontwerpen personages en 
universum (coherent met de fictie), 
maken storyboards en nemen onze 
tijd voor een mooie uitwerking en 
vormgeving. Van idee tot beeldverhaal. 
Een lessenreeks waar zowel analoog 
als digitaal kan worden gewerkt. 

Info & inschrijven: 
GC Kontakt
Prijs: € 80/10 lessen
Tijdstip: 19 tot 21 u
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Plaats: GC Kontakt
Lesgever: Seppe Van den Berghe

Kunstwandeling  
op zondag
Rinus Van de Velde 

20/2 ZONDAG
Deze tentoonstelling focust op een circu-
lair verhaal van vertrekken en terugkeren 
naar huis, met de trein als metafoor voor 
de reis en toont in première Van de Veld-
es nieuwe film, samen met een overzicht 
van hoofdzakelijke recente werken. Het 
geheel wordt geconfronteerd met een 
selectie werken van moderne en heden-
daagse kunstenaars zoals Pierre Bonnard, 
Joseph Cornell, Fischli/Weiss, Joan Mit-
chell, Claude Monet, Monster Chetwynd, 
Laure Prouvost, Josehine Troller, Jean Tin-
guely en anderen.

Info & inschrijven:
GC Kontakt
Prijs: € 20, € 5 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10.30 tot 12.00 u ; afspraakplaats wordt 
meegedeeld na inschrijving
Leeftijd: volwassenen
Gids: Pascale Van den Storme
Organisatie: GC Kontakt

Kunst

Nieuwjaarsreceptie 
Noteer deze datum in je agenda en kom vanaf 19 u klinken 
op het nieuwe jaar. Het wordt een gezellige ontmoeting , 
allerlei lekkers zal niet 
ontbreken. Je kan meteen 

meegenieten van de tentoonstelling: 
‘Sint-Pieters-Woluwe 1900-1960 in  
22 schilderijen’, door Daniel de Walque. 
Daniel is zelf op deze avond aanwezig 
en gaat maar wat graag met je in 
gesprek. 

VRIJDAG

28/1

V A N A F 

16 jaar
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Kontakt

Stond deze job voor jou in  
de sterren geschreven?
“Daar lijkt het inderdaad op. Toen ik 12 
was hing er op mijn kamerdeur een 
bordje: ‘Tekenstudio Seppe’. En ik ben 
nog lang niet uitgetekend. Het is de on-
gelofelijke variatie die ik er enorm leuk 
aan vind, telkens ligt er iets nieuws op 
mijn tafel. Ik laat me er graag door ver-
rassen. Die afwisseling zorgt ervoor dat 
ik elke keer weer op het puntje van mijn 
stoel zit, met veel goesting om aan een 
nieuw project te beginnen.

Het lijkt me wel een eenzame job, 
alleen aan je tekentafel. 
“Dat was het lange tijd ook wel, op mijn 
18de illustreerde ik mijn eerste prenten-
boek. Ik heb inderdaad lange tijd alleen 
gewerkt. Sinds vorig jaar werk ik samen 
met freelancers om grotere opdrachten 
tot een goed einde te brengen binnen 
diverse media: web/grafisch/motion- 
en print-design. Het vertalen van mijn 

illustrator portfolio naar een creatieve 
studio is al een spannend avontuur ge-
weest. De mogelijkheden zijn enorm.”

Hoe krijg je een nieuwe opdracht 
in handen?
“De uitgever stuurt me een verhaal, ik 
lees het in sneltempo door en laat de 
uitgever weten of het me ligt. 
Stap twee bestaat uit lezen en voelen, 
maar ik verdiep me nog niet heel erg 
in het verhaal. Ik print het manuscript 
uit en kruip er een halve dag mee in 
mijn leeszetel. Dan ‘voel’ ik vooral waar 
het naartoe moet en laat mijn ideeën 
de vrije loop. Ik begin er letterlijk in te 
schetsen en op het eind plakt het vol 
Post-it's met ideeën en krabbels.”

Kiezen is verliezen wordt gezegd. 
Hoe selecteer je de perfecte  
illustraties?  
“Het is een zoektocht naar een ‘sleutel-
moment’ in het verhaal, daar bedenk 

In beeld: Illustrator/vormgever 

    Seppe Van den Berghe
www.seppevandenberghe.com 

Woont in Brussel,  
werd geboren in Brugge  

en studeerde in Gent.
Lievelingsvak op school: 

waarnemingstekenen. 
Illustreert boeken, 

platenhoezen, websites, 
ontwerpt personages  

die de huisstijl van 
bedrijven bepalen… 
Werkt zowel analoog  

als digitaal. 

In Kontakt start op 10 januari 
een 10-delige lessenreeks: 
‘Beeldverhalen maken’.  
Seppe maakt ons wegwijs 
in de wondere wereld van 
de illustratie. Hij begeleidt 
het hele proces van voor 
tot achter, van het rauwe 
idee tot het realiseren van je 
eigen boek.



5

ik dan een illustratie bij. Per hoofdstuk 
maak ik één grote illustratie en enkele 
kleinere. Daarna zet ik alles klaar om 
zo snel mogelijk te kunnen werken. Ik 
maak alle beelden, nog in ruwe versie, 
zet ze naast de tekst en controleer of 
alles juist zit: klopt de kleding van mijn 
personage, heeft de ezel uit het verhaal 
wel de juiste kleur? Er zijn ook wel altijd 
enkele probleembeelden waar ik wak-
ker van lig. 
Daarna gaat het werk voor de eerste keer 
naar de uitgever, zij is de tussenpersoon 
tussen mij en de auteur.”

Klopt het dat ik verschillen-
de stijlen in je illustraties zie?
“Ik maak elk boek graag een 
beetje anders. Ik probeer tel-
kens een nieuwe techniek uit, 
zo blijft het ook interessant en 
fris voor mezelf. Voor ‘De Wol-
keneters’ werkte ik de persona-
ges en decors uit in klei, maak-
te er foto’s van en illustreerde 
daar nog bovenop. Maar voor 
elk beeld geldt dat het moet 
‘kraken’ van scherpheid.”

En dan is het klaar?
“Het coverbeeld is het laatste 
werk, dat kan ik pas maken als 
ik het boek ‘in de vingers heb’. 
Ik bezorg de uitgever twee à 
drie schetsen en wacht haar 
commentaar en tips af. Het is 
het belangrijkste beeld, de co-
ver bepaalt of mensen het boek kopen.
Daarna vertrekt het naar de uitgever en 
laat ik het los. Zelfs in die mate dat het 
uit mijn gedachten verdwijnt. Pas een 
jaar later krijg je dan concrete vragen 
van lezers, vooral kinderen nemen dat 
heel serieus. Het boek krijgt een heel 
eigen leven, ik blijf het magisch vinden.”

Je werkte al vaak samen met je 
moeder (n.v.d.r. Kristien Dieltiens, 
schrijver van jeugd- en  
kinderboeken). Hoe voelt dat? 
“Het is op zich gemakkelijk, maar toch 
ook wel wat zoeken naar die nieuwe 
verhoudingen. Ze is op dat moment 
een collega. Weliswaar eentje waarbij 
een kop koffie en een croissant nooit 

ontbreken. Met haar over boeken pra-
ten is superleuk en altijd gezellig.”

Ik zag een foto met koningin 
 Mathilde. Ze leest voor uit jullie 
boek, De Wolkeneters.
“Dat is een onwaarschijnlijke gebeur-
tenis. Ik kreeg die foto toegestuurd en 
zag wat iedereen ziet, de koningin leest 
voor. Het duurde echt wel een tijdje 
voor ik doorhad dat ze óns boek in han-
den heeft. Ik steek niet onder stoelen of 
banken dat dat een fijn gevoel geeft.”

Je geeft ook nog les aan St-Lucas en 
het RHoK? 
“Ik vind het fantastisch om met mijn 
doelpubliek samen te werken. Het helpt 
me in hun leefwereld te verplaatsen. 
Ik steek er ook zelf wat van op. Ik krijg 
regelmatig concrete vragen over een 
medium waar ik zelf niet in thuis ben, 
bijvoorbeeld game design. Ik vind het 
boeiend om me daarin te verdiepen en 
de leerlingen zo tegemoet te kunnen 
komen. Ik wil er graag aan bijdragen dat 
ze nog meer gepassioneerd worden in 
waar ze mee bezig zijn. Het is gewoon 
verfrissend om uit je eigen bureau te 
komen. En het is allemaal in Brussel en 
dat maakt het ook erg praktisch.”

Wat staat er op je bucketlist?
“Ik wil wel een groot huis in Oostende 
met grote schildersezels in een enorm 
atelier, liefst dicht bij het strand. Waar-
om Oostende? Het is eigenlijk een beet-
je Brussel aan zee, het ietwat vervallen 
karakter van de stad trekt me wel aan. 
De ziel van fijne kunstenaars waart er 
rond, en mijn West-Vlaamse roots zul-
len ook wel meespelen. Verder wil ik 
nog graag heel veel boeken maken en 
lezers ontmoeten met vragen over mijn 
illustraties.”

Waar kunnen we je in je vrije 
tijd vinden?
“Je kan me wel in één of ander 
museum tegen het lijf lopen, ik 
hou heel erg van abstracte schil-
derkunst. Onder mijn favorieten 
mag je Rik Wouters, Gustaaf Van 
de Woestijne, Ensor en Permeke 
rekenen. Ze hebben hun hele 
leven gegeven aan hun oeuvre 
op doek.
Én ik ben zot van Brussel, het is 
een onwaarschijnlijke en verras-
sende plek.

Wat mogen de deelnemers 
van je lessenreeks in Kontakt 
verwachten?
We zullen onze tijd nemen. We 
starten bij hun ideeën en ik ga 
hen uitdagen. Ieder moet zijn ei-
gen traject kunnen uitwerken. Ik 
zal in elk geval het proces van A 

tot Z begeleiden: een pitch maken, test-
beelden uitwerken, een plan bedenken 
voor het verhaal, storyboarden, een uit-
gever benaderen... Ik wil doorgeven wat 
ik zelf heb geleerd.”

Heb je nog een gouden tip voor 
iedereen die met verhalen en 
 illustreren bezig is? 

“Start met de basics 
en probeer zo veel 
mogelijk dingen uit.”
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Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe

Gemeentelijke  
academie voor muziek, 
woord en dans
In februari is de leerlingenauditie 
terug van weggeweest. Na een jaartje 
stilte krijgen de leerlingen dit school-
jaar opnieuw het podium om het 
publiek te laten horen wat ze kunnen. 
Kom zeker langs om beginnende en 
gevorderde talenten te ontdekken. We 
zijn volop bezig met de voorbereidin-
gen en organisatie, maar we houden 
u zeker nog op de hoogte waar en 
wanneer het zal doorgaan.

Partners
LDC ‘t Koetshuis
Info en inschrijven
info@zonienzorg.be of 0471 79 19 77
De activiteiten gaan door in het LDC  
(gelegen achter Kontakt) tenzij anders vermeld.

Info 
02 773 18 56
E-mail: gma-secretariaat@woluwe1150.be
Website: www.academiewoluwe1150.be
Facebook: www.facebook.com/GAMWDSPW
Instagram: @academiespw

Maaltijd traiteur csd 
Elke MAANDAG en VRIJDAG om 12.30 u 
48 u vooraf inschrijven

Zoete namiddag 

26/1, 23/2 

Digicafé 

26/1, 23/2
Heb je vragen over jouw smartphone of 
tablet? Een vrijwilliger helpt je op weg.  

Pedicure 
Op afspraak  

24/1, 21/2

Theater op MAANDAG 

10/1 
Lubricant For Life   
Woodman

7/2
De reuzendoder  
van Ernest Hemingway 
Thomas Janssens

21/2 
Deel mij 
Veerle Malschaert

Info en tickets
kunst.cultuur@woluwe1150.be of bel 02 773 05 92
Tijdstip: 20.15 u
Plaats: CC W:Halll, Charles Thielemanslaan 93, SPW
Website: www.kunstencultuur.woluwe1150.be/
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In memoriam: Patrick Crombé  
Beeldhouwer Patrick Crombé werd 
op 25 november 1955 geboren in de 
 Centrumwijk van Sint-Pieters-Woluwe.  
Hij overleed in november, dus 66 jaar later.

Hij groeide op in zijn wijk onder de 
Sint-Pieterskerk, waar zijn vader een 
steenkappersatelier had en liep er 
school. In het Sint-Jozefscollege won 
hij een wedstrijd tekenen en boetseren  
en prompt schreef hij zich in aan de 
academies van Etterbeek en Sint-Pieters-
Woluwe. Opleidingen aan Sint-Lukas 
waren een logisch vervolg. Hij bege-
leidde zelf ateliers in het Roodebeekcen-
trum, stond samen met Tjerrie Verhellen 
aan de wieg van het beeldhouwatelier 
van Gemeenschapscentrum Kontakt, 
deed mee aan talloze expo’s dicht bij 
huis, in binnen- en buitenland en werd 
er ook vaak gelauwerd. Hij vestigde zich 
later aan de andere kant van Brussel,  
in Vlezenbeek, en werd leraar aan de 
academie in Sint-Pieters-Leeuw. En plots 
is er het afscheid…

Het was een onbegonnen opdracht om 
alle vrienden van Patrick hier aan het 
woord te laten of om een volledig beeld 
van hem te schetsen. Ik ging praten met 
Tjerrie Verhellen en Carla Dejonghe.

Aan toenmalige schepen Carla vertelde 
Patrick in 2011, toen ze hem interviewde 
n.a.v. het eerste Brussels Beeldhouw-
symposium, over zijn jeugd en over zijn 
passie voor steen:

“Ik heb hier een fijne jeugd gehad.  
En als je dan bedenkt dat er toen nog 
schapen in de buurt graasden ...  
We speelden ook vaak op de berg in de 
buurt, die dan afgekalfd werd om grond 
te hebben voor expo ’58.  
Maar ik heb natuurlijk vooral fantasti-
sche herinneringen aan de danslessen 
op Mater-Dei, waar we naartoe gingen 
om de ‘maskes’ te ontmoeten…  
Ik kom uit een familie met vier gene-
raties steenkappers. Henri, Fredericus, 
Jean-Baptiste en nu ik. Ik heb leren kap-
pen en polijsten in het atelier van mijn 
vader. Tijdens de vakanties had ik dan 

ook steevast een vakantiejob: grafzerken 
plaatsen. Mijn voorliefde voor steen en 
in het bijzonder marmer is bijgevolg vrij 
logisch. Ik heb al met andere materialen 
gewerkt, maar ik ben met steen begon-
nen en zal met steen eindigen. Een 
steen moet je voelen en kennen.”

Carla, nu Brussels parlementslid, maar 
ook vaak met beeldend werk bezig, 
omschrijft het werk van Patrick als volgt: 
“Patrick Crombé bewerkte steen en koos 
hierbij voor vereenvoudiging. Omdat 
hij liefst met arduin en marmer werkte  
begon hij een beeld vaak in Italië 
(Carrara) om het dan hier af te werken. 
Een constante in zijn werk is de op-
pervlaktebewerking, de aanwezigheid 
van de huid van de steen: ruwe kanten 
tegenover glad gepolijste glimmende 
oppervlakten”.

Tjerrie Verhellen (beeldhouwer, foto-
graaf, muzikant, directeur kunstschool, 
schilder) was net in de buurt van Les 
Avins aan het wandelen toen ik hem 
belde om een reactie n.a.v. het overlij-
den van Patrick. 

“Ik leerde de Patte kennen in oktober 
1974 toen ik naar Sint-Lukas Brussel 
trok. We zaten samen in het basisjaar. 
In oktober ’75 verhuisden we naar de 
kelder bij Koenraad Tinel, leraar bij de 
beeldhouwers, waar we samen met Bert 
Vanransbeek en Karel Van den Braak een 

vriendengroep vormden. Bert en Patrick 
overleden dit jaar. Voor de overblijvers, 
Charel en mezelf, is dit een zware dob-
ber. Bert nam ons in 1978 mee naar een 
symposium in de steengroeve van Les 
Avins en Condroz waar we tot 1990 elk 
jaar in augustus blauwe steen gingen 
kappen.  Uit de verbroedering met 
andere beeldhouwers kwam al eens 
een uitnodiging om naar symposia in 
het buitenland te trekken.  Deelnemen 
aan internationale Symposia was Patrick 
zijn grootste plezier.  Italië, Luxemburg, 
Duitsland, Zweden, Mexico en nog veel 
meer landen kwamen aan bod. Dat Pa-
trick regelmatig naar Carrara, het mekka 
van het witte marmer trok, is te danken 
aan Frans Claes, onze leraar beeldhouw-
kunst in de avondschool BenK (Kleine 
Kerkstraat Sint-Pieters-Woluwe). Patrick 
had al zeer snel een eigen stijl ontwik-
keld, kende als jonge beeldhouwer 
goed de weg naar de kunstgalerijen en 
verzamelde eerste prijzen in menige 
kunstwedstrijd.  Hij had charme en veel 
lieven, maar settelde zich pas na zijn 
40ste verjaardag in Vlezenbeek waar hij 
samen met zijn echtgenote Federica 
nog 25 schone jaren beleefde.”

“ Il est beau comme un Dieu “! - dixit 
André Willequet, Les Avins 1982. 

Marie-Anne Delanote
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Van 2 juli tot en met 16 juli 2011 vond in het Parmentierpark het eerste Brussels Internationaal Beeldhouw-
symposium plaats. Tien beeldhouwers uit verschillende landen werkten er aan een blok Carrara-marmer. 
Het thema van het symposium: Brussel. En de man achter het symposium: Patrick Crombé.



                          
Het  prikbord

Hier kan iedereen die van ver of van dichtbij iets met Sint-Pieters-Woluwe te maken heeft zijn of haar bericht(en) 
achterlaten. Korte aankondigingen, kattebelletjes, vragen... alle korte berichten kan je hier kwijt. Een mailtje naar 
kontakt@vgc.be met vermelding ‘prikbord’ samen met de aankondiging volstaat. Laat maar komen!•

colofon  

De teksten voor het volgende nummer (nov-dec) dienen ten laatste op 20 januari op het redactieadres te zijn.

Verantwoordelijke uitgever:  F. Crauwels,  Orbanlaan 54, 1150 Brussel • Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag: 9.00 tot 17.00 u. Vrijdag 9.00 tot 15.00 u,  vrijdag  van 9  tot 15u • Inschrijvingen voor cursussen kan online via 
tickets.vgc/kontakt, ter plaatse, via e-mail of telefonisch. Zaalverhuur en doorgeven adressen: kontakt@vgc.be of griet.
vandenhoute@vgc.be,  ter plaatse of telefonisch . Redactie van dit nummer: Marie-Anne Delanote , Hilde Mees • Adressotheek: 
Griet Van den Houte • Lay out: adbgraphics • Agenda: Hilde Mees • Aan huis bezorging: Annemie Deveen-Hauwaert, Thomas 
van Rijn. In de periode nov-dec ontvingen we leesgeld van Kris Vrancken en fam. Legrand-Deconinck.

Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt  
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 

Tel 02 762 37 74  • kontakt@vgc.be 
www.gckontakt.be • facebook.com/GcKontakt

instagram.com/gc_kontakt
Rekeningnummer: BE74 4393 1234 1107

Een magazine kost veel geld, zowel qua druk als qua verzending. Daarom kan je ons helpen 
door ons financieel te steunen. Leesgeld betalen is vrij en er is geen vast bedrag bepaald. 
De voltallige Kontakt-ploeg is je alvast zeer dankbaar! Rekeningnummer:  
BE14 4393 1234 1107

Leesgeld

Ontdek alle nieuwe cursussen 
van de 22 gemeenschapscentra 
op www.N22.brussels
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sssssst,

Wanneer de stilte valt
Gelijk een geliefde

Voor een lief
Wees dan beducht

Voor de smacht
Van de nimmer aflatende dief

 EL


