| 42 |
O U D N I E U WS

Pompen en toch verzuipen
50 kaarsjes voor pompstation Uitbergen
Het pompstation langs de weg Berlare-Uitbergen, ter hoogte van het kasteel
van Uitbergen, bestaat 50 jaar. Toen was de installatie een zegen voor
landbouwers met grond in dat poldergebied.

Uit het feestlied
voor Mie-Jef Jacobs
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