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Een luisterend oor

V

hoeft er niet gezegd te worden – soms volstaat het
vertrouwde stemgeluid van een oude bekende al
om ons gerust te stellen.

oor dit nummer van Maria, middelares
en koningin had ik een boeiend gesprek
met Leo De Weerdt, aalmoezenier in
de gevangenis van Sint-Gillis. Gevraagd naar de
essentie van zijn job, antwoordde hij bijzonder
kernachtig: ‘Er zijn.’ De meeste gedetineerden
hebben geen boodschap aan de zoveelste moraliserende preek. Waar ze wél nood aan hebben, is
een luisterend oor. Iemand die naar hun verhaal
wil luisteren zonder te oordelen. ‘Als aalmoezenier wordt van je verwacht dat je zichtbaar bent’,
zegt Leo. ‘Niet per se zelf aan het woord zijn,
maar luisteren: daar gaat het om.’

Ook Grignion de Montfort wist wat isolement
betekende. In ons vervolgverhaal ontmoeten we
hem in Parijs, waar hij door al zijn vrienden in de
steek wordt gelaten. Toch weet Montfort zich gesterkt door het gebed van Marie-Louise Trichet,
die samen met enkele zielsverwanten dagelijks een
uur lang bidt voor hem. En ook al ligt Poitiers,
waar Marie-Louise in het armenhuis werkt, op
enkele dagreizen van de hoofdstad, Montfort
bidt met hen mee. De fysieke afstand is dan niet
langer van tel.

Hoe belangrijk het is dat je op verhaal kunt komen, blijkt ook uit de ervaring die Ko Schuurmans had. Verderop in dit nummer vertelt Ko
hoe hij jaren geleden een man opzocht in de gesloten afdeling van een psychiatrische instelling.
De man ratelde aan één stuk door, er was geen
speld tussen te krijgen. Achteraf bedankte hij Ko
uitvoerig voor de deugddoende babbel. En die
krabde zich in de haren: ‘Want ik had toch alleen
maar geluisterd?’

Laat ons eerlijk zijn: we leven in een tijd die meer
vraagtekens dan antwoorden oproept. Veel mensen zijn bang om besmet te raken door het coronavirus of anderen aan te steken met dat virus.
Er is het verdriet van wie de voorbije maanden
een dierbare heeft moeten afgeven in moeilijke
omstandigheden. Bidden is geen medicijn, geen
wondermiddel. Het is geen alternatief voor het
vaccin dat hopelijk gauw komaf maakt met corona. Maar het wedervaren van Montfort in Parijs
leert ons dat we de kracht van het gebed niet mogen onderschatten. Het houdt ons, net als dat ene
onverwachte telefoontje van een goede vriend, op
de been.

Veel mensen voelen zich vandaag geïsoleerd.
Door de coronamaatregelen, waaraan niet te ontkomen valt, voelen ze zich zoals de gevangenen in
Sint-Gillis of die praatgrage man uit het verhaal
van Ko Schuurmans. Trouwens, staat ieders sociaal leven de jongste maanden niet op een laag
pitje? Meer dan ooit hebben we behoefte aan een
luisterend oor. Een telefoontje is een kleine moeite. In een naburig dorp waren de parochianen blij
verrast toen ze door hun zondagspastoor werden
opgebeld voor een bemoedigend gesprekje. Veel
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De ploeg van het Mariaal Centrum wenst je een
hartverwarmende Kerstmis!
Glenn Geeraerts
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Woont God ook
achter de tralies?

WAT ,N
VRAAG
!

In deze nieuwe reeks leggen we telkens een moeilijke, vaak gehoorde of uitdagende
(geloofs)vraag voor aan een boeiende gesprekspartner. Waar is God binnen de
muren van een strafinrichting, vroegen we ons af. Wie beter dan Leo De Weerdt,
gevangenisaalmoezenier in Sint-Gillis, kan een antwoord formuleren op deze kwestie?

T

ner of kinderen ligt sowieso niet voor de hand,
en de coronamaatregelen hebben het de voorbije
maanden extra moeilijk gemaakt. Hoe zit het dan
met zingeving en geloof? Wordt dat bijzaak als je
opgesloten zit, of wordt je spirituele honger alleen
maar groter?

erwijl ik het interview met Leo De Weerdt
voorbereid, hoor ik op het radionieuws
dat er een staking is uitgebroken in
enkele Belgische gevangenissen. Aanleiding is
het voorstel om de bezoekregels te versoepelen.
Fysiek contact tussen gedetineerden en hun part-
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COMPAGNON DE ROUTE

gauw gebruikt om er onze eigen categorieën op
te plakken’, vindt Leo. ‘Of Hij binnen de gevangenismuren aanwezig is? Ik blijf hopen van wel.
Ik verwijs graag naar een bekende passage in het
Matteüsevangelie: “Ik zat in de gevangenis en
jullie kwamen naar me toe.” Wanneer Jezus die
uitspraak doet, begrijpen de omstanders Hem
niet. Waar heeft Hij het over? Hij zat toch nooit
in de cel? Maar zijn reactie maakt veel duidelijk:
“Alles was je voor één deze minste broeders van
mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.” Het is
een van de radicaalste scènes uit het Evangelie.
Als christen wordt van je verwacht dat je je inzet
voor je medemens. En dat moet je heel concreet
opvatten: de mens die voor je staat, ook al mag je
hem niet of heeft hij iets op zijn kerfstok.’

‘Als je alleen naar de liturgie kijkt, is de vraag
groter dan het aanbod’, zegt Leo De Weerdt,
pater jezuïet en werkzaam als aalmoezenier in
Sint-Gillis. ‘Er zijn drie misvieringen per week in
onze kapel, maar dan nog moet je veel kerkgangers ontgoochelen. Vóór de corona-uitbraak was
er al een wachtlijst en die is alleen maar langer geworden.’ Het is trouwens niet zo dat wie een misdaad heeft gepleegd, plots z’n geloof kwijtspeelt.
‘Mensen die in de cel belanden, weten dat het
soms jaren kan duren eer ze die plek weer mogen
verlaten. Hun leven wordt helemaal overhoopgegooid’, vertelt Leo. ‘Dat geldt natuurlijk ook voor
hun geloof. Ze stellen zich fundamentele vragen
over hun relatie met God. Als aalmoezenier speel
ik niet voor rechter of psycholoog, maar probeer
ik wél een compagnon de route te zijn.’

Glenn Geeraerts

ER ZIJN

Uiteraard draait het ‘binnen de muren’ om meer
dan de liturgie. In verschillende gevangenissen
zijn er gespreks- en Bijbelgroepen. Leo begon zijn
loopbaan als aalmoezenier in de mannengevangenis van Brugge. Bovendien woonde hij zeventien jaar in een gemeenschapshuis waar geregeld
ex-gedetineerden onderdak vonden. Zelf vat hij
de kern van zijn job in twee woorden samen: ‘Er
zijn.’ Leo De Weerdt: ‘Er wordt verwacht dat je
zichtbaar aanwezig bent. Niet per se zelf aan het
woord zijn, maar luisteren. Gevangenispastoraal
zou je kunnen vergelijken met de parochies van
weleer. De pastoor kende het hele dorp; hij wist
wie nood had aan een gesprek en wie zelf zou
langskomen om gewoon een praatje te slaan.
Maar je mag het ook niet te idyllisch voorstellen,
want in Sint-Gillis verblijven 850 gedetineerden.
Die kun je niet allemaal wekelijks ontmoeten.’

GEÏNSPIREERD DOOR
OOM-MISSIONARIS
Leo De Weerdt (59) is jezuïet en sinds 2013
hoofdaalmoezenier voor de katholieke eredienst in de gevangenis. ‘Als jongeman had ik
al het verlangen om “iets te doen” voor mensen in de marge van de samenleving’, vertelt
Leo. ‘Een oom van mij was missionaris in
Chili. Tijdens een bezoek aan hem maakte ik
kennis met de wereld van de christelijke basisgemeenschappen in Latijns-Amerika. Dat
was een ontdekking voor mij! Het bij uitstek
sociale gezicht van de Kerk sprak me aan.’
Leo was ‘zoekend’, wilde religieus worden,
maar dacht niet meteen aan de Sociëteit van
Jezus. ‘Tot diezelfde oom mij de geestelijke
oefeningen van Sint-Ignatius, de stichter
van de jezuïeten, aanraadde. Die oefeningen
– een veertiendaagse van meditatie en gebed – hielpen me om tot onderscheiding te
komen: wat wil God eigenlijk van mij?’

Het leven achter de tralies is hard, en de publieke
opinie lijkt weinig medelijden te hebben voor
wie achter de tralies zit. Dat beseft ook Leo
De Weerdt: ‘Natuurlijk zijn het niet allemaal lieverdjes. Je wordt niet zomaar veroordeeld tot een
celstraf. Velen ervaren hun verblijf binnen de gevangenismuren als een doodlopend straatje. Maar
ik probeer die mannen te laten inzien dat ze méér
zijn dan hun strafblad. In het beste geval slaan ze
na hun vrijlating een nieuwe weg in.’

Op zijn dertigste trad Leo in bij de jezuïetenorde. Na een grondige vorming werd hij
als priester naar Brugge gezonden, waar hij
zeventien jaar lang ‘achter de tralies’ werkte. Vandaag is hij aalmoezenier in Sint-Gillis.
Hij woont sinds kort in een internationale
jezuïetengemeenschap in de Leuvense
binnenstad.

‘IK ZAT IN DE GEVANGENIS ...’

Kunnen we besluiten dat God ook achter de
tralies woont? ‘De naam van God wordt nogal
7
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

MINDER FEEST ... MEER KERSTMIS?
De heropflakkering van het coronavirus, de
kwetsbare tijd van de winter, de moeilijkheden in
de ziekenhuizen ... het leidt allemaal naar strengere maatregelen die beperkingen inhouden voor
iedereen, ook voor de gelovigen, ook voor kerkgangers, ook voor wie Kerstmis viert. De lichtjes
kunnen dan wel
branden in en
rondom onze
huizen, in de kerken zal het stiller
zijn dan anders.
Een wel heel
‘Stille Nacht’
in lege kerken?
Minder familie
aan de kersttafel
en vooral een
sfeer die door de
angst en de zorg
voor het virus
wordt bepaald.
Het zal anders
zijn dan anders,
minder feest!

en de angst blijven. De vlucht naar Egypte. Het
hele Evangelie door is er dreiging, vijandigheid,
lijden en de dood op het kruis! Maar Gods menslievendheid is verschenen en wie zijn hart ervoor
opende heeft het gehoord, gezien en ervaren
ondanks de beperkingen, ondanks de afwezigheid van feest en
gejuich.
De advent nodigt
ons uit om in de
donkerste dagen
van het jaar te
verwachten, blij
uit te zien naar
de komst van de
Messias. De profeten dagen ons
uit in de lezingen
van de liturgie
om het hart voor
te bereiden, ons
leven in vraag
te stellen, ons te
bekeren om de
Messias te kunnen zien. Elisabet en Zacharias, Maria en Jozef,
Johannes de Doper, ze beleven die verwachting in
alle stilte en eenvoud, maar Gods genade is des te
duidelijker aanwezig.
Misschien wordt ons hart in deze tijd van beperking juist groter om te verwachten, te verlangen
en te ontvangen wat God sedert die eerste kerstnacht niet heeft opgehouden te geven: zijn liefde
voor alle mensen.
Zalige advent en Kerstmis!

Maar moet dit betekenen dat het minder kerst
zal zijn? Laten we eens teruggaan in de tijd, terug
naar de eerste kerstviering in de stal in Betlehem.
Daar was toen ook niet veel volk en al zeker
geen feestelijke uitbundigheid. Integendeel! Er
was geen plaats in de herberg; Maria moest bevallen en Jozef wilde de beste omstandigheden
onderweg, ver van huis. Beperking alom, zorg
en angst – en toch: Gods kind wordt geboren en
zijn menslievendheid straalt voor heel de wereld,
de engelen zingen, de sterren stralen, herders en
wijzen komen meevieren. De dreiging, de zorg
Maria, middelares en koningin | december 2020

Luc Van Hilst, pastoor
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GASTVRIJHEID IN CORONATIJD

Roebben beschrijft in tien hoofdstukken de
ambivalenties die hij zelf, tussen hoop en vrees,
heeft ondervonden tijdens de periode van de
lockdown. Hij ontwikkelt een spiritueel perspectief dat de feiten onder ogen ziet en tegelijk
een nieuwe toekomst opent in de richting van
een ‘Nieuw Kwetsbaar Wij’. Zo wil hij minstens
de stomheid doorbreken die ons overvalt wanneer we met onzekerheid geconfronteerd worden en de traditionele woorden ons geen soelaas
meer bieden.
Bert Roebben is theoloog en doceert aan de universiteit van Bonn. Hij is gehuwd en vader van
drie volwassen kinderen.

Uitgeverij Halewijn zocht en vond een veilige
ruimte om het nieuwe boek van Bert Roebben
aan het publiek voor te stellen. Op zaterdag 26
september vond de boekvoorstelling plaats achteraan in de Mariahal.
In deze barre tijden is niets nog wat het lijkt.
Vele mensen voelen zich gedesoriënteerd en onzeker. Wat brengt de toekomst? In Volharden in
de broosheid legt Bert Roebben getuigenis af van
zijn eigen omgang met de dubbelzinnigheid van
deze crisis: Wat is het ‘nieuwe normaal’ waarop
iedereen hoopt? En willen we dat eigenlijk wel?

21
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PROFICIAT, MAESTRO!
Op zondag 4 oktober, na het bidden van de rozenkrans, ontving Pierre Ramakers de zegen met
het genadebeeld ter gelegenheid van zijn gouden
jubileum op 1 oktober als organist-titularis van
de basiliek. We zullen hem nog op een feestelijke wijze danken voor dit bijzondere jubileum,
maar het was nu eerst aan Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel om hem ‘tastbaar’ te danken
voor al die jaren.
Talloze vieringen heeft hij sinds 1970 mee verzorgd met begeleiding en muziek, talloze bedevaarders en parochianen heeft hij helpen zingen, altijd
plichtsbewust en met grote kundigheid. Naast zijn
vertrouwde plaats aan het orgel heeft Pierre ook
de hoogte opgezocht om de beiaard te bespelen
en heeft hij ook vele jaren het koor geleid. Onze
dankbaarheid is groot voor zoveel zorgzame inzet,
vijftig jaar lang. Moge Onze-Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel haar trouwe organist zegenen met
nog vele gelukkige en muzikale jaren!

GELEERD EN BELEEFD GELOOF
Op vrijdag 16 oktober vond in de Mariahal de
twaalfde editie van de Scherpenheuvellezing
plaats. Op veilige afstand van elkaar luisterden
een dertigtal aanwezigen naar professor Hans
Geybels. Met zijn lezing ‘Volksdevotie: te evangeliseren of evangeliserend?’ gaf hij vanuit de
geschiedenis weer hoe het ‘geleerde’ geloof, dat
door het leergezag van de Kerk bewaakt moet
worden, op gespannen voet staat met het ‘beleefde’ geloof van het volk. Een spanning die
ook nu voelbaar is, maar die door een wederzijdse en oprechte dialoog vruchtbaar kan zijn voor
het uiteindelijke doel: het Evangelie verkondigen. Dank en proficiat aan Hans Geybels voor
zijn originele en degelijke belichting van dit thema. De brochure met de lezing is verkrijgbaar
via pastoor@scherpenheuvel.be.
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PAARDEN EN RUITERS

en de bede om zijn zegen tegen alle ongelukken
en gevaren, werden paarden en ruiters gezegend
en toevertrouwd aan de bescherming van
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Ze lieten
ook nog een kostbaar geschenk na: paardenmest,
verser kon niet! Om de schepping nog wat voeding te geven.

Omdat er geen paardenzegeningen konden
plaatsvinden, kregen we van een vriendenkring
van ruiters de vraag of ze in Scherpenheuvel
met hun paarden terecht konden voor gebed en
zegen. Op zondag 25 oktober kwamen ze aandraven met een vijftiental paarden. Na gebed met
dank om de schoonheid van Gods schepping

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT
Bij het ter perse gaan van dit nummer was er nog geen sprake van een versoepeling van de coronamaatregelen. Hou de website van het bedevaartsoord in de gaten: www.scherpenheuvel.be.
Via deze website kun je dagelijks om 10.30 uur de eucharistieviering vanuit de basiliek volgen. De mis
wordt opgedragen achter gesloten deuren.
Het priesterhuisje (huisje van de zegeningen) is voorlopig dicht, maar de basiliek is dagelijks open voor
stil gebed.
23
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We bidden voo
HET WOORD IS VLEES
GEWORDEN ...

Al meer dan vierduizend jaar lang hebben de
profeten het aangekondigd: ‘Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt gij klein onder Juda’s
geslachten, toch zal er, zeg ik, iemand uit u
komen die over Israël gaat heersen. In het verre
verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen
dagen’ (Mi 5, 1). Bij Jeremia klinkt het: ‘In die
dagen, in die tijd schenk ik aan David een wettige afstammeling die het land rechtvaardig en
eerlijk bestuurt’ (Jer 33, 15). De geboorte van Jezus bevat de levenskiem voor de hele mensheid.
Kerstmis toont ons dat God altijd trouw blijft
aan zijn beloften ... en dat Hij ze steeds op een
onverwacht moment en een onverwachte plaats
nakomt.
Om zijn heilsbelofte te volbrengen, heeft God
zelf het vlees aangenomen in de schoot van de
maagd Maria. Hij deed dat om hier op aarde
deel te hebben aan ons lijden, onze moeilijkheden en de vernederingen die we vaak moeten
ondergaan. God brengt ons hoop, liefde en
waarheid. Hij omarmt de menselijke tekorten,
neemt de gedaante van een mens aan en sluit
een verbond met ons. Kerstmis wordt zo een
liefdesmysterie. Het is een feestelijke getuigenis
van de liefde van de Vader, die zijn enige Zoon
in de wereld heeft gezonden om ons het leven te
brengen (vgl. 1 Joh 4, 8-9). Kerstmis verwarmt
ons hart en vervult ons van de eeuwige liefde
van God voor zijn schepselen.

is van pijn en verdriet. God is immers in ons
midden komen wonen opdat wij in Hem onze
intrek zouden kunnen nemen.
Door de menswording is Christus arm geworden en met zijn armoede verrijkt Hij ons. Hij
heeft ons verlost door zijn bloed dat vergoten
werd aan het kruis. De geboorte van Jezus
Christus laat een nieuw licht over de wereld
schijnen: een licht dat zichtbaar is door de
eenvoudige blik van ons geloof, een licht dat
straalt in het zachte en nederige hart van wie
de Verlosser verwacht. Het is het licht dat stralend opgaat boven het volk dat tot dan ronddwaalde in het donker (vgl. Jes 9, 1). Dit licht
is door Maria in de wereld gekomen en het
is door haar dat het zal heersen (vgl. De ware
godsvrucht, nr. 1).

Om de boodschap van het kindje Jezus in de
kribbe te kunnen begrijpen, moeten we bereid
zijn zelf als kleine kinderen te worden. ‘Aan allen echter die Hem wél aanvaardden’, schrijft de
evangelist Johannes, ‘aan hen die in zijn naam
geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van
God te worden’ (Joh 1, 12). Je hart openstellen
voor de zoon van Maria is geloven dat het leven
en de liefde het laatste woord krijgen in de mensengeschiedenis, hoezeer die ook doordesemd
Maria, middelares en koningin | december 2020
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r en met elkaar
INTENTIES

Voor de gezondheid van mijn dochter – Om een
goede gezondheid voor heel de familie – Opdat
mijn kleinkinderen spoedig werk zouden vinden –
Voor de voorspoedige geboorte van een achterkleinkindje – Voor mijn kleindochters, 12 en 14
jaar, opdat ze zich zouden laten dopen en dat
ik mijn dochter zou kunnen overtuigen om me
daarbij te steunen – Voor mijn buurvrouw, die in
het ziekenhuis werd opgenomen – Voor mantelzorgers, voor het personeel en de vrijwilligers van
ziekenhuizen en rustoorden, die het voorbije jaar
het beste van zichzelf hebben gegeven.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

AALST: mevr. Magdalena Beeckman-Piron –
ALVERINGEM: dhr. René Vermeesch –
BERCHEM: mevr. Martha Tack-Van Put –
BIERBEEK: mevr. Paula Vandervelpen-Laeremans – DADIZELE: dhr. Daniel Masschelein –
DENDERWINDEKE: mevr. Emilienne
Goossens-Fonteyn – GENT: E.H. Luc Flamand –
HEIST-OP-DEN-BERG: mevr. Lea RoomanVerbeylen – HERNE: mevr. Elza Mathys –
OOSTKAMP: mevr. Georgette Van RoyeDeblauwe – PITTEM: dhr. Josuë De Jaeghere –
RIEMST: mevr. Agnès Neven-Coenegrachts –
SCHORISSE: dhr. Paul Wittebrood –
SINT-TRUIDEN: mevr. Romaine HerbotsClerinx.

Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde
Hem in doeken en legde het kind neer in een
kribbe, want in de herberg was er geen plaats
voor hen. Zo beschrijft Lucas de geboorte van
Jezus (Lc 2, 7). Door haar onmetelijke zuiverheid en haar nederigheid heeft Maria de Heer
behaagd. Hij heeft zichzelf gegeven en is vlees
geworden. Laten we dit mirakel aan de wereld
kenbaar maken! Het Woord is werkelijk vlees
geworden en het heeft onder ons gewoond. Laten
we, net zoals de herders in Betlehem, vol bewondering en dankbaarheid stilstaan bij dit mysterie
van licht en liefde. Moge de genade van onze
Heer Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, over ons allen neerdalen.
Laten we altijd voor en met elkaar bidden.

Uit dank: ZELE.
Lijst afgesloten: 29 oktober 2020.

GEBEDSNOVEEN
De kerstnoveen begint op woensdag 16 december. Ze wordt afgesloten op kerstavond,
donderdag 24 december. Dagelijks deelt u
ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen.
Bidt u met ons mee?

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.
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uitgave van de vzw Mariale Werken
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Verantwoordelijke uitgever:
pater Frans Fabry, directeur

3

ZIN IN EEN ABONNEMENT?
Maria, middelares en koningin verschijnt
tien keer per jaar. Een jaarabonnement
kost 23 euro (in België). Voor een
steunabonnement betaalt u 50 euro.
De nieuwe jaargang begint in april.
Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE12 0000 4099 1792
(BIC: BPOTBEB1) van
Middelares en koningin,
Diestsevest 55, 3000 Leuven.
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HORIZONTAAL

1. Titel van de Maagd Maria –
2. Trapper aan een rijwiel – 3. Niet
parkeren – Altijdgroene heester –
Van een – 4. Veldrit – Hoornachtige
verdikking van de opperhuid –
5. Vrouwelijk dier – Borrel jenever –
6. Gedeelte van een dak waaronder
geen goot is – International Road
Transport Union – 7. Machinepistool –
Prettig, leuk – 8. Toets alleen – Frans
componist van Spaanse afkomst – Nederlandse Spoorwegen – 9. Drukte –
10. Die tot hetzelfde ras behoren.

OPLOSSING NR. 252
NOVEMBER 2020

VERTICAAL

1. Belangrijke stad in Engeland –
2. Ingetogen, overzedig – 3. Eerwaarde
vader – Bezittelijk voornaamwoord –
Burgerlijke stand – 4. Klipgeit –
Zoom, plooi – 5. Uitvinder van de
fonograaf – Achtervoegsel – 6. Potsenmaker – Oogappel – 7. Halfgod uit
de mythologie – Over één spoor uitgezonden – 8. Ten laatste – Rustoord –
Voor de vuist weg – 9. Met een luchtkussenboot varen – 10. Rietgorzen.
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Woont u in het buitenland en wilt u een abonnement? Bel ons op 016 30 82 12 of mail naar
middelares@mariaalcentrum.be.
Werkten mee aan dit nummer:
Marie-Bénédicte de Villenfagne,
Karel Evenepoel (corrector), Frans Fabry,
Glenn Geeraerts (eindredactie), Nepo James Raj,
Ghislain Kasereka, Lana Meeusen, Jan Meeuws,
Geert Narinx, Hilda Poleunus, Monique Rahier,
Ko Schuurmans, Luc Van Hilst, Eddie Verbist
Foto’s in dit nummer:
Halfpoint/AdobeStock (coverbeeld), Gina Sanders/
AdobeStock (p. 5), Glenn Geeraerts (p. 6), Wikimedia Commons/Pline (p. 9), Wirestock/AdobeStock
(p. 10), Belahoche/AdobeStock (p. 13), Ahinoam/
AdobeStock (p. 14), Adriana/AdobeStock (p. 16),
Enolabrain/AdobeStock (p. 17), WikimediaCommons/Ann Wuyts (p. 18-19), Archief Scherpenheuvel (p. 20-23), Archief SMM (p. 24, 28-29, 34b),
Timon/AdobeStock (p. 25), Zatletic/AdobeStock
(p. 26), Anneke/AdobeStock (p. 30), Przemek Klos/
AdobeStock (p. 31), PixelShot/AdobeStock (p. 3233), Shutterstock/Alphaspirit (p. 34a), Hilda
Poleunus (p. 34c-d), Soloviova Liudmyla/AdobeStock (p. 36).
Drukwerk: Van der Poorten nv, Kessel-Lo 100%
klimaatneutrale drukkerij
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