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DE BLOEDNACHT VAN LEUVEN
ANDERS BEKEKEN
Zaterdag 25 januari 2020

“Aan hen die vielen voor het algemeen 
stemrecht” deze woorden prijken op een 
aantal Leuvense gevels. Ze herdenken 
de slachtoffers van de betoging voor het 
Algemeen Stemrecht van 18 april 1902.

Algemeen enkelvoudig stemrecht, het lijkt 
de evidentie zelf maar dit is niet altijd zo 
geweest. In november 2019 was het 100 jaar 
geleden dat dit is ingevoerd en de vrouwen 
hebben zelfs moeten wachten tot in 1948. 
Op 18 april 1902 was er in Leuven een betoging die de geschiedenis 
ingaat als de Bloednacht. 6 mensen zijn tijdens een betoging 
gesneuveld door het repressieve optreden van de burgerwacht.  
Ga mee langs de route van toen en herbeleef deze zwarte bladzijde in 
de geschiedenis.

Afspraak: Martelarenplein in Leuven (hoek Maria Theresiastraat).  
De wandeling start stipt om 10:00 en eindigt om 13:00.

ANTWERPEN (van Centraal Station tot MAS)
ANDERS BEKEKEN
Zaterdag 15 februari 2020

Vanuit de stationsbuurt vertellen we het verhaal van de migratiestromen 
in de stad. Doorheen de geschiedenis was Antwerpen regelmatig een 
belangrijke aantrekkingspool voor arm en rijk. Welke impact hadden 
deze nieuwkomers op de groei van de stad, de economie, de sociale 
verhoudingen en hoe zit dat vandaag? We eindigen op het dak van het 
MAS vanwaar je heel Antwerpen kan bekijken. Het MAS loont in vele 

opzichten de moeite. Je kan je er een 
uitstekend en tastbaar beeld vormen van 
de lokale geschiedenis van Antwerpen, 
maar ook van alles dat van over heel de 
wereld via de haven werd binnengebracht.

Afspraak: het Centraal Station in Antwerpen, 
de wandeling start stipt om 10:00 en eindigt 
om 13:00. Opgelet: de wandeling eindigt 
aan het MAS (Hanzestedenplaats 1, 2000 
Antwerpen). 
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MOLENBEEK  
ANDERS BEKEKEN
Zaterdag 25 april 2020

‘De naam ‘Molenbeek’ doet 
bij iedereen wel een belletje 
rinkelen. Toch is de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek voor velen 
onbekend. Onze gids Christophe 
woont er sinds 2007 deelt graag 
zijn blik op zijn Molenbeek. Op 
onze rondleiding duiken we de 
industriële geschiedenis in op zoek 
naar antwoorden die het huidige 
multiculturele Molenbeek verklaren. 
We passeren langs het kanaal, 

gerenoveerde fabriekspanden, historische gebouwen, sociaal-culturele 
organisaties, musea La Fonderie en MIMA,…  

Afspraak: om 13:00 aan Metrohalte Graaf van Vlaanderen in Molenbeek.  
De wandeling eindigt om 16:00. 

BRUGGE 
ANDERS BEKEKEN
Zaterdag 28 maart 2020

Samen met de Anders Bekeken gids ontdek je antwoorden 
op de vragen: “waar is het oude station naartoe?” of 

“wie heeft de torens en de poorten 
van Brugge gebouwd?”. Op een 
schelmachtige manier vertelt 
de gids over Achiel Charbon en 
zijn stad, over katholieken en 
vrijzinnigen, over die goeie ouwe 
tijd van de spellenwerksters, over de 
tijd van de te lange werkdagen, over 
voetbal, over de link met Gent,…

Afspraak: aan ’t Zand nabij station 
Brugge, de wandeling start stipt om 
10:00 en eindigt om 13:00. 
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COLOFON

Linx+ vzw
Hoogstraat 42
1000 Brussel

voor alle info:
www.linxplus.be
of info@linxplus.be

lees ook: 
De Nieuwe Werker
of De Tribune

vind ons op:
Facebook 
Twitter

v.u.: Caroline Copers
Hoogstraat 42, 1000 Brussel

concept & vorm: 
Linx+ / januari 2020

 STADSWANDELINGEN 

Wandelingen voor groepen in ons aanbod.

Aalst / Antwerpen / Blankenberge / Borgerhout / 
Brugge: fiets- of wandeling / Brussel / Brussel 
en WOI / Charleroi / De Haan / Doornik / Genk 
(dagtocht) / Gent / Gent: Ons Huis / Hasselt / 
Koekelberg / Leuven / Leuven: Vaartkom  / 
Leuven: Algemeen Stemrecht / Luik / Mechelen / 
Molenbeek / Mons / Olen / Oostende / Ronse: 
Mijnwerkerspad (fiets) / Turnhout… 

Met kant en klare stadswandelingen (en ook fietstochten) serveert Linx+  
je de geschiedenis van de gewone man en vrouw. 

Stap voor stap, omdat die geschiede-
nis compleet vergeten wordt. Met onze 
wandelingen gaan we voorbij aan het 
anekdotische en komen we tot wat voor 
Linx+ de essentie is: de emancipatie van de 
kleine man. 

Saaie tochten? Neen, absoluut niet. Ar-
chitectuur, kunst én het culinaire doen we 
tegelijk in uw soep. Op aanvraag organise-
ren we onze wandelingen en fietstochten 
ook voor groepen.

 INSCHRIJVEN 

Stuur een mailtje naar info@linxplus.be en na betaling van €5/pp voor een Vlaamse stad 
en/of €6,5/pp voor een Waalse stad, op rekeningnummer  
BE79 8777 9643 0233 met vermelding van de plaats en de datum van de gekozen 
wandeling, wordt je inschrijving definitief.
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