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GENK: RONDRIT MET WANDELINGEN

Start aan het station van Genk (Europalaan)

Het centrum van Genk is vooral een handelscentrum, met heel wat 
winkels en interimkantoren. Het eigenlijke leven speelt zich in de Genkse 
wijken af, waarvan we er een aantal gaan bezoeken. Maar eerst nog 
even langs de zeer mooie bibliotheek, de blikvanger van het centrum.

Bibiotheek 1  

Wie wil kan even parkeren om een kijkje te nemen in de bibliotheek 
(Stadsplein 3).

Het gebouw heeft de vorm 
van een reusachtige kubus en 
bevindt zich naast het stadhuis 
op het stadsplein. Het heeft 
een enorme glazen wand 
waardoor de bezoekers binnen 
de bibliotheek een panoramisch 
uitzicht hebben op het plein 
en er bovendien een erg open 
sfeer wordt gecreëerd. Binnen 
de bibliotheek zelf heeft de 
architect gekozen om in een 

soort L-vorm verdiepingen trapsgewijs op elkaar te stapelen rond een 
half-open atrium waar er zich een zit- en krantenhoek bevindt.

Vlakveld (Vlakveldplein) 2

Vlakveld is gebouwd in de jaren 1950. 
De wijk is ingepland vlakbij het centrum 
en heeft veel groenvoorzieningen. De 
degelijke gebouwde huizen hebben 4 
à 5 slaapkamers, de gezinnen waren in 
die tijd kroostrijker dan tegenwoordig. 
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Later werden de woningen te koop aangeboden. De meeste zijn nu in 
privéhanden. Omwille van hun degelijkheid en hun ligging zijn ze vrij 
populair. In de jaren 1980 waren hier veel jongeren (alias De Vlakkies). 
Deze omgeving is de bakermat van Siglo XX, een punk-newwavegroep 
met cultstatus. 

Kolderbos (Hooiweg) 3

Deze wijk werd gebouwd begin 
jaren 1970. Sommige straten 
met gezinswoningen, andere 
straten met laagbouw appar-
tementsblokken. Er is één blok 
hoogbouw, die binnenkort wordt 
afgebroken. De huizen zijn klei-
ner dan in Vlakveld, de wegen 
zijn smaller, er is minder groen. 
Alle appartementen worden 
volledig gerenoveerd. Er is een 
buurt- en een jongerenwerking. 

Drugs blijven een hardnekkig probleem. Hierdoor kwam de wijk in een 
neerwaartse spiraal en is ze minder populair bij kandidaat-bewoners.

Sledderlo moskee 4

Parkeren kan aan de moskee (Wintergroenstraat 61). Van hieruit kan je een 
wandeling maken door het wijkcentrum. 

De Yunus Emre-moskee is 
een Turkse moskee. De Turkse 
moskeevereniging begon hier in 
1982 met haar activiteiten. De 
bijeenkomsten vonden aanvan-
kelijk plaats in een noodgebouw. 
In 1996 begon de bouw van een 
definitieve moskee, die in 2002 
werd afgewerkt. De moskee heeft 
een centrale gebedsruimte met 
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een oppervlakte van 1185 m2. Er is een koepel en een minaret. De moskee 
wordt omringd door een aantal ruimten voor sociale activiteiten. De 
moskee is genoemd naar de dichter Yunus Emre, een van de belang-
rijkste soefi-dichters van Turkije. De buurtbewoners horen de stem van 
een imam drie keer per dag gedurende vijf minuten door de luidspre-
kers op 55 decibelgrens. Er worden rondleidingen door deze moskee 
georganiseerd.

Sledderlo 5

Sledderlo wandeling De sociale woningmaatschappij Nieuw Dak kocht 
van de gemeente goedkope gronden in Sledderlo en bouwde er midden 
jaren 1970 een cité. Van in het begin was dit een probleemwijk. Ze ligt 

ver van het centrum, met 
weinig openbaar vervoer. In 
de beginperiode waren er ook 
geen winkels, geen buurthuis, 
geen verenigingsleven, geen 
diensten… Bovendien waren de 
gebouwen van zeer slechte kwa-
liteit en haast niet geïsoleerd.
In die periode was er in Langerlo 
een nieuwe elektriciteitscentrale 
op steenkool opgestart. Het 
kwam de centrale goed uit dat 

er een cité kwam die op elektriciteit verwarmd werd (accumulatiekachels 
die opladen met nachtstroom), zodat zij hun productieoverschot konden 
verkopen. De stroomrekeningen waren torenhoog en een blijvend 
probleem voor de vele kansarmen die er woonden.
Al deze elementen zorgden ervoor dat Sledderlo snel een slechte naam 
kreeg. Door de aanwezigheid van motorbende De Tarantula’s en een 
algemeen onveiligheidsgevoel, kreeg de cité al snel de bijnaam Klein 
Chicago. Ook omwille van de slechte woningen en de ongelukkige 
ligging, wilden vele kandidaat-bewoners zich niet in Sledderlo vestigen, 
wat de ghetto-vorming nog versterkte.
Stilaan kwamen er initiatieven voor buurtwerking en jeugdwer-
king. De jeugdwerking heeft inmiddels een bekende groep van 
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straattheater-vuurmakers: Yawar. Deze groep heeft een internationale 
uitstraling en de jongeren zijn er zeer trots op.
Een aantal diensten, zoals het OCMW, Kind en Gezin en Gigos vestigden 
plaatselijke afdelingen in Sledderlo, waardoor Sledderlo leefbaarder 
werd en zijn slechte naam kwijt geraakte. Alle oorspronkelijke huizen zijn 
volledig gerenoveerd en verwarmen nu op aardgas. De appartementen 
worden afgebroken en herbouwd. De wijk wordt uitgebreid met een 
nieuwe cité, waar er een mix zal zijn van huur- en koopwoningen.

Ford-site (Henri Fordlaan 7) 8

De Ford-fabriek opende in 1962 de deuren. Op 18 december 2014 volgde 
de sluiting. Hierbij verloren 4.200 arbeiders hun baan. In het kader van 

het Strategisch Actieplan Limburg 
Kwadraat (SALK) werd het geheel 
door de Vlaamse Overheid en Stad 
Genk aangekocht met de bedoeling 
er een site te ontwikkelen voor 
logistiek en havenverkeer. 
In 2016 begon de sloop van de 
gebouwen. Op een terrein van 50 

hectaren werd het volgende opgehaald: 60.000 ton ferro, 40.000 ton 
non-ferro, 150 transformatoren, 80.000 m3 beton, 70.000 m3 grond, 8000 
m3 isolatie, 1000 m2 tapijt, 5200 m2 glas…
Na de ombouw zou de site goed moeten zijn voor 2.500 jobs, vooral bij H. 
Essers en Haven Genk NV.

6 7
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Acli 9

Acli (rondpuntlaan 25) is een typisch Italiaans café waar je Italiaanse 
pasta kan eten of iets lekkers kan drinken (aanrader). Vroeger was dit het 
logementshuis Pension des Ronds-points in de Eerste Cité, gebouwd in 
1920.

Voor de Tweede Wereldoorlog was er 
hier een kleine Italiaanse gemeen-
schap van emigranten uit de armste 
regio’s uit de bergen van Noord-Ita-
lië . De eerste generatie werd vaak 
gelokt door misleidende beloftes. 
Bij de aanvang van de kolenpro-
ductie leefden er 1300 Italiaanse 
emigranten in Genk samen met 
veel Polen en Tsjechen. De lokale 

bevolking was verontrust over hun gebruiken en de culturele verschillen. 
Vele gezinnen verhuisden van Winterslag naar Waterschei omdat de 
woningen in Winterslag overbezet waren met meer dan één gezin in één 
huis. Op 31 december 1940 verbleven er 672 Italianen in Genk. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog traden veel Italianen toe tot de Belgische Witte 
Brigades, anderen keerden terug naar huis. 
Italië, in puin door de oorlog, sluit op 23 juni 1946 een akkoord af met 
België. Voor elke Italiaanse arbeidsmigrant ontvangt Italië 200 kilogram 
steenkool. Het akkoord was bedoeld voor 50.000 werkkrachten, maar 
het werden er al gauw 200.000. Om de 15 dagen kwamen er konvooien 
met Italiaanse werkkrachten aan in het station van Hasselt. Ze werden 
dan verdeeld over de drie steenkoolmijnen. De meeste migranten 
kwamen uit de zuidelijke provincies van Italië. De Italiaanse emigratie 
eindigt met mijnde ramp van Marcinelle in 1956, waarbij 262 mijnwerkers 
het leven lieten. 
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Tuinwijk Winterslag wandeling In 1901 telt Limburg 8000 bewoners in 
het mijngebied. Winterslag is een gehucht in de heide met nauwelijks 
300 inwoners. 50 jaar later werken er in winterslag 6250 mijnwerkers, 
bedienden en ingenieurs.
Winterslag telt vier cités. We wandelen een klein stukje door de Eerste 
Cité. Die kwam er 1912 naar het voorbeeld van de Engelse tuinwijken 
en was ontworpen door Adrien Blomme. Deze cité was bedoeld voor 
ingenieurs, hoger kaderpersoneel, bedienden en geschoolde arbeiders. 
Er was een eigen steenbakkerij waar de Winterslagse brik werd ge-
maakt, die was zeer hard en zorgde voor een goede warmte-isolatie.
Er werden ook logementshuizen voorzien voor vrijgezellen en voorzie-
ningen als een kerk, een meisjes- en jongensschool en gebouwen voor 
vrijetijdsbesteding. 

Margerathalaan  10

De uitgestrekte tuinwijk werd als 
mijncité naar ontwerp van architect 
A. Blomme, in meerdere campagnes 
gebouwd. Er werd gestart in 1913, 
verder gebouwd in 1917-1918 en de 
laatste campagne liep van 1931 
tot 1948. De Margarethalaan is als 
hoofdas beplant met 4 rijen groot-
bladige linde (Tilia platyphyllos) 
langs een breed grasveld.

De meisjesschool 11

De meisjesschool werd tot 1933 bestuurd door de Dochters van Sint-Jo-
zef uit Blegny. Zij werden in 1933 vervangen 
door de Dochters van het Kruis, die de school in 
1967 verlieten. In 1977 werd het kloostergebouw 
aangekocht door de vzw Limburgs Vormings-
centrum voor Zelfstandigen Genk-Hasselt. Het 
klooster werd gerestaureerd in 1979.
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Monument ‘De Mijnwerker’ 12

Raf Mailleux (Ciney 1916 - Genk 1996) was 
een Belgisch beeldhouwer en medailleur. 
Na zijn humaniorastudies in Gentinnes 
en Namen, studeert hij in Doornik aan 
het Sint-Lucasinstituut en de Academie. 
Mailleux werd geboren in Ciney maar 
week tijdens de Tweede Wereldoorlog uit 
naar Winterslag. In de jaren na de oorlog 
bestond zijn werk voornamelijk uit res-
tauraties van oorlogsschade. Hij is onder 
andere de 
ontwerper-gra-
veur van het 
Belgische 
muntstuk van 
25 centiem 

(geslagen van 1964 tot 1975 en in omloop tot 
in 1980). Na de mijnsluiting is 4 december 
nog altijd een feestdag voor heel wat 
mensen. Rond die datum komen nog steeds 
Genkse verenigingen samen om de naamdag 
van Sint-Barbara te vieren. 

Brugje aan de Hovenierslaan 13

Eerste Cité Winterslag met de toegang tot de vroegere gemeenschap-
pelijke ‘Clos des Rosiers’.

Acacialaan 14

De woningen werden gebouwd naar Engels model met aandacht voor 
comfort en oriëntatie naar de zon. Als ensemble verwierf de wijk het 
karakter van een villawijk, oorspronkelijk verlevendigd met wit, roze 
en okergeel geschilderde gevels. De arbeiderswoningen werden per 
vier of vijf gekoppeld, terwijl de bediendewoningen per twee of drie 

13
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gegroepeerd werden. 
Ingenieurswoningen 
waren meestal alleen-
staande woningen. Elke 
woning bezat een eigen 
privétuin met vooraan 
een siertuin en achteraan 
een moestuin. Onderhoud 
werd ten tijde van de 
mijn gestimuleerd door 
onder meer prijskampen, 

terwijl de ruimere tuinen van de ingenieursvilla’s door de mijn zelf werden 
onderhouden. 

Eikenlaan 15

‘Clos des Rosiers’, die zestien woning groepeert en oorspronkelijk via een 
overbouwde toegang leidde naar een gemeenschappelijk speelplein 
achter het gebouw.

Oostlaan en Acacialaan 16

Op de kruising van de Oostlaan met de Acacialaan is een variatie in 
de types merkbaar en werden vier Mulhousewoningen ingeplant op de 
hoeken, die thans grotendeels werden verbouwd. Dit specifiek type van 
koppelwoning oogt als een tweewoonst, maar omvat in feite vier rug aan 
rug en zij aan zij gekoppelde huizen. 

15 16
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C-mine (c-mine 1) 17

Parkeer op de parking en wandel naar het plein op C-mine. Hier zijn heel 
wat in en outdoor-activiteiten te ontdekken.

Op 3 november 1906 werd een concessie voor ontginning van steenkool 
verleend met de concessienaam ‘Genck-Sutendael’. De afdieping van de 
schachten voor de exploitatie verliep voorspoedig, zonder de problemen 
met drijfzandhoudende lagen waarmee de andere mijnen af te rekenen 
kregen. Op 28 juli 1914, net voor het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log, kwam de eerste brok steenkool uit schacht 1 naar boven. Onder de 
Duitse bezetting kon men min of meer verder gaan met de uitbouw van 
de mijn. In 1917 kon Winterslag, als eerste van de mijnen van het Kem-
pens Bekken, in productie gaan. De mijn haalde in 1967 nog een jaarpro-
ductie van 1,6 miljoen ton. De totale mijnproductie bedroeg 66,6 miljoen 
ton. In 1953 was de tewerkstelling maximaal met 6250 mijnwerkers. De 
ondergrondse verdiepingen lagen op 600, 660, 735 en 850 meter diepte.
Op 31 maart 1988 sloot de steenkoolmijn definitie. Op de mijnsite staan 
nog steeds een aantal gebouwen die verwijzen naar het mijnverleden, 
zoals de oudste en de meest recent gebouwde schachtbokken in Lim-
burg. De mijnterril, 163 meter hoog, werd omgevormd tot wandelgebied.
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Italiaanse kerk (Risstraat 3) 18

Het was begin jaren zestig dat 
in Hoevenzavel de Italiaanse 
mensen uit de buurt, verenigd in 
de Missione Cattolica Italiana, 
in een tijdspanne van vijf jaar 
deze kerk bouwden. Het was 
niet alleen een kerk, die in april 
1965 ingehuldigd werd, maar 
ook een ontmoetingscentrum 
met lokalen voor jongeren, 
volwassenen en senioren. Ook 

is het gebouw de basisstek van Radio Internazionale. De kerk wordt 
onderhouden door vrijwilligers. 

Het mijnmonument op de Toekomstlaan  19

Wist je dat Zwartberg de eerste van de zeven 
Limburgse mijnen was die op 1 oktober 1966 
gesloten werd? Industrieel erfgoed was destijds 
geen ‘hot topic’, dus werd de hele installatie 
zonder pardon met de grond gelijk gemaakt. 
Ter herinnering werd er wel een mijnmonument 
geplaatst op de betonnen plaat die schacht II 
afdekt. Hierop staan vijf mijnwerkers afgebeeld 
die op en rond de symbolische schachtbokken 
staan. Zij belichamen de mannen die uit alle 
hoeken van België én Europa in de mijn kwamen 
werken. Hun nageslacht vestigde zich nadien in de wijk Zwartberg en 
woont er nog steeds.

LABIOMISTA (Marcel Habetslaan 50) 20

Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van 
Zwartberg ontdek je LABIOMISTA, een evoluerend kunstwerk dat je 
meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen over 
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identiteit, fertiliteit en bioculturele 
diversiteit. Een tuin van orde en 
chaos, een arena van cultuur en 
natuur. Het imposante hoofd-
gebouw staat in spanningsvol 
contrast met de voormalige en 
als erfgoed geklasseerde villa van 
de vroegere mijn- en dierentuin-
directie. Drie kamers verwijzen er 
naar het mijnverleden, de zoo en de 
projecten van de kunstenaar. 

PLOT (Marcel Habetslaan 7) 21

Volg het bordje PLOT en stop of parkeer hier even. 

PLOT staat voor Provincie Limburg 
Opleiding en Training. Voor het PLOT 
staat de oude portierswoning met 
originele trap en toegang voor de 
bedienden. Samen met de stukken van 
de muur langs de straat is dit het enige 
wat nog rest van de mijn van Zwartberg. 
De nieuwe burelen voor de bedienden 
(waar nu het PLOT zit), zijn nooit volledig 
in gebruik genomen.

Sint-Albertus (Kerkplein 2) 22

De Sint-Albertuskerk is een zogeheten 
mijnkathedraal (niet op kaart aangeduid 
maar rij je langs). Deze bakstenen 
zaalkerk werd gebouwd in de periode 
1939-1943 naar een ontwerp van Henri 
Lacoste. Het bakstenen gebouw heeft 
een zeer massieve aangebouwde toren, 
het kerkgebouw, voorzien van een hoog 
en steil zadeldak.
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Zwartberg (Gustave Francottestraat) 23

Aan de noordzijde van Zwartberg ligt de 
arbeiderstuinwijk. Deze is veel minder uitge-
werkt: er is weinig groen met lange identieke 
reeksen rijwoningen, tot tien in een rij. Het 
straalt minder samenhang en geborgenheid 
uit en van een tuinwijk-idee is hier geen 
sprake meer.

KRC Genk (Stadionplein 4) 24

Het stadion van KRC Genk is de Luminus 
Arena in Waterschei, vernoemd naar de 
sponsor, energieleverancier Luminus. 
Voorheen droeg het stadion de naam 
Cristal Arena, Fenixstadion en het Thyl 
Gheyselinck stadion. Het stadion werd 
op 28 augustus 1999 in bijzijn van 15.000 
supporters officieel geopend. Het eerste 
seizoen in het nieuwe stadion was 
meteen een succes, elke wedstrijd was 

het stadion met 20.000 man tot de nok gevuld. Daarom besloot Genk 
de capaciteit op te trekken tot zo’n 22.989 plaatsen. Nadien kwam er 
nog een derde uitbreiding met een extra zittribune. Zo werd het stadion 
volledig dicht en waren er ongeveer 25.000 plaatsen. 

Thor Park (Thor Park 8000) 25

In 1924 werd de steenkoolproductie gestart in de André Dumontmijn van 
Waterschei, enige tijd later kwamen ook de eerste immigranten uit het 
Oosten (Polen, Tsjechen, enz..). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten 
7.000 Russische krijgsgevangenen in de mijnen, na de oorlog 15.000 
Duitsers. In 1947 kwamen ze vrij door toedoen van de Amerikanen.
Vanaf de jaren 1960 leed de mijn van Waterschei zwaar verlies. In 1987 
werd ze ondanks hevige protesten definitief gesloten. Er kwamen een 
aantal projecten zoals Superclub, ERC-park, Fenix…Er werd hierdoor in de 
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reconversiepot rijkelijk gegraaid 
door studiebureaus, architecten 
en projectontwikkelaars…
Begin deze eeuw werd beslist 
om van de site een energy-park 
te maken. Het hoofdgebouw is 
het middelpunt van het Thor 
Park, en biedt onderdak aan 
innovatieve ondernemingen 
met als baseline Diging energy 
for the future. In het centrale ge-
bouw is er ruimte voor meetings, 

events, tentoonstellingen enz. Een aantal bedrijven zijn er reeds geves-
tigd, een aantal in opbouw. De T2-campus (een opleidingsruimte voor 
techniek) is de nieuwe publiekstrekker. Het is een samenwerking tussen 
de VDAB, Syntra, Universiteit Limburg en een aantal Genkse scholen.
Vzw Mijnverleden wordt uitgebaat door ex-mijnwerkers. Zij hebben na 
lang aandringen bij de verschillende overheden het voormalige magazijn 

omgetoverd tot een verrassende expo van de 
arbeid in de koolmijn. Verder heeft Natuurpunt 
een aantal interessante wandelingen uitgestip-
peld rond en op de Terrils.

Probeer zeker ook het Kompel-bier. Schol!
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BESTEL OOK ONZE ANDERE 
ANDERS BEKEKEN BOEKJES
KORTRIJK ANDERS BEKEKEN

Over textielbaronnen, begijnen en beluiken.

OOSTENDE ANDERS BEKEKEN 
Over Leopold II, street art en de Rode Vloot

TOER DEN BOUGIE IN BORGERHOUT
De strijd voor het algemeen stemrecht

MECHELEN ANDERS BEKEKEN RONDRIT
Een rondrit van 100 km: van Carolus bier tot Jack-Op, langs 
Pallieter en De Witte, brouwers, bus- en autobouwers, groente-
telers, diamant bewerkers en kaasmakers…

EN ZOVEEL MEER…

BESTELLEN ? 

Eén adres: www.linxplus.be. Digitale versies kan je gratis 
downloaden via de link. Papieren versies kosten 5€ + 2€ 
verzendkosten.

WANDELING

OOSTENDE

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw

WANDELING

KORTRIJK

Eigenzinnig  

door de geschiedenis  

van de kleine man  

en vrouw

WANDELZOEKTOCHT

MECHELEN

Eigenzinnig door de geschiedenis van de kleine man en vrouw

PROTEST!
18 april 1893. Het parlement verwerpt algemeen 

enkelvoudig stemrecht. Het recht om te stemmen 

blijft dus  beperkt tot wie een hoge “cijns” of 

belasting betaalt, het cijnskiesrecht. Hierdoor  

heeft maar 1% van de bevolking stemrecht.

De Belgische Werkliedenpartij (BWP) legt zich 

daar niet bij neer en roept een algemene staking 

uit. Meer dan een kwart miljoen mensen leggen 

het werk neer, ook in de Haven van Antwerpen. 

Meerdere havenarbeiders worden opgepakt bij 

schermutselingen. 

De toegang tot de Haven wordt geblokkeerd. 

Bijna 4000 betogers zetten daarop koers richting 

kaarsenfabriek de Roubaix-Oedenkoven, beter  

STEMRECHT VOOR IEDEREEN!

bekend als “Den Bougie”, één van de grootste 

industriële bedrijven in Borgerhout. 

De directeur van de fabriek meldt de demonstranten 

dat het uitgesloten is dat de arbeiders van de 

kaarsenfabriek zullen staken. Het is olie op het 

democratisch vuur. Rellen breken uit. De gewapende 

troepen schieten met scherp.  Er vallen vijf doden 

onder de arbeiders: Gustaaf Herreygers, Neel Bisschop, 

Jef Van Diependael, Filip Bossiers en Benedictus Van de 

Ven. Een paar tientallen betogers zijn gewond. 

EEN COMPROMIS
Het nieuws over het drama in Borgerhout bereikt 

de Kamer. De socialistische BWP kan de katholieke 

regering tot een akkoord dwingen. ‘s Nachts nog komt 

het tot een Belgisch compromis: een meervoudig 

algemeen stemrecht voor alle mannen ouder dan  

25 jaar. Mannen die een huis bezitten, meer belasting 

betalen en een diploma van middelbaar onderwijs 

hebben behaald, krijgen één of twee bijkomende 

stemmen.

De afschaffing van het cijnskiesrecht is voor de BWP  

en de vakbonden een historisch moment in de strijd  

om het algemeen enkelvoudig stemrecht. Het aantal 

stemgerechtigden wordt met deze beslissing 

vertienvoudigd. 

Maak kennis met ‘Den Bougie’, een stukje erfgoed uit de rijke geschiedenis van de arbeiders-

beweging. Wat heeft deze oude kaarsenfabriek in hartje Borgerhout te maken met de invoering 

van het algemeen stemrecht?

KEN JIJ HET VERHAAL VAN  

DE STRIJD OM DEMOCRATIE?

We nemen je mee naar Borgerhout aan het einde van de 19de eeuw. Zo ontdek jij het Borgerhout 

waar deze opstand plaatsvond!

Invoering van het algemeen meervoudig 

stemrecht voor mannen na een 

staking waarbij in Mons en Borgerhout 

verschillende doden vielen.

In 1921 krijgen vrouwen stemrecht voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het duurt echter 

nog tot 1949 alvorens ze hun stem ook mogen 

uitbrengen voor de Kamer en de Senaat. 

Het land is nog niet helemaal bevrijd als de voorlopige regering 

in het kasteel van Loppem beslist om de parlementsverkiezingen 

van november 1919 volgens de principes van het algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen te organiseren. 

In 1981 wordt de 

kiesgerechtigde leeftijd 

verlaagd van 21 naar 18 jaar. 

Door het verdrag van Maastricht 

krijgen vanaf 1999 ook EU-burgers 

het recht om in ons land voor de 

gemeenteraad te stemmen.

1981 1999 2004

1893 19191918 1921 1949
Sinds 2004 geldt dit recht ook 

voor niet-Europese migranten die 

minstens vijf jaar in België verblijven. 

is een samenwerking tussen Curieus en Linx+ 

met steun van het District Borgerhout.

Vu: Carolien Moens, Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen

Den Bougie,  
de kaarsenfabriek in hartje 

Borgerhout was in 1893 het  

decor van de strijd om meer 

democratie.
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KEN JE ONZE ANDERS 
BEKEKEN-WANDELINGEN AL? 

Aalst / Antwerpen / Bergen / 
Blankenberge / Borgerhout / 
Brugge / Brussel / Charleroi / 
Genk / Gent / Hasselt / Koekel-
berg / Leuven / Luik / Mechelen / 
Molenbeek /  Oostende / Turnhout / 
…
Met kant en klare stadswandelingen 
en fi etstochten serveert Linx+ je de 
geschiedenis van de gewone man 
en vrouw. Stap voor stap, omdat 
die geschiedenis 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 en vrouw. Saaie tochten? 
Neen, absoluut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire doen we tege-
lijk in uw soep. Er is elke maand een 
wandeling waarop je individueel kan 
inschrijven. Op aanvraag organiseren 
we onze wandelingen en fi etstochten 
ook voor groepen.

VERTEL ONS WAT JE DENKT 
VAN DEZE ROUTE!

Stuur je bedenkingen en wedervaren 
per mail naar info@linxplus.be. 

COLOFON
Linx+ vzw
Hoogstraat 42
1000 Brussel

 02 289 01 80 

 info@linxplus.be 

 www.linxplus.be 

 www.linxplus.be/nieuwsbrief

 www.facebook.com/linxplus

 www.instagram.com/linxplus

Ontvang onze tips 
voor je vrije tijd
Benieuwd naar het andere 
vrijetijdsaanbod van Linx+? 
Abonneer je via onze website 
op de digitale nieuwsbrief en 
ontvang elke maand verse tips 
in je mailbox.

v.u.: Caroline Copers
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Concept & vorm: Linx+ / 2021
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cover: steenkool uit de Limburgse mijnen

GENK ANDERS BEKEKEN


