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SANDRA ZEGT…

Met gretige goesting
Als de teen die je nog even in het kou-
de water steekt voor je de plons waagt, zo 
betreden we bij Linx+ de poorten van de vrij-
heid. Met de nodige voorzichtigheid maar 
ook met gretige goesting. We zijn dan ook 
zeer blij dat we onze eerste Anders Beke-
ken wandeling mét gids opnieuw als volzet 
kunnen afvinken en dat de inschrijvingen 
voor het najaarsaanbod duchtig binnenstro-
men. Dat we de deuren van Ons Huis aan 

de Vrijdagmarkt samen met de Vereniging voor 
Personen met een Handicap opnieuw opengooi-
den tijdens Open Monumentendag, Linx+ konden 
promoten op de Cultuurmarkt en dat we de laure-
aten van de Bewogen Fotografieprijs kunnen ten-
toonstellen in het Mijnmuseum van Beringen, daar 
konden we een paar maanden geleden alleen 
maar van dromen. Want hoewel het best gezellig 
was in huis, voelen we meer dan ooit het belang 
van verenigen en de nood om cultuur te beleven. 
Niet voor niks wil de Brusselse schepen voor Cul-
tuur en Toerisme, Delphine Houba (PS), museum-
bezoeken op doktersvoorschrift invoeren. Kunst 
en cultuur zijn goed voor de mentale en fysieke 
gezondheid en dat weten we bij Linx+ maar al te 
goed. Al blijft participeren niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Hiervoor zijn we recent een part-
nerschap met UiTPAS aangegaan. Zo kunnen we 
een kansentarief aanbieden aan personen die 
het financieel moeilijk hebben voor activiteiten 
die we als Linx+ koepel organiseren en kan elke 
UiTPAS-bezitter punten sparen voor een leuke 
Linx+-attentie. 

En de lokale groepen? Die organiseren stilaan 
terug veilige en creatieve activiteiten. IJveren voor 
een warmere samenleving of gewoon genieten 
van klein geluk, blijft daarbij de rode draad. Voor-
lopig nog voorzichtig maar alleszins met gretige 
goesting.    
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AFDELING IN DE KIJKER

De Verenigde Vaderlandsminnende 
Groeperingen van Deurne
In gesprek met voorzitster Simonne Corremans.

De Witte Brigade
Het leven van Simonne (71) 

staat in het teken van het herden-
ken. Haar vader was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog actief bij de 
Algemene Sabotagegroep van Bel-
gië (Groep G) in Hoboken. Hij was 
op zijn 16 jaar bij de weerstand ge-
gaan, zonder dat zijn ouders dat 
wisten. Hij raakte gewond bij een 
confrontatie in Heide-Kalmthout 
en werd opgepakt, maar gelukkig 
niet gedeporteerd. Zo wist hij de 
oorlog te overleven.

Via haar vader maakte Simonne 
na de oorlog kennis met de men-
sen die in de Antwerpse verzets-
groep de Witte Brigade hadden ge-
zeten. Zo raakte ze bevriend met 
Mariette Druart, die tijdens de 
oorlog als verpleegster had ge-
werkt bij de Witte Brigade. In 1942 
was ze opgepakt en naar het con-
centratiekamp Ravensbrück ge-
bracht. Ondanks alle ontberingen 
overleefde ze wonderwel. Na de 
oorlog richtte Mariette Druart de 
vereniging van de Vrouwelijke 
Oud Politiek Gevangenen van Ra-
vensbrück op. Simonne engageer-
de zich eerst in de jeugdafdeling. 
Toen Mariette Druart in 1978 als 
voorzitster stopte, gaf ze het stokje 
door aan Simonne. Die is dan ook 
bijzonder trots dat ze erin slaagde 
de Stad Antwerpen te bewegen om 
een straat naar Mariette Druart te 
vernoemen. Volgend jaar wordt 
die in de nieuwe Regattawijk op 
Linkeroever ingehuldigd.

Vrijheid en vrede
In de jaren na de Tweede We-

reldoorlog waren er naast de 

oud-politiek gevangenen meerde-
re verenigingen uit het Antwerp-
se verzet blijven bestaan die jaar-
lijks de oorlog en de slachtoffers 
herdachten. Zo was er de al ge-
noemde Groep G Hoboken, het 
Algemeen Verbond van Oudstrij-
ders en Gelijkgestelden Hoboken, 
de Nationale Koningsgezinde Be-
weging en de Verenigde Vader-
landsminnende Groeperingen 
van Deurne. In de loop van de ja-
ren ontfermde Simonne zich als 
voorzitster over het voortbestaan 
van deze afdelingen. Daardoor 
kunnen ze tot op de dag van van-
daag hun jaarlijkse herdenkingen 
organiseren op 8 mei, 4 septem-
ber en 11 november.

Om die jaarlijkse activiteiten be-
ter te kunnen organiseren werd 
het overkoepelend bestuur van de 
herdenkingsverenigingen in 2019 
een Antwerpse Linx+ afdeling. Via 
Linx+ en ABVV-regio Antwerpen 
is er nu een vaste ondersteuning 
om het eerbetoon aan de slachtof-
fers en de herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog levend te 
houden. Voor Simonne is dat eer-
betoon ook de drijfveer om er veel 
tijd en moeite in te steken: “Dank-
zij hen leven we nu in vrijheid en 
vrede”. De vele persoonlijke ver-
halen uit het verzet sluiten ook 
nauw aan bij de Anders Bekeken 

verhalen van Linx+. De bedoeling 
is daar de komende jaren verder 
uiting aan te geven, bijvoorbeeld 
in de vorm van een nieuwe wande-
ling of een audiotour.

Nieuwe gezichten
De coronacrisis heeft alles een 

tijdje stilgelegd, maar gelukkig 
zijn de verenigingen niet uit het 
lood geslagen. Ondertussen ko-
men de activiteiten weer op gang 
en kon de jaarlijkse dodenhulde 
in Deurne en Hoboken opnieuw 
doorgaan. Op 11 september be-
zocht de afdeling Fort Breendonk 
en de Dossinkazerne. En op 16 ok-
tober is er de jaarlijkse herden-
king van de vriendenkring van 
Ravensbrück.

Simonne is verheugd om te zien 
dat er op de dodenhuldes opnieuw 
veel mensen aanwezig waren, 
waaronder ook een aantal nieuwe 
gezichten. “Ik ben altijd blij als ik 
jonge mensen op onze activiteiten 
zie. De herdenkingen zijn er niet 
alleen voor de nabestaanden van 
de slachtoffers, maar voor ieder-
een die het belangrijk vindt om de 
maatschappelijke lessen uit de 
oorlog levend te houden. Die mo-
gen we nooit vergeten.”

“Ik ben altijd blij als ik 
jonge mensen op onze 
activiteiten zie”

Simonne Corremans
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AFDELINGSNIEUWS 

Campagne: Veilig verenigen doen we samen
1  13 maart 2020. Het normale leven viel onver-

wacht stil. ‘Blijf in uw kot’ duurde veel langer dan 
we ooit hadden kunnen vermoeden. We bleven 
actief maar onze zichtbare, fysieke activiteiten 
vielen zo goed als stil. Het was vaak schipperen 
tussen hoop en wanhoop, tussen koppig voort-
doen en opgeven. De hoop en creativiteit over-
wonnen, maar er is ook moeheid en twijfel in som-
mige geledingen van onze organisatie. Daarom 
willen we er de komende maanden alles aan doen 
om onze organisatie op alle fronten volop te doen 
herleven en velen aan boord te krijgen. We hopen 
daarbij op een goede ondersteuning van lokale 
besturen. (Tips voor de heropstart zijn te vinden in 
de inspiratiekit op www.defederatie.org.)

Gent: Open Monumentendag in Ons Huis
2  Zoals elk jaar stond de Gentse parel van het 

socialisme op Open Monumentendag (op 12 sep-
tember) open voor het publiek. Maar liefst 130 
mensen kregen een gegidste rondleiding. Onze 
gidsen gaven een pracht van een rondleiding van 
ongeveer een uur doorheen het gebouw en zijn 
geschiedenis. Er is steeds veel interesse om de 
geschiedenis van dit gebouw te kennen. Na afloop 
alleen maar tevreden gezichten. Ons Huis in een 
notendop leren kennen? Bekijk dan het film-
pje op www.linxplus.be. Op woensdag 6 oktober 
kan je opnieuw mee met een gegidste wandeling. 
Inschrijven via www.linxplus.be. Wil je Ons Huis 
graag eens met je afdeling bezoeken? Contacteer 
dan oostvlaanderen@linxplus.be.

Ieper: Solidariteitsontbijt 
3  Linx+ Ieper organiseerde op zondag 12 sep-

tember een solidariteitsontbijt ten voordele van 
de slachtoffers van het noodweer in ons land. Ze 
waren vroeg uit de veren want er werden 73 ont-
bijtpakketten klaargemaakt en aan huis gebracht 
in de ruime regio rond Ieper. De opbrengst gaat 
integraal naar het solidariteitsfonds. Ze hopen 
hiermee onze getroffen landgenoten een beetje 
te kunnen helpen en hen vooral een solidair hart 
onder de riem te steken. 

Gent: Cultuurmarkt
4  Ook op de Gentse Cultuurmarkt op zaterdag 18 
september was Linx+ present met een informatie-
stand. Er was veel interesse voor onze Anders 
Bekeken-wandelingen en voor onze fotowedstrijd. 

Fietsroute: Zig-zag over het spoor 
Mechelen-Terneuzen
5  Ter gelegenheid van 150 jaar spoorlijn Meche-

len-Terneuzen werkte Linx+ CC Boontje een fiets-
tocht uit die het spoor al zigzaggend dwarst. 
Langs de 40 km lange route passeer je talrij-
ke streekproducenten. Je kan ook doorrijden tot 
Hulst (56 km). Plaats van vertrek is knooppunt 36 
in de Hofstraat in Sint-Niklaas. Je vindt de fiets-
route (met knooppunten) op RouteYou onder 
‘zig-zag’. 

Dilsen-Stokkem maakt fietszoektocht
6  Linx+ ’t Virveld maakte een fietstocht langs 

pittoreske plekjes in de Limburgse gemeente Dil-
sen-Stokkem. Niet zomaar een fietstocht overi-
gens, maar een fietszoektocht. Je passeert onder 
meer langs Hotel Beau Séjour, bekend van de 
gelijknamige tv-serie. Ooit was Stokkem een 
bloeiend centrum van vlechtnijverheid. Dat ver-
leden hebben de bewoners terecht willen bewa-
ren. Je vindt de fietszoektocht binnenkort op 
www.linxplus.be. Een exemplaartje reserveren kan 
alvast via limburg@linxplus.be. 

Beringen: Foto-expo in Mijnmuseum
7  In september kon je in het Mijnmuseum in 

Beringen de expo ‘Bonanza! Kleine gelukjes in 
beeld’ bezoeken. In de prachtige betaalzaal stel-
den de 20 laureaten van onze Bewogen Fotogra-
fenwedstrijd hun foto’s tentoon. De expo werd 
druk bezocht. Tijdens het weekend van 11 en 12 
september bezochten 20.000 bezoekers de site 
tijdens Open Monumenten Dag. De rondleiding 
startte met onze expo. De bezoekers waren onder 
de indruk van de foto’s en stemden gretig op hun 
favorieten voor de publieksprijs!
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STIEL

“Je kan zoveel maken 
met wat de natuur biedt”

Met ons project Stiel brengt Linx+ een warm eerbetoon aan 
het vakmanschap en gaan we op zoek naar alternatieven voor 
de economische ratrace. In dit nummer: een portret van Netta 
Makrozky, herboriste, kruidenvrouwtje, aromatherapeute en gids.

We ontmoeten Netta op een 
druilerige zomerdag midden au-
gustus. De sombere stemming van 
het weer heeft duidelijk geen in-
vloed op het enthousiasme waar-
mee Netta ons meteen op pad 
neemt. Nog voor we het goed en 
wel beseffen krijgen we uitleg bij 
allerlei kleine en grote bloemen 
en planten die we anders wellicht 
voorbij gelopen waren. Het is dui-
delijk, we zijn op pad met een her-
boriste in hart en nieren.

We bevinden ons op de rand 
van Limburg, in natuurpark de 
Wissen in Dilsem-Stokkem. Ook 
hier zijn de overstromingen wild 
tekeer gegaan toen de Maas bui-
ten haar oevers trad. Tot spijt van 
onze gids zijn er een hele hoop 
kruiden gesneuveld. Maar ook 
tussen de verwoestingen blijft de 
natuur krachtig doorgroeien. 

“Normaal heb ik een blad mee 
met alle kruiden waar ik het over 
wil hebben,” zegt ze en ze duikt in 
haar rugzak. “Ja, hier is het.” Ze 
heeft de hele wandeling haar 
spiekbriefje in de handen, maar 
maakt er zelden gebruik van. 
Langs uitgestrekte velden borrelt 
het ene verhaal na het andere op. 
Met het oog van een kenner 
neemt ze ons mee: “kijk, dit is 
een bosrank, daar een teunis-
bloem.” We komen alles te weten 

over het boerenwormkruid, het 
zeepkruid, de wilde peen…

Uittesten op je partner
Waar die passie vandaan komt? 

“Ik vond geuren altijd heel lekker 
en ik hield van bloemen. Vroeger 
was ik altijd in de tuin met mijn 
moeder, ik heb het een beetje 
meegekregen. Mijn moeder ge-
bruikte vroeger ook hulpmiddel-
tjes uit onze grote tuin.”

Wat volgt is een overrompelen-
de wandeling. Enerzijds door de 
prachtige natuur, anderzijds door 
de enorme kennis die Netta in de 
loop der jaren heeft opgebouwd. 
Als schoonheidsspecialiste raakte 
ze gepassioneerd door aroma-
therapie. “Eerst begon ik met kor-
te cursussen, maar daar had ik 
geen voldoening aan. Ik ging over 
naar een heel intensieve oplei-
ding van twee jaar. In de oplei-
ding kreeg ik een openbaring van 
geuren en wat dat je daar mee 
kon doen. Het uittestten op je 
partner hoorde daar zeker bij 
(lacht).”

Die kennis bouwde ze verder uit 
in haar driejarige opleiding voor 
herboristen. “Na de opleiding van 
aromatherapie dacht ik: nu ken 
nog niet veel van kruiden. Dus 
zocht ik een herboristenoplei-
ding. Wanneer je aan die oplei-

ding begint, word je hoe langer 
hoe nieuwsgieriger. Op een zeker 
ogenblik ben ik begonnen met 
elk kruid uit te werken en te on-
derzoeken. Kruiden die ik hele-
maal niet kende, gooide ik in de 
groep van herboristen. Zo leren 
we nog elke dag bij van elkaar en 
blijft het boeiend en interessant.” 

Let op met die gele 
bloemetjes
De kracht van de natuur, je voelt 

dat die door haar bloed stroomt. 
Het ontzag ook. Voor een heel 
klein bloemetje. Ze waarschuwt 
ons regelmatig: let op met die gele 
bloemetjes! Sommige zijn genees-
krachtig, andere heel erg giftig. Je 
hebt het oog van een kenner én 
grondige kennis nodig om te we-
ten wat je ermee kan doen. 

Blijven zoeken, blijven leren. 
Dat is wat een stielvrouw karakte-
riseert. “In feite weet je nooit ge-
noeg, je wilt meer, meer, meer, 
meer en in feite ben je nooit vol-
leerd.”

Maar ook kennis delen zit Netta 
in het bloed. Ze zocht en vond bij 
Linx+ een partner om een krui-
denwandeling uit te werken. “Tij-
dens de eerste wandeling hadden 
we 20 inschrijvingen. Het was 
nog wat zoeken naar hoe ik het 
moest aanpakken, ik had ook 
geen opleiding gevolgd als gids. 
Het was wel goed verlopen, maar 
ik ben toch maar snel een gidsop-
leiding gaan volgen. Al snel kwam 
ik erachter dat er heel wat bij 
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komt kijken. Je moet met veel re-
kening houden, maar het gaf me 
de doorbraak om meer te gaan 
gidsen.” 

Voor de kruidenwandelingen 
bakt ze koekjes, maakt ze kruiden-
thee of schnaps. Vaak zijn men-
sen zo geboeid dat ze na een wan-
deling zélf aan een opleiding her-
borist beginnen. Als het aan haar 
ligt, hervormen we meteen ook 
het schoolsysteem: “Ik vind dat ze 
kinderen meer in de natuur moe-
ten laten gaan. Verplaats de turn-

zaal naar de natuur! Trek er met 
kinderen op uit en laat ze de plan-
ten, dieren en vogels zien! Dat 
zorgt voor zoveel meer rust, in de 
natuur ben je vrij! Je kan zoveel 
maken met wat de natuur biedt: 
kroontjes van madeliefjes, een 
poppetje van een klaproos…” 

Passie wakker maken
Die passie kunnen delen doet 

Netta duidelijk goed. Ze vertelt: 
“Samen met een vriendin hebben 
we een workshop gegeven over 
schilderen met kruiden en na-
tuurlijke grondstoffen. In die ene 
workshop hadden we een deelne-
mer die erachter gekomen was 
dat ze kon schilderen. Ze schil-
derde zo mooi! Ze heeft ons intus-
sen laten weten dat ze op de 
Kunstacademie zit. Dus door mijn 
passie heb ik iemand anders haar 
passie wakker gemaakt.”

Het is niet altijd evident om haar 
stiel uit te oefenen. Tijdens onze 
wandeling benadrukt ze meer-
maals de gevaren van sommige 
kruiden en geeft ze het uitdrukke-
lijke advies om er niet zomaar zelf 
mee aan de slag te gaan. “We wor-
den als herboristen beperkt in wat 
me mogen zeggen en gebruiken, 

vooral omdat er een gevaar be-
staat bij interactie met medicatie. 
Vraag raad aan je dokter.”

Toch krijgen we nog een paar 
laagdrempelige tips mee: “Som-
mige kruiden kan je prima ge-
bruiken voor kwaaltjes. Vlier-
bloesem kan geen kwaad, je kunt 
het gebruiken in een glas cava. 
De besjes gebruiken ze als siroop 
voor de griep. Rozenbottel, daar 
maak je siroop van voor de vita-
mine C. Kamille ʼs avonds kan 
voor het slapen gaan.”

Onze wandeling eindigt waar 
hij begon en net voor we de par-
king opwandelen ziet Netta nog 
een klaproos staan. Ze plukt hem 
en maakt er, met veel geduld, een 
prachtige poppetje van. 

 ¢ Tussen mei en augustus kan 
je met Netta op pad voor een 
kruidenwandeling. Contact: 
carla.verdingh@linxplus.be. 
Een langer portret en  
meer beelden vind je op  
www.linxplus.be.

“Ik vind dat ze kinderen 
meer in de natuur 
moeten laten gaan.”

Netta Makrozky
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FOTOGRAFIE

Bart Moeyaert wint 
Grote Prijs Sociale 
Fotografie 2021

Bart Moeyaert is de winnaar van onze Grote Prijs Sociale Foto-
grafie 2021. Zijn reeks ‘Is dat het nu’ kon de jury unaniem bekoren. 
Bart portretteerde zijn tante die in 2020 noodgedwongen werd 
opgenomen in een Woonzorgcentrum.

Uit het juryrapport: “We von-
den het verbazend welk een uni-
versum werd geschapen op zo 
een kleine ruimte. Bart gebruikt 
zeer originele standpunten zon-
der voyeuristisch te zijn en heeft 
een scherp oog voor detail.” Tijd 
voor een interview! 

Hoe ben je met fotografie 
begonnen?
Bart Moeyaert: “Wel, ik had 

mijn midlifecrisis (lacht) en ik 
stelde aan mijn vrouw voor om 
ofwel een moto te kopen ofwel 
een fototoestel. Mijn vrouw was 
meer voorstander van dit laatste 
omdat dit wellicht niet zo duur 

zou zijn. Maar daar heeft ze zich 
in vergist (lacht)… Mijn doel was 
om concertfoto’s te nemen. Ik 
ben namelijk al jaren vrijwilliger 
op Dranouter. Een 6-tal jaar gele-
den startte ik met de opleiding 
‘fotograaf ‘ aan het CVO in Kortrijk 
en daar heb ik alle modules door-
lopen.”

Hoe kwam je erbij om je tante te 
fotograferen in het Woonzorg-
centrum?
Bart: “Ik was zoals gezegd van 

plan om concertfoto’s te nemen, 
maar door corona was dit uiter-
aard niet mogelijk. Achteraf ge-
zien gelukkig maar. Mijn tante 

kon niet meer zelfstandig wonen 
en moest worden opgenomen in 
een Woonzorgcentrum. Het inte-
rieur van het woonzorgcentrum 
viel mij onmiddellijk op bij de 
verhuis en ik wou mijn tante in 
het woonzorgcentrum fotografe-
ren met haar nieuwe vriendin-
nen. Door covid moest ze echter 
voornamelijk in de kamer blijven. 
Doordat ze een palliatief statuut 
had, mocht ik bijna wekelijks op 
bezoek komen. Het nadeel dat ik 
enkel in de kamer mocht komen, 
werd een voordeel. Ik werd ge-
dwongen om creatief te zijn in die 
kleine ruimte. Ik moest telkens 
zoeken naar andere interessante 
standpunten. Ik zette ook niets in 
scène: ik liet alles zoals het was.”

Vond je tante het oke dat je gans 
de tijd foto’s nam?
Bart: “Ze had daar geen enkel 

probleem mee. Ze was telkens ge-
woon blij dat ik er was.”

Wie zijn je favoriete fotografen?
Bart: “Lieve Blanquaert vind ik 

sterk omdat er telkens een ver-
haal achter haar foto’s zit. On-
langs zag ik foto’s van Bieke De-

“Ik werd gedwongen om 
creatief te zijn in die 
kleine ruimte.”

Bart Moeyaert
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Alle 7 laureaten 
Het was niet makkelijk kiezen voor de jury van de Grote Prijs 

Sociale Fotografie die Linx+ jaarlijks organiseert. In de 37 inzen-
dingen was er heel wat knap werk te ontdekken. Na lang beraad 
kwam de jury tot de 7 volgende laureaten, die zeer verscheiden 
zijn maar stuk voor stuk diep, mooi pakkend werk afleverden.

Bart Moeyaert portretteerde zijn tante die eind 2020 noodge-
dwongen werd opgenomen in een WZC (winnaar GPSF); Han-
ne Bracaval toonde een innige autobiografische reeks (winnaar 
Snoecksprijs); Erica Rottiers maakte met haar reeks ‘Forland’ 
een surrealistisch portret van de mensen op de ‘boerenbuiten’;
Farida Lemeatrag maakte een aandoenlijk beeldverhaal over 
dementie; Pascal Meyvaert maakte een reportage over de wijk 
‘Klein Rusland’ in Zelzate; Eva Faché maakte een fotoreeks over 
de controversiële wereld van stierengevechten in Portugal; Filip 
Van Zandycke (vzw Hoedgekruid) maakte een reeks over de 
omgeving van het kanaal in Brussel met een centrale rol voor de 
woontoren ‘Upsite’.

Expo
De 7 laureaten zullen telkens gedurende een maand expo-

seren in de mooie vitrines in de Meersenierstraat in Gent. Vijf 
onder hen krijgen een plaatsje aan de buitenmuur van fotospe-
ciaalzaak fotoshop in de Kasteellaan in Gent met een XXL-for-
maat print. Een selectie van de foto’s vind je ook op onze web-
site www.linxplus.be. 

Bestel nu onze maandkalender 2022 aan korting

‘Bonanza! Kleine gelukjes 
in beeld’. Dat was het the-
ma van onze Bewogen-Fo-
tografenwedstrijd dit jaar. 
De 20 beste foto’s verschij-
nen ook nu weer in onze 
nieuwe maandkalender. Als 
Linx+-afdeling kan je de 

kalender bestellen tegen een mooie korting. De normale ver-
koopprijs bedraagt 10 euro. Als Linx+-afdeling betaal je slechts 
1,50 euro. Je mag de kalender doorverkopen aan maximum 10 
euro om je afdelingskas te spijzen. Als dat geen klein gelukje is!

 ¢ Bestellen kan rechtstreeks bij je afdelingsondersteuner of op 
www.linxplus.be/kalender2022intern 

poorter in Kortrijk en dat vond ik 
fantastisch. Sharif Ben Hilima 
vind ik ook zeer sterk omdat hij 
een mooie reeks over identiteit 
heeft gemaakt.”

Hoe zie je je toekomst als 
fotograaf?
Bart: “In de toekomst wil ik ver-

der werken met sociale fotografie. 
Ik fotografeer graag mensen en 
situaties (reportagefotografie, so-
ciale fotografie…). Of eens een 
muziekgroep mogen volgen op 
een tournee en daarna de foto’s 
mogen exposeren, zou ook formi-
dabel zijn. Ik fotografeer ook voor 
‘Boven De Wolken’. Ouders die bij 
de geboorte hun kindje verliezen, 
hebben niet de kans om mooie fo-
to’s te maken. Voor hen is vzw ‘Bo-
ven De Wolken’ er. Ze bieden aan 
om in alle vertrouwelijkheid 
mooie foto’s te maken van hen en 
hun kindje. Met onze foto’s kun-
nen we troost brengen. De posi-
tieve berichtjes die achteraf ko-
men, zijn voor de fotografen van 
‘Boven De Wolken’, die bij iedere 
shoot wel meeleven met de ou-
ders, een reden om er verder voor 
te gaan.”

KALENDER 2022
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PROJECTNIEUWS

Anders Bekeken
Dit najaar startten we onze gegidste Anders Bekeken-wandelingen weer op met ook 
enkele nieuwe bestemmingen. Nieuw is dat je voortaan twee maal per maand mee op 
stap kan door de sociale geschiedenis. We lassen ook enkele nieuwe bestemmingen in en 
starten (indien mogelijk) in de namiddag zodat deelnemers meer tijd hebben om er te 

geraken. Dit is ons najaarsprogramma van oktober tot december.

Charleroi Anders Bekeken
zaterdag 16 oktober 2021 om 
14u, uw Anders Bekeken gids: 
Marie Louise De Roeck
Charleroi torst een loodzwa-
re reputatie én een staal-
zwart verleden. De inwoners, 
les Carolos, gaan gebukt onder 
het complex van de reputa-
tie van de stad. Ten onrechte. 
De stad is meer dan een bezoek 
waard. Deze wandeling voert je 
langs de Samber tussen Char-
leroi en Marchienne-au-Pont, 
langs street art van Matthias 
Schoenaerts en tussen oude en 
nieuwe fabrieken. Bienvenue!

Brussel Anders Bekeken (WO II)
zaterdag 23 oktober 2021 om 
10u, uw Anders Bekeken gids: 
Dirk Lagast
10 mei 1940: nazi-Duitsland valt 
België binnen. Na 18 dagen geeft 
Leopold III de strijd op. Onze 
gids neemt je mee langs sporen 
van de Tweede Wereldoorlog in 
buurten van de razzia’s van 1942 
en 1943. De Stolpersteine herin-
neren ons aan de plaatsen waar 
mensen door de nazi’s werden 
opgepakt en wat er met hen is 
gebeurd. Achter gevels zitten 
verhalen verborgen van verzet, 
solidariteit of collaboratie….

Aalst Anders Bekeken  
(in dialect) – Oilsjt Deir Nen 
Anderen Bril Bezing
zaterdag 6 november 2021 om 
14u, uw Anders Bekeken gids: 
Eddy Quintens
Aalst is een stad van het tegen-
draadse volk dat vele belangrij-
ke evoluties heeft waar gemaakt 
voor de arbeiders klasse, in de 
strijd tegen armoede en onrecht. 
Met deze Anders Bekeken wan-
deling ontdek je Aalst als een 
stad die meer is dan het epi-
centrum van het carnaval. Met 
historische helden als  Adolphe 
Daens, Dirk Martens en  Louis 
Paul Boon is de toon alvast 
gezet. 

Mechelen Anders Bekeken
zaterdag 20 november 2021 om 
14u, uw Anders Bekeken gids: 
Rob Feremans
We beginnen aan de statie met 
het verhaal van t’arsenaal. Al 
snel komen we zuipende stoel-
makers en verzopen heksen 
tegen. In de Stoofstraat kan 
men een bad nemen. Aan de Dij-

Deelnemen?

 ¢ Meewandelen kost 9 euro per persoon.  
Schrijf je in via www.linxplus.be. Bezit je een UiTPAS, dan spaar je 
hiermee een UiTPAS-punt. Heb je recht op het UiTPAS-kansenta-
rief? Dan betaal je slechts 1,80 euro. Linx+ werd recent partner van 
UiTPAS. Met het UiTPAS-kansentarief bieden we mensen in ar-
moede de kans om tegen een zeer laag tarief toch mee op stap te 
kunnen. Zo geven we verder vorm aan onze missie voor een meer 
democratische samenleving met kansen voor iedereen. UiTPAS 
vind je in meer dan 80 steden en gemeenten.  
Meer info: www.uitpas.be. 

Linxuit  • SEPTEMBER 2021
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TV-tip: Kinderen van de migratie Documentaires over 
arbeidersgeschiedenis komen niet zo vaak op tv. De reeks 
‘Kinderen van de migratie’ is alleen al daarom een must.  
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog komen honderd-
duizenden mensen als arbeidsmigrant naar België. Italianen, 
Grieken, Turken, Marokkanen, Polen… Om te werken in de 
mijnen of in de fabrieken. Ze bouwen hier hun levens uit en 
bepalen vandaag mee hoe onze samenleving eruit ziet. Deze 
serie vertelt hun verhaal, en dat van hun kinderen en kleinkin-
deren. Miste je de reeks op Canvas? Geen nood: alle 6 afleve-
ringen én een aantal extra’s kan je nog tot 29/11 gratis bekijken 
op www.vrt.nu.

lekant zingen we een liedje ter 
ere van de biezenvlechtsters. 
Op de Vismarkt ontmoeten we 
provo’s, hippies en logebroe-
ders. De socialisten en collabo-
rateurs geven couleur locale aan 
de Botermarkt en de korte Bruul. 
We houden tot slot halt aan de 
 Dossinkazerne.

Leuven Anders Bekeken:  
De Bloednacht
zaterdag 11 december 2021 om 
10u, uw Anders Bekeken gids: 
Wim Lahou
Op 18 april 1902 was er in Leuven 
een betoging die de geschiede-
nis ingaat als de Bloednacht. 
6 mensen kwamen tijdens die 
betoging om het leven door 
het repressieve optreden van 
de burgerwacht. Ga mee langs 
de route van toen en herbe-
leef deze zwarte bladzijde in 
onze geschiedenis voor meer 
democratie.

Een Anders Bekeken-wandeling  
met je Linx+-afdeling?

Ben je geïnteresseerd om een ‘Anders Bekeken’ wandeling te orga-
niseren met jouw afdeling, familie, collega’s of vriendengroep…? In 
elke wandeling kom je meer te weten over de sociale geschiedenis 
van een bepaalde stad. Luchtig en leerzaam tegelijk. 

 ¢ Maximaal 20 personen per gids. Elke wandeling duurt circa 3 
uur. Normale prijs per gidsbeurt: 125 euro. Speciale prijs voor Linx+ 
afdelingen: 75 euro. Je kan kiezen uit een 50-tal wandelingen.  
Bekijk het volledige aanbod op www.linxplus.be/activiteiten/
voorgroepen of vraag het op bij je afdelingsondersteuner.

Nieuwe brochure: Zaventem 
Anders Bekeken In onze reeks 
wandelbrochures verscheen zopas 
‘Zaventem Anders Bekeken’. 
Zaventem is vandaag gekend als 
de gemeente van onze nationale 
luchthaven, maar eigenlijk is dit 
een redelijk jonge bedrijfstak. Tot 
aan de Tweede Wereldoorlog was 
er van de luchthaven zoals we die 
nu kennen geen sprake. Voor 1830 
was Zaventem een agrarische ge-
meente. De industrialisering had 
alles te maken met de aanwezig-

heid van rivieren en beken met de bijhorende molens om graan 
te malen. Deze molens werden langzaamaan ook gebruikt voor 
de productie van papier. In 1837 waren er al vijf papiermolens 
actief in Zaventem met een 150-tal arbeiders. Met de industriële 
revolutie en de opkomst van stoommachines groeide Zaventem 
uit tot dé industriegemeente in Midden-Brabant. Tijdens deze 
wandeling herbeleef je de overblijfselen van deze korte, inten-
se periode. De wandeling is 8 km lang en duurt ongeveer 2 uur. 
Begin en einde aan het station van Zaventem. Je kan de brochu-
re gratis downloaden op www.linxplus.be of een papieren versie 
bestellen voor 5 euro.
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VRIJWILLIGERSPLATFORM

In Linxuit presenteren we telkens één smaakmaker van ons 
Vrijwilligersplatform. Dat is een onderdeel op onze website dat 
enkel toegankelijk is voor jou als Linx+-vrijwilliger. Via dit plat-
form stellen we permanent informatie ter beschikking die nuttig 
is voor je afdelingswerk. Meer weten? Surf naar www.linxplus.be/
vrijwilligersplatform.

Op zoek naar inspiratie voor activiteiten?
Jawel, we mogen er weer invliegen. Wil je met je afdeling op uitstap, 

of een debat of filmavond organiseren? Dan vind je op ons vrijwilli-
gersplatform tientallen suggesties: 30 musea, ingedeeld per provincie; 
15 musea specifiek rond arbeid en stiel; 30 wandelroutes en tips voor 
daguitstappen, ingedeeld per provincie; een lijst met sprekers voor 
boekvoorstellingen of infoavonden; een lijst met een 20-tal sociaal be-
wogen films. Ook onderstaande activiteiten kunnen we aanbevelen.

Antwerpen: Thuis bij Wannes 
Vande Velde

De Antwerpse volkszanger 
Wannes Van de Velde bracht zijn 
eerste levensjaren door in de 
Vleeshuiswijk. De teloorgang van 
de Vleeshuisbuurt greep hem erg 
aan. Daarom is het mooi dat zijn 
schrijfkot nu onderdak heeft ge-
vonden in het Vleeshuis, het 
meest monumentale gebouw uit 
zijn geliefde buurt, dat gelukkig 
overeind bleef. Groepsrondlei-
dingen zijn mogelijk van donder-
dag t/m zondag. De gids vertelt 
het verhaal van de veelkleurige, 
bedrijvige havenwijk waar Wan-
nes opgroeide en illustreert elk 
van de halteplaatsen met een lied 
dat Wannes schreef en vertolkte. 
De wandeling eindigt in het 
schrijfkot van Wannes Van de Vel-
de op de eerste verdieping van 
het Vleeshuis.

Max. 15 deelnemers. €105 voor 
de gids + inkomprijs voor het 
museum per deelnemer.  
Reserveren: tel. 03 205 56 05,  
info@experienceantwerp.be, 
www.experienceantwerp.be.

Rondreizende expo: Boem 
Paukeslag Bezette Stad X 5

Vijf jonge kunstenaars nemen 
op een frisse, eigentijdse manier 
de dichtbundel ‘Bezette Stad’ on-
der handen. Het vertrekpunt is 
een collectie met onder andere 
drukproeven en brieven van Paul 
van Ostaijen. Het eindpunt: een 
reizende multimediale installatie. 
De reizende installatie Boem Pau-
keslag spoort jongeren aan om na 
te denken over thema’s uit de 
dichtbundel die vandaag nog 
steeds relevant zijn, zoals stede-
lijkheid, oorlog, beeldvorming, 
taal en kunst. Maar ze inspireert 
ook tot kritisch kijken naar hun 
omgeving, om hier inspiratie uit 
te halen en er creatieve uitingen 
aan te geven. Net zoals van Ostaij-
en deed met de iconische dicht-
bundel Bezette Stad.

De expo was reeds te zien in 
Hasselt en Antwerpen en komt in 
2022 naar Gent - De Krook 
(januari), Brussel - Muntpunt 
(februari) en Oostende - Raver-
syde (maart-november).  
Info: www.letterenhuis.be.

Gent: Expo dagblad Vooruit 
1884-1978

In 1884 verscheen het eerste 
nummer van het Gentse socialis-
tische dagblad Vooruit. Het krant-
je telde 4 pagina’s, kostte 2 cen-
tiem en had een verkochte oplage 
van 2340 exemplaren. Bijna 50 
jaar later was de Vooruit uitge-
groeid tot een veelgelezen krant 
met een sterk Gents karakter 
waarin naast de politieke en soci-
ale berichtgeving ook kunst en 
cultuur een prominente plaats 
hadden. Bekende figuren als Frits 
Van den Berghe, Richard Minne 
en Louis Paul Boon gaven er een 
buitengewone uitstraling aan. 
Een terugblik op de geschiedenis 
van Vooruit en daardoor op bijna 
100 jaar socialistische beweging 
leidt tot verrassende inzichten. 

Tot 22 oktober 2021 in 
Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 
9000 Gent. Gratis toegankelijk 
elke werkdag van 9u tot 17u, 
zondag van 9u30 tot 12u30. Info: 
09 224 00 79 of info@amsab.be.
Linx+ Gent brengt op zaterdag 
9/10 om 10u30 een geleid bezoek. 
Inschrijven: www.linxplus.be.
Zondag 3/10 en 17/10: 
stadswandeling in het teken 
van de tentoonstelling. Vertrek 
om 10u op het Anseeleplein, 
aankomst rond 11u30 met 
aansluitend een bezoek aan de 
expo. Deelname: €10.  
Inschrijving verplicht:  
www.gandante.be.  
Verenigingen en groepen kunnen 
de wandeling ook op weekdagen 
boeken via www.gandante.be 
(prijs: €100 voor max. 20 
deelnemers).
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