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SANDRA ZEGT…

Klein geluk koesteren
Net wanneer de moed mij in de schoenen 
zakt bij het horen van de nieuwe veiligheids-
maatregelen, bereikt mij een ander bericht 
dat me weer tot de realiteit brengt: Geert 
Stadeus is overleden. 
Ik lees prachtige berichten op sociale media 
van mensen die hem goed hebben gekend. 
Ze beschrijven Geert als een zachte man, die 
met zijn warme persoonlijkheid zorgde voor 

een geborgen gevoel, inspiratie en kansen bracht 
voor vage dromen die daardoor konden uitkomen. 
Dat hij een onuitputtelijke bron was van fijnzinni-
ge humor en dat hij dat deed met zijn onovertrof-

fen minzame glimlach en 
onopvallend voorkomen en 
net daardoor zo verrassend 
uit de hoek kon komen. 
Geert was voor Linx+ al 
vele jaren vast jurylid bij 
onze fotografiewedstrij-
den. Hij steunde ons in het 
geloof dat we met die pro-
jecten iets in de samen-

leving konden bewegen. Hij maakte plaats in 
Snoecks om die projecten in de kijker te zetten en 
schonk kansen aan deelnemende fotografen. Ook 
wij hebben Geert gekend als die fantastische man 
die nu op sociale media circuleert. 
De laatste woorden die ik met Geert wisselde, gin-
gen over eens afspreken, bijpraten, kijken wat er 
nog kan… Het is er niet meer van gekomen, maar 
ik heb warme herinneringen aan de keren dat we 
dat wel uitgebreid deden. Wat ik vooral van dit 
afscheid wil onthouden, is dat we niet te veel moe-
ten focussen op wat niet meer mag, maar het klei-
ne geluk moeten koesteren waar het nog kan. 
Geert Stadeus (57) overleed op 27 november 2021 
aan de gevolgen van een fietsongeval.

COLOFON

Driemaandelijks magazine  
voor vrijwilligers van Linx+ vzw. 
2021 • jaargang 1 • nummer 4

Werkten mee aan dit nummer
Marc Bonte
Hendrik Braet
Dorien Deloof
Rudi De Rechter
Karen Dick
Wim Lahou
Nadia Market
Sabrina Meijs
Els Rits
Marc Spruyt
Sandra Temmerman
Christijn Terlingen
Carla Verdingh

 
www.linxplus.be 

 
www.linxplus.be/nieuwsbrief

 
www.facebook.com/linxplus

 
www.instagram.com/linxplus

Disclaimer 
Linx+ streeft ernaar om op een wettelijke en correcte 
manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen 
en gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens 
die we verzamelen over jouw persoon. Je ontvangt 
dit magazine als abonnee uit ons adressenbestand. 
Indien je dit in de toekomst niet meer wenst, kan 
je ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via 
info@linxplus.be of Linx+ tav Dorien Deloof,
Hoogstraat 42, 1000 Brussel.

Verantwoordelijke uitgever
Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel

Foto op de omslag
Jan Maris, de winnaar van Bonanza, onze Bewogen 
Fotografiewedstrijd  

Druk
Leleu / gedrukt op Circle offset (milieuvriendelijk en 
100% gerecycleerd) papier

Linxuit  • DECEMBER 2021

http://www.linxplus.be
http://www.linxplus.be/nieuwsbrief
http://www.facebook.com/linxplus
http://www.instagram.com/linxplus
mailto:info@linxplus.be


AFDELING IN DE KIJKER

Linx+ Berlare (Oost-Vlaanderen)
In gesprek met voorzitter Rudi De Wolf.

Het begin
Linx+ Berlare is al zeker 25 jaar 

bezig. Aanvankelijk met een an-
der bestuur dan het huidige. ‘Kie-
zen voor kunst’ was de eerste acti-
viteit van deze Oost-Vlaamse afde-
ling. Wij zijn allen super geïnte-
resseerd in cultuur. En in onze 
gemeente zijn ze ook cultuur min-
ded. Wat wel jammer is en blijft, 
is dat we geen Volkshuis meer 
hebben. We hadden destijds nog 
een rode fanfare, een spaarkas… 
In het Volkshuis lieten we ‘Kiezen 
voor kunst’ doorgaan, maar ook 
onze andere activiteiten.

Het verloop
We proberen een ruim publiek 

te laten deelnemen. We organise-
ren wandelingen in de mooie na-
tuur in de regio, maar ook bezoe-
ken aan musea dichtbij. Ook voor-
drachten en tentoonstellingen 
schuwen we niet. Meestal met na-
dien nog een lekker moment... 
We bereiken vooral jonggepensio-
neerden en (hun) kinderen en 
kleinkinderen. Waar wij gelukkig 
van worden? Van een goede sfeer 
en gelukkige deelnemers. 

We bereiken tegenwoordig een 
ruimer publiek op ideologisch 
vlak. Het is best wel fijn om niet 
enkel met gelijkgestemden con-
tact te hebben.

Ons bestuur werkt goed samen. 

Iedereen kent zijn taak en doet 
deze. Aan andere afdelingen zou 
ik zeggen: fixeer je niet op kwanti-
teit, maar ga voor een divers acti-
viteitenaanbod. De laatste jaren 
zijn we niet ingegaan op het lan-
delijke Linx+ aanbod, maar dit 
heeft enkel met toeval te maken 
en is niet echt een bewuste keuze. 
We werken soms samen met het 
Davidsfonds Schoonaarde en met 
NSB-Berlare (Nationale Strijders 
Bond). 

De toekomst
We zijn alweer actief na de gro-

te lockdown met wandelingen. 
Dat is nu de makkelijkste keuze. 
Al zat het weer ons echt niet mee 
de laatste keer. Dat was namelijk 
op 31 oktober en toen regende het 
heel de dag. Maar je voelt dat 
mensen weer contact willen met 
anderen dan hun kleine bubbel.
Ons advies: Doe iets wat jouw pas-
sie is, dan hoef je niet te werken! 

Tip: Rudi is ook actief bij 
muziekvereniging ’t Meziek in 
Berlare. Die mogen op zaterdag  
8 januari 2022 Jo Lemaire 
verwelkomen op hun nieuwjaars-
concert. Tickets:  
www.beleefberlare.be/cultuur. 

“We zijn allen super  
geïnteresseerd in 
cultuur”

Rudi De Wolf

Links: bezoek aan Beringen
Boven: een wandeling samen
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AFDELINGSNIEUWS

Wandeling Boelwerf Temse
1  Gewapend met de nodige paraplu’s trokken op 

5 oktober een 13-tal deelnemers samen met Patrick 
Mertens van de Markt in Temse naar de vroege-
re poort van de Zaat. In het administratief gebouw 
konden we naast een aantal mooie kunstwerken 
vooral de schaalmodellen van de gemaakte boten 
bewonderen. Maar ook het uitzicht vanop het bal-
kon is gewoon geweldig. En zo begonnen we aan 
onze toer langs de vroegere werkplaatsen van de 
scheepsherstellers en het sociaal gebouw (wat 
vandaag een mooi wandel- en fietspad is) tot aan 
het beeld van de Zaatman. Dankzij het passione-
le en levendige verhaal van Patrick konden we ons 
helemaal inleven in de sociale geschiedenis van dit 
belangrijk deel van de tewerkstelling in deze regio 
destijds. 

Linx+ Genk houdt Repair Café
2  Op 16 oktober organiseerde Linx+ Genk een 

repaircafé in Winterslag, een sociale activiteit waar 
iedereen welkom was. Een bijeenkomst waar men-
sen hun spullen met de hulp van anderen herstel-
len. Er werd gewerkt aan computers, smartphones, 
elektrische toestellen, fietsen, kleding en horloges. 
Met een 10-tal bekwame vaklui en met het nodi-
ge materiaal werd het een leuke en leerrijke namid-
dag. Voor de wachtenden was er een rustig hoekje 
voorzien, om een praatje te slaan en een drankje te 
nuttigen.

Linx+ Misyna (Antwerpen) bezoekt Elixir d’Anvers
3  Deze activiteit was een beetje een première: 

gewoonlijk plannen we een activiteit in het week-
end, nu was dat midden in de week, op woensdag 
27 oktober. Ondanks deze minder gewone dag kon 
Linx+ Misyna toch op ruime belangstelling reke-
nen voor een bezoek aan F.X. De Beukelaer, bij de 
Antwerpenaar beter gekend als Elixir d’Anvers. Het 
drankje is samengesteld uit 32 kruiden en de formu-
le is maar door een beperkt aantal personen gekend. 
Na de geschiedenis van het bedrijf was het tijd om 
aan de rondleiding te beginnen. Deze startte in het 
bureau, dat eruitzag alsof de tijd was blijven stil-
staan. Pronkstuk was de brandkast waar de gehei-
me formule wordt bewaard. Na de rondleiding door 
de distilleerzaal was het magische moment aange-
broken: er stonden ons drie proevertjes te wachten…

Linx+ Biz’art (West-Vlaanderen) houdt finale 
muziekrally’s 
4  De finales van de Rock & Pop Rally ’20 en de 

Roots & Blues Rally ’19 konden begin november ein-
delijk doorgaan. Winnaars werden respectievelijk 
Queen Golem, een 5-koppige stoner rock band uit 
Roeselare, en Up Your Mule, blues-rock uit Lokeren. 
Ze kregen een cheque van 500 euro en een exclu-
sieve trophy van kunstenaar Hubert Devolder. Een 
dikke merci aan alle muzikanten en bands die mee-
deden aan deze muziekrally’s.

Linx+ Tongeren steunt vzw Wens-ambulancezorg 
5  Op 28 september overhandigden de bestuurs-

leden en vrijwilligers van Linx+ Tongeren een che-
que van 600 euro aan Wens-ambulancezorg vzw. 
Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben vaak nog 
één laatste wens. Wens-ambulancezorg vervult die 
wensen van palliatieve mindermobiele patiënten. 
Met een team van vrijwilligers en een goed uitge-
ruste ambulance vervoeren ze de patiënten in alle 
comfort. Zo zien de patiënten hun laatste wens 
werkelijkheid worden.

Linx+ Diepenbeek schenkt afdelingskas weg
6  Goed en slecht nieuws uit Diepenbeek. Na 

12 jaar houdt het bestuur van Linx+ Diepenbeek 
ermee op. Met heel veel spijt gaan we dus terug op 
zoek naar een nieuw bestuur dat zich in Diepen-
beek wil nestelen… Het afscheidsnemende bestuur 
zorgde nog voor een mooie geste door de cent-
jes uit de afdelingskas onder enkele goede doelen 
te verdelen: Cliniclowns België, Ambulance Wens 
Diepenbeek, Blindengeleidehonden Tongeren, Kat 
zoekt thuis Diepenbeek, Natuurhulpcentrum Ouds-
bergen en het Sprotjesfonds voor dieren in nood.

Zondag 5 december was Internationale Dag 
van de Vrijwilliger. Onder het motto “Vrijwil-
liger, jij schittert altijd” dankte ook Linx+ zijn vrij-
willigers voor hun inzet, ook in moeilijke tijden. 
Dat deden we onder meer op onze Facebook- en 
Instagram-pagina en via een mailing naar onze 
vrijwilligers. Ben jij Linx+-vrijwilliger en sta je 
nog niet op onze maillijst? Schrijf je dan snel in 
via www.linxplus.be/vrijwilligersplatform (pas-
woord: vrijwilliger).
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Eerste prijs:  
Jan Maris

Hierboven, tweede prijs:  
Johan Rosseel
Rechtsboven, publieksprijs:  
Bart Leonard 
Rechts, derde prijs:  
Jeffrey De Keyser
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BEWOGEN FOTOGRAFEN

Prijsuitreiking ‘Bonanza’
Op zaterdag 16 oktober 2021 was het zover: de langverwachte 
prijsuitreiking van Bewogen Fotografen, onze fotografiewedstrijd 
die dit jaar in het teken stond van ‘Bonanza! Kleine gelukjes in 
beeld’. We verwelkomden onze gasten en enkele zenuwachtige 
deelnemers in de crypte van het historische Duivelsteen in Gent. 
Daar werden de foto’s van de laureaten nog eens tentoongesteld. 
Onze host van de avond, Hind Eljadid, opende de plechtigheid.

Linx+-coördinator Sandra Tem-
merman mocht Bart Leonard be-
kronen met de publieksprijs. Het 
publiek kon tijdens de expo in het 
Mijnmuseum in Beringen zijn 
stem uitbrengen. Ook online wer-
den er bakken stemmen uitge-
bracht. 

Geert Stadeus (Snoecks) vertel-
de ons wat meer over hoe de jure-
ring in zijn werk was gegaan. Hij 
zag vele kleine gelukjes. Het viel 
hem op hoe we voor dat kleine ge-
luk vaak tevreden zijn alleen of 
met twee. Jeffrey De Keyser kon 
met zijn kleurrijke foto met de 
tekst ‘Happy’ de jury overtuigen 
voor de derde plaats.

Linx+-voorzitter Eddy Van Lan-
cker wees op de rijke traditie van 

de fotografiewedstrijd en het be-
lang van de context en de heden-
daagse thema’s die we met de 
wedstrijd aansnijden. Eddy mocht 
de tweede prijs uitreiken aan 
 Johan Rosseel, wiens foto Eddy 
letterlijk deed watertanden…

De eerste prijs werd via een vi-
deoboodschap door Caroline Co-
pers uitgereikt aan Jan Maris met 
zijn foto van de kleine jongen. Ju-
rylid Zahra Eljadid overhandigde 

de prijs aan de trotse winnaar.
Voor deze editie nodigden we 

de kunstenaars van Slam Alei-
kum uit op ons podium. Slam 
Aleikum is een platform voor 
woordkunst in al haar vormen: 
slam poetry, storytelling, comedy, 
rap en een open podium voor 
nieuw talent. Woordkunstenaars 
snijden thema’s aan rond superdi-
versiteit, identiteit en de kunst 
van het samenleven. En dat heb-
ben we mogen beleven!

Tijdens de prijsuitreiking luis-
terden we naar de betoverende 
klarinetklanken van Mona Abdel 
Wahab, doken we even mee in de 
(niet altijd van groot geluk door-
spekte) wereld van Sarah Bekam-
bo en mochten we nog eens goed 
lachen met opkomend comedy ta-
lent Manu Moreau. Hind Eljadid 
sloot de avond af met twee prach-
tige teksten.

Een fotoverslag vind je op  
www.linxplus.be.

Bestel onze Linx+ maandkalender 2022
Alle winnende en genomineerde foto’s werden gepubliceerd in onze maandkalender 2022. Als Linx+- 
afdeling kan je de kalender bestellen tegen een mooie korting. De normale verkoopprijs 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. Beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Bestellen kan rechtstreeks bij je afdelingsondersteuner of op www.linxplus.be/kalender2022intern.

De tentoongestelde foto’s in het Duivel-
steen

Bovenaan een sfeerbeeld van de procla-
matie en onder jurylid Zahra Eljadid

Woordkunstenaar Sarah Bekambo van 
Slam Aleikum
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BEWOGEN FOTOGRAFEN

Fotografie legt armoede bloot
Met een fake immokantoor wil Kras vzw de penibele woonom-
standigheden aanklagen van mensen in armoede. Linx+ zorgde 
mee voor ondersteuning via onze fotowerkgroep Revolver.

Eind november verschenen in 
het Gentse straatbeeld plots “te 
huur”-borden aan huizen die ver-
wezen naar een nieuw immobili-
enkantoor: Immoneb. Wie naar de 
bijhorende website immoneb.be 
surfte, zag enkele advertenties van 
weinig aantrekkelijke woningen, 
waarvan je je afvroeg of ze nog wel 
te huur mochten gezet worden.

Toch waren het reële foto’s van 
reële woningen. Door ze op die 
manier te tonen wilde armoe-
denetwerk Kras vzw de slechte 
kwaliteit van vele huurwoningen 
aanklagen. Het fotografieluik van 
dit project kwam tot stand met 
hulp van onze fotowerkgroep Re-
volver. Kras zocht een partner om 
mensen hun woonsituatie in 
beeld te laten brengen, en kwam 
zo bij Linx+ uit. Het project ‘Beel-
den Spreken’ was geboren. Doel 
was niet enkel problemen te visu-
aliseren, maar ook de kracht van 

de mensen die hier dagelijks mee 
moeten leven. Vier coaches van 
Revolver begeleiden gedurende 
twee weken telkens een groepje 
van vier deelnemers. Zij leerden 
hun fototoestel kennen en kregen 
inzicht in de geheimen van een 
goede foto. Tijdens werkgroepen 
worden de foto’s verder bespro-
ken. De foto’s werpen een blik op 
de eigen woonsituaties én op de 
‘droomsituatie’ van de deelnemers.

Sprekende beelden
Sprekende foto’s en krasse 

woonverhalen tonen onleefbare 
woonsituaties voor onbetaalbare 
prijzen en maken zichtbaar van 
wat achter de gevels leeft… Krap-
pe kamers die als woon-, was-, 
slaap- en kookruimte dienen, be-
schimmelde onveilige rijhuizen, 
een garage als woning…, alles ver-
huurd voor prijzen die het leef-
budget ruim overschrijden. Her-

kenbaar voor (te) veel mensen in 
armoede in Gent en Vlaanderen. 
Beelden en verhalen die beklijven 
en mensen wakker schudden en 
tot actie willen aanzetten. Beel-
den die meer indruk maken dan 
de vele cijfers en statistieken die 
al jaren de hoogdringendheid van 
het probleem aantonen.

Om deze foto’s te exposeren 
werd eveneens een origineel con-
cept bedacht: een nep-immokan-
toor. Dat opende op 30 november 
2021 de deuren in Shopping Gent 
Zuid en was tot 29 december 2021 
te bezoeken tijdens de openingsu-
ren van het shoppingcenter. Een 
immokantoor waar je niet te-
rechtkan voor het huren of kopen 
van een woning, maar wel zicht 
krijgt op de wooncrisis in Gent en 
welke ‘woonplaatsen’ er voor bui-
tensporige prijzen worden ver-
huurd. Met aanbevelingen voor 
het beleid om hier iets aan te 
doen… zodat eindelijk het recht 
op wonen, voorzien in de Vlaam-
se en Belgische wetgeving, ge-
waarborgd wordt. Mensen die in 
armoedige omstandigheden moe-
ten leven voelen zich vaak mach-
teloos, zonder stem en onzicht-
baar. Via de sprekende beelden 
op Immoneb zetten ze de machte-
loosheid, die ze dagelijks voelen 
in hun gevecht voor een mens-
waardig bestaan, om in actie. Een 
wake-up call van de grootste 
slachtoffers van de wooncrisis.

www.immoneb.be 

Foto: Jo Schelstraete (Fotowerkgroep 
Revolver)

Linxuit  • DECEMBER 2021
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ANDERS BEKEKEN

Roeselare Anders Bekeken
Het West-Vlaamse Roeselare is vooral gekend onder zijn bijnaam 
de Rodenbachstad. Roeselare ontwikkelde zich de voorbije jaren 
van een ingedommeld provincienest tot een ambitieuze cen-
trumstad op mensenmaat. Economisch profileerde Roeselare 
zich als motor van de regio Midwest. Er werden nieuwe bedrijven-
terreinen en een nieuwe woonwijk uitgetekend, een economisch 
plan opgesteld, een warmtenet uitgerold en innovatieve shop-
pingsystemen ontwikkeld.

In ‘Roeselare Anders Bekeken’ 
laten we je proeven van enkele 
mooie en belangrijke zaken die 
Roeselare te bieden heeft. De 
Nieuwmarkters, de Roeselaarse 
haven, stadsparken en natuurlijk 
de Ronde Kom komen aan bod in 
deze wandeling, waar ook het so-
cialistisch verleden af en toe naar 
boven komt. De volledige route is 
toegankelijk met rolstoel en kin-
derwagen. Bankjes en terrasjes 
kom je van tijd tot tijd tegen om 
een eventuele pauze in te lassen. 
Vertrek en einde op het verkeers-
vrije stationsplein van Roeselare. 

Wandelafstand: 5,75 km (korte 
wandeling) / 7,55 km (lange wan-
deling). Wandelduur: 2 à 4 uur.

Blijf op de hoogte Brochures 
bestellen? Inschrijven op 
onze wandelingen? Zelf een 
groepswandeling organise-
ren? Op www.linxplus.be vind 
je alles wat je zoekt. Abonneer 
je ook op ons e-zine ‘Tips voor 
je vrije tijd’ en blijf maande-
lijks op de hoogte van ons 
nieuwste aanbod. 

Ook nog verkrijgbaar 
 × Antwerpen Anders Bekeken
 × Borgerhout Toer den Bougie
 × Brugge Anders Bekeken
 × De Kempen Anders Bekeken
 × Genk Anders Bekeken
 × Kortrijk Anders Bekeken
 × Lier en Buitenland  
Anders Bekeken

 × Mechelen Anders Bekeken
 × Olen Anders Bekeken
 × Oostende Anders Bekeken
 × Zaventem Anders Bekeken
 × Zuider-Kempen  
Anders Bekeken

Gegidste wandelingen  
voorjaar 2022

Ook in 2022 gaan we met 
onze gidsen weer op pad door 
onze sociale geschiedenis. Het 
programma lag bij het samen-
stellen van deze Linxuit nog 
niet helemaal vast, wel kun-
nen we al verklappen welke 
bestemmingen er op de agen-
da staan:
 × Roeselare (22 januari)
 × Mechelen (26 februari)
 × Lokeren (12 maart)
 × Brussel (maart) 
 × Gent (2 april)
 × Leuven (16 april)

Koers, het museum van de wielersport in Roeselare
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LINXE CADEAUTIPS

Reisgids Borgerhout – Marc Spruyt
Onze ‘Toer den Bougie’ heeft 
een boek gehaald! Geen won-
der, want ‘Reisgids Borgerhout: 
voor toevallige en blijvende 
passanten’ werd geschreven 
door Linx+-medewerker Marc 
Spruyt. Het boek loodst je door 
het meest eigenzinnige district 

van Antwerpen dat zichzelf trots Boho noemt en zo 
zijn superdiverse karakter in de verf zet. Borgerhout 
kende de voorbije jaren een serieuze wederopstan-
ding. Concertzaal De Roma, muziekcentrum Trix 
en kunstgalerij Zeno X liggen allemaal in Borger-
hout, dat inmiddels ook twee restaurants telt die in 
de Michelin Gids prijken. De jaarlijkse Reuzenstoet 
en het familiefestival Borgerrio lokken telkens een 
massa volk. Dit boek neemt je mee langs de beste 
Borgerhoutse adresjes, maar dompelt je ook onder 
in heel wat Borgerhoutse geschiedenissen, zoals de 
strijd voor het algemeen stemrecht, waarvoor vijf 
arbeiders in Borgerhout het leven lieten.

Kats! – Johan Wambacq
Doet de naam Jacob Kats bij u 
niet meteen een belletje rinke-
len? De ondertitel van dit boek 
maakt meteen duidelijk wie die 
Jacob Kats dan wel was: “hoe in 
de vroege negentiende eeuw een 
Brusselse theatermaker aan de 
wieg van het socialisme stond”. 

Jacob Kats werd in 1804 in Antwerpen geboren en 
overleed in 1886 in Brussel. In tussentijd werd hij 
drie maal tot een gevangenisstraf veroordeeld. Zijn 
misdaad: de toen zwaar uitgebuite arbeidersklas-
se bewust willen maken van hun onderdrukking. 
Kats deed dat via kranten met prachtige titels als 
‘den Volksvriend’, via politiek meetings en via the-
aterstukken – destijds het communicatiemiddel bij 
uitstek om de ongeletterde arbeidersklasse te kun-
nen bereiken. Karl Marx en Friedrich Engels kwa-
men bij hem op de koffie, hoewel Kats zeker geen 
revolutionair was. Auteur Johan Wambacq citeert 
uitgebreid uit Kats’ geschriften. Opmerkelijk is hoe 
hedendaags die vaak nog lezen. 

Honger naar Gent
Noël Callebaut en Dirk Holemans

Een stad kan je niet opeten, maar 
met de blik op voeding kan je ze 
wel op originele wijze leren ken-
nen. Want in elke periode moe-
ten haar inwoners en bezoekers 
dagelijks voorzien worden van 
spijs en drank. Vanuit die bijzon-
dere invalshoek is deze bijzondere 

geschiedenis geschreven, die je van Gent laat proe-
ven en genieten. Twee mooi uitgestippelde wan-
delingen laten je de stad kennen tijdens vroegere 
bloeiperiodes: de late middeleeuwen, met de 14de 
eeuw als hoogtepunt, en de 19de-eeuwse Arteveld-
stad, wakker geschud door de industriële revolutie. 
In beide periodes heeft het systeem van voedsel-
voorziening de stad mee vormgegeven. Want een 
stad voeden zonder koelkast of vrachtwagen vergt 
een andere organisatie dan vandaag. Ontdek hoe 
middeleeuws Gent elke dag bijna zeventigduizend 
monden voedde en waar de levensmiddelen toe-
kwamen en aan de man werden gebracht. 

Schitterend geslepen – Jeroen Janssens
Niet alleen Antwerpen, ook de 
Kempen telde ooit een bloeien-
de diamantnijverheid. Die begon 
in 1885 toen in Nijlen een eerste 
diamantslijperij opende. De jaren 
daarop volgden honderden werk-
plaatsen in onder meer Heren-
thout, Grobbendonk en Vorse-

laar. Een groot deel van de actieve bevolking ging 
in de sector aan de slag. Het steentje zorgde in de 
Kempen zeker voor welvaart, maar het succes bleef 
niet duren. Op zijn hoogtepunt stelde de Kempense 
diamantsector wel dertigduizend mensen tewerk. 
Vandaag nog een 500-tal. Het boek ‘Schitterend 
Geslepen. Het Kempense diamantverleden onder 
de loep’ vertelt deze geschiedenis van meer dan 
een eeuw diamantbewerking in de Kempen. Dank-
zij de verhalen van diamantbewerkers krijg je een 
unieke inkijk in het leven zoals het was. Een verhaal 
van vakmanschap, welvaart en plezier, maar ook 
zwarte kantjes… 

Dit boek is er voor iedereen die denkt dat er in 
Borgerhout niets te zien of te beleven valt. Dat er geen 
monumenten of evenementen zijn, geen pleinen of 
parken, geen cafés of restaurants… Dit boek is er ook 
voor iedereen die weet dat dit alles wel in Borgerhout 
te vinden is, en nieuwsgierig is naar hoe en waarom 
het er gekomen is. Dit boek is zowel een reisgids langs 
het beste van Borgerhout, als een tijdreis doorheen 
de geschiedenis die het Borgerhout van nu beter doet 
begrijpen. 

Borgerhout laat niemand onberoerd. You either love 
it or you hate it. Het meest eigenzinnige district 
van Antwerpen is altijd al een specialleke geweest. 
Borgerhout is het minst groene, dichtstbevolkte en 
meeste vervuilde district van Antwerpen. En toch 
moet je er geweest zijn. 

Ontdek de dingen die je absoluut moet gedaan 
hebben in Borgerhout. Met tips voor foodies, voor 
gezinnen met kinderen, voor liefhebbers van groen, 
van kunst en cultuur, van architectuur… Van het 
Moorkensplein over het Te Boelaerpark tot de  
Stan Ockersstraat – en teenentander daar tussen.

Time to Boho!

Auteur Marc Spruyt laat in zijn B&B Borgerhouse 
op het Moorkensplein Borgerhout aan heel de 
wereld zien. En nu dus ook in dit boek.

Fotograaf en globetrotter Roel Hendrickx was  
blij verrast door de vele nieuwe ontdekkingen  
die hij deed tijdens het fotograferen voor deze 
reisgids – en dat met de fiets!

uitgeverijluster.be
@lusterbooks Marc Spruyt
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(Over)leven in Leuvense Gangen – Luc Minten
Dit boek brengt het verhaal 
van opeenvolgende genera-
ties bewoners van twee Leu-
vense gangen, de Bulens-
wijk en de Muurkruidstraat, 
twee zijstraten van de Brus-
selsestraat die aan elkaar 
grenzen. Waar kroostrijke 

gezinnen probeerden te overleven in veel te kleine 
rijwoningen, waar het voortuintje zijn nut bewees 
met een veestapel van varkens en konijnen, waar 
mensen ziek werden en stierven van het gelige, 
brakke water aan de pomp... Dat was het leven 
in de Leuvense gangen omstreeks 1900. Daarom 
moesten de huisjes van de Bulenswijk en de Muur-
kruidstraat tegen de vlakte. Uiteindelijk bleef het 
bij plannen en bleven de arbeiderswoningen toch 
overeind. De buurt verouderde, verarmde en ver-
krotte. Tot yuppies in de jaren 1980 deze oase van 
rust en groen in het centrum ontdekten. Deze twee 
Leuvense cases illustreren treffend de 19de- en 
20ste-eeuwse sociale en politieke geschiedenis van 
arbeidershuisvesting in België.

De Mijnen. 14 films over de Belgische 
steenkoolmijnen

Het leven in en rond de mijn 
werd de voorbije eeuw op heel 
diverse manieren in beeld 
gebracht. Vaak diende een film 
om de mijnindustrie in een aan-
trekkelijk daglicht te stellen of 
om er binnenlandse of buiten-
landse arbeidskracht mee te 

ronselen. Soms leverde de actualiteit de direc-
te aanleiding, zoals de mijnramp in Marcinelle in 
1956 of stakingen bij de vele sluitingen. Samen met 
alle belangrijke mijnerfgoedinstellingen selecteer-
de Cinematek (het Koninklijk Belgisch filmarchief) 
14 films over het Belgische steenkoolverleden: Au 
pays des ténèbres (1911), Een praktische oefening 
te Charleroi (1920), Mijnjournaal (1946-1950), Word 
mijnwerker! (1947), Kerels van het diep (1949), Het 
zwarte goud van de Kempen (1951), Mijnramp in 
Marcinelle (1956), Opvang en opleiding in de mijn 
(1957), De dodenroute van de Borinage (1961), Een 
Turk voor 20.000 (1964), Koop kolen (1959 - 1965), 
Het leven na de dood (1969-1978), De strijd om de 
mijn (1959 - 1980) en De Profundis (1992).

WIST JE DAT…

Je in onze webshop op  
linxplus.be/koop nog meer vindt? 

 × Museumpas met korting: €51

 × Boek Gent, een bakermat van 
democratie en socialisme 
(Joost Vandommele): €25

 × Boek Mannen met zwarte ge-
zichten (Gaston Durnez): €12,50

 × Boek Samen sterk. Levensver-
haal van een vakbondsmili-
tant (Lucien Van Espen): €10

 × Mini-catalogus Affiche: €5

 × CD Chantez la vie (Duwoh): €5

WEDSTRIJD

Win een Museumpas

Deze cadeautjespagina is zelf 
ook een cadeautje, want we 
verloten een Museumpas onder 
iedereen die volgende vragen 
correct weet te beantwoorden: 

Wie won de publieksprijs van onze Bewogen Fotografen-
wedstrijd ‘Bonanza’? Schiftingsvraag: Hoeveel correcte 
 antwoorden zullen we ontvangen?

Met een Museumpas kan je gedurende een jaar gratis meer dan 
200 musea in België bezoeken. Stuur je antwoorden voor  
15 januari 2022 naar Linx+, Hoogstraat 42, 1000 Brussel of  
info@linxplus.be. Vermeld duidelijk je naam en adres. Succes! 
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TIPS VOOR 2022

Expo Spoorwegaffiches  
in België 

In het kader van het Euro-
palia Trains & Tracks festi-
val presenteert deze tentoon-
stelling bijna 150 affiches uit de 
NMBS-collectie en privécollec-
ties. De tentoonstelling volgt de 
geschiedenis van het Belgische 
spoorwegnet door de ontwikke-
ling van grafische technieken. De 
eerste voornamelijk informatieve 
affiches werden steeds kleurrijker 
en aantrekkelijker…

Nog tot 27 februari 2022 in het 
Centre de la Gravure et de 
l’Image imprimée, Rue des 
Amours 10, La Louvière. Gratis 
toegang met de Museumpas. 
Dagelijks open 10-18u.

Expo 50 jaar Oxfam-
Wereldwinkels door een 
 grafische bril 

Deze expo neemt je via beel-
den mee doorheen het 50-jarige 
bestaan van Oxfam-Wereldwin-
kels (OWW). Aan de hand van 
beelden zet ze de ambities, cam-
pagnes en de werking van OWW 
in het licht. Er is onder meer 
werk te zien van fotografe Lieve 
Blancquaert en graficus Gerard 
Alsteens (GAL). Herinnert u zich 
nog de spraakmakende spot-
prenten voor eerlijke handel?

Nog tot 28 februari 2022 in 
Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 
9000 Gent. Gratis toegang. Open 
elke werkdag 9-17u, zondag 
10-13u.

Expo De straat op 
Een klimaatmars, een vak-

bondsbetoging, een processie of 
een carnavalsoptocht. Mensen 
komen vaak samen de straat op. 
De expo ‘De straat op’ toont de 
diversiteit aan optochten van-
af de 20ste eeuw tot vandaag. 
Naast getuigenissen zijn er kos-
tuums, vlaggen, affiches en beel-
den van optochten in Vlaande-
ren en Brussel te zien. 

Nog tot 8 mei 2022 in het Huis 
van Alijn, Kraanlei 65, 9000 
Gent. Gratis toegang met de 
Museumpas. Dagelijks open 
9-17u. Weekend 10-18u. 
Woensdag gesloten.

VRIJWILLIGERSPLATFORM

Hoe krijg ik geld in mijn afdelingskas?
Koken kost geld, dat weten we allemaal. Op ons vrijwilligers-
platform doen we 3 manieren uit de doeken om je afdelingskas  
te spijzen. 

De eerste is vanzelfsprekend: 
inkomsten door activiteiten. Via 
de verkoop van dranken tijdens 
een eetfestijn bv. Zoek lokale 
sponsors voor eten en drinken of 
spreek je vrijwilligersequipe aan 
om zelf desserts te maken. Een 
tweede bron van inkomsten: onli-
ne winkelplatforms zoals Troo-

per, waarmee verenigingen fi-
nanciële steun kunnen verzame-
len. Of als je het groter ziet: via 
crowdfunding of projectsubsi-
dies van bv. de Koning Boude-
wijnstichting. Tot slot: sluit je af-
deling aan bij de lokale cultuur-
raad van je stad of gemeente. De 
cultuurraad ondersteunt (soci-

aal)-culturele verenigingen. Dat 
kan via een vast bedrag, via een 
verdeling volgens een puntensys-
teem, eenmalige projectsubsi-
dies, enz. Er bestaan ook provin-
ciale, project- en erfgoedsubsi-
dies waarop je misschien beroep 
kan doen. 

Niet simpel? Vraag hulp aan je 
afdelingsondersteuner om een 
dossier samen te stellen. Heb je 
hier als afdeling goede ervarin-
gen mee? Laat het ons weten!

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 platform stellen we permanent 
informatie ter beschikking die nuttig is voor je afdelingswerk. 
Meer weten? Surf naar www.linxplus.be/vrijwilligersplatform (paswoord: vrijwilliger).

Elke maand nieuwe tips in je 
mailbox? Abonneer je dan op 
ons e-zine ‘Tips voor je vrije 
tijd’ via www.linxplus.be.
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