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Wij zijn een essentiële sector voor échte 
maatschappelijke relance

Sociaal-culturele organisaties zijn essentieel in onze samenleving. Met Linx+ onder-
steunen we de nieuwe campagne van De Federatie, de spreekbuis van de vele 

sociaal-culturele organisaties en initiatieven in 
Vlaanderen.

We wisten het al veel langer, maar de coronacrisis 
maakt het belang van fysieke ontmoeting met gelijkge-
stemden als menselijke basisbehoefte pijnlijk duidelijk. 
En net dát gebeurt op activiteiten van sociaal-culturele 
organisaties. Het wordt tijd dat we als essentiële sector 
naar waarde geschat worden en dat er na jarenlange 
besparingen opnieuw geïnvesteerd wordt, eist De Fe-
deratie. Een eis die we met Linx+ volmondig bijtreden.

De website www.meestersinsamenleven.be biedt 
een staalkaart van de ontelbare activiteiten die 130 
sociaal-culturele organisaties en hun meer dan 14.000 
lokale groepen dagelijks organiseren. Van de grootstad 
tot het kleinste ‘hol van Pluto’ in Vlaanderen. Samen 
goed voor maar liefst 10 miljoen deelnames, jaarlijks.

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 
deze nieuwsbrief als abon-
nee 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. De Bloednacht in Leuven

Met Linx+ zonden we een drie minuten durend filmpje in over de Leuvense Bloednacht. 
De strijd voor het algemeen stemrecht kostte op 18 april 1902 tijdens een betoging 
in Leuven zes mensenlevens. Linx+ Vlaams-Brabant maakte een ‘Leuven-Anders-Be-

keken’-wandeling langs het traject van die betoging. Het filmpje is 
bedoeld als promotie voor die wandeling.

Je vindt het filmpje 
behalve op www.
meestersinsamenle-
ven.be ook op onze 
eigen website en op 
onze Facebook-pagina. 
Linx+ Vlaams-Brabant 
beschikt ook over een 

overzichtstentoonstelling over de ge-
schiedenis van het algemeen enkelvoudig 
stemrecht van 1830 tot vandaag. 

Interesse om de wandeling of tentoonstelling 
met je afdeling te organiseren? Contacteer dan 
vlaamsbrabant@linxplus.be.
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WISTJEDAT

Stephen Hawking een feestje 
organiseerde voor tijdreizigers, 
inclusief ballonnen, cham-
pagne, hapjes en een grote 
spandoek met ‘Welkom tijdrei-
zigers’. Hij stuurde uitnodiging 
pas na het feestje om zeker te 
zijn dat enkel tijdreizigers op 
de hoogte konden zijn van zijn 
het feestje. Er kwam niemand 
opdagen. 

INTERVIEW

“Absurd dat veel taferelen in mijn foto’s zo taboe zijn”

Linx+ sprak met fotograaf Alexander Deprez

Op het moment dat ik aan tafel zit met fotograaf Alexander Deprez (6 maart 2020) 
hebben we nog geen idee van wat er de komende weken op ons af zal komen. We leven 
nog in VC (voor corona) en praten over waar hij mee bezig is en wat hem bezighoudt. 
Dat is op dit moment veel, maar weinig fotografie. 

Hij werkt aan een theatervoorstelling 
waarmee hij wil afstuderen, stelt een expo 
samen en maakt zich druk over het huidi-
ge politieke landschap. Aanleiding van dit 
interview is zijn deelname aan de Bewogen 
Fotografie wedstrijd van vorig jaar. Het 
thema was ‘After Midnight’, een onderwerp 
dat wel eens pittige beelden kon ople-
veren. En dat deed het ook. En dat deed 
stof opwaaien. Hier en daar een boze mail 
zelfs. Reden genoeg om Alexander aan de 
tand te voelen over zijn deelname die niet 
onopgemerkt voorbij ging. 

We vallen meteen met de deur in huis: 
er waren wat mensen die boos waren 
bij het zien van je beeld en zich ernsti-
ge vragen stelden of je zo’n beeld wel 
mag maken. En al helemaal of we dit 
dan moeten publiceren. De foto van een 
plassende vrouw laat weinig 
aan de verbeelding over. Be-
grijp je de reactie die jouw foto 
uitlokt?
Alexander: Nee en ja. Ik kan 

begrijpen vanwaar het komt, 
maar dat is meer vanuit een 
onwetendheid. De mensen die ik 
fotografeer zijn meestal mensen 
die met mij op stap gaan en die weten dat 
ik alles fotografeer. 

Is dat je werkwijze? Weet je op voor-
hand welke foto’s je wil nemen of zet je 
zaken in scène? 
Alexander: Nee, heel weinig. Wat ik wel 

eens doe is een portret maken op afspraak. 
Maar meestal is alles vrij spontaan. Ik 
moest een tijd geleden voor een maga-
zine een coverfoto maken en dat was een 
raar gegeven omdat ik een concept moest 
uitdenken. De foto’s die ik maak, ontstaan 
in the heat of the moment. Mijn vrienden 
weten dat er gefotografeerd wordt. Heel 
zelden zal ik eens iemand op straat foto-
graferen. Heel dat gedoe rond privacy en 
fotografie vind ik wat overroepen.

Ja? Mensen gaan daar nochtans ernstig 
mee om, portretrecht. Is dat iets waar 
jij losser mee wil omgaan? 
Alexander: Ja, maar ook omdat ik denk: 

zo belangrijk zijn de meeste mensen niet. 
Niemand is geïnteresseerd in waar je mee 
bezig bent. Ik ben dat al vaak tegengeko-
men, dat mensen me vragen om iets niet 
online te zetten of te verspreiden, maar 
eigenlijk maakt dat niemand uit. Als je die 
persoon niet kent, ga je niet denken: hola, 
wat is die nu aan het doen?!

We worden stevig gestimuleerd om een 
nieuwe realiteit te creëren en presenteren 
de mooiste versie van onszelf. Iedereen 
denkt dat mag niet geweten worden van 
mij en oh wee als ze dát te weten komen. 
Op den duur heb je iets dat totaal niet 
meer strookt met wat het echt is en zit 

iedereen zowat verstrikt in de 
leugentjes die we tegen elkaar 
vertellen.

Sociale media hebben daar 
ook een hele grote rol in ge-
speeld, dat iedereen een soort 
van zelfpromotie moet doen 
op dagelijkse basis. Kijk hoe 

interessant ik ben! Ik maak me daar ook 
schuldig aan hoor: kijk eens naar waar 
ik op reis ben geweest, hoe gezellig ik 
koffie drink. En alle andere aspecten uit 
ons leven mogen dan niet meer gezien of 
besproken worden. 

Ligt het dan in je aard om die dingen 
net wel te laten zien?
Alexander: Ja, dat heb ik van thuis uit. 

Mensen in mijn familie deden dat ook vaak, 
dingen niet bespreken: wat gaan de men-
sen zeggen als ze dit weten! - waardoor 
het niet meer besproken mocht worden 
in het gezin of de familie. Dat zorgt voor 
moeilijke situaties, want die mag dit niet 
weten, een ander mag dat niet weten, en 
daar word je zot van. 

“Heel dat gedoe 
rond privacy en 
fotografie vind ik 
wat overroepen.”
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Mijn vader had een extreem alcohol-
probleem en was heel onverantwoordelijk 
tijdens de periode rond mijn 14 jaar. Ik was 
er zodanig getraind in dat ik dat tegen 
niemand mocht zeggen, ik kon er met 
niemand over babbelen, want dat was not 
done, we moesten een bepaalde standaard 
houden. Dat begon aan me te vreten. 

Voor ik in Gent begon te studeren, fo-
tografeerde ik eerder romantisch. Eens ik 
in Gent studeerde, begon ik meer in mijn 
huidige stijl te fotograferen. Het werkte 
heel bevrijdend om te kunnen tonen: ja, ik 
neem soms eens drugs en ik ga naar wilde 
feestjes. En niet meer te moeten zeggen: 

mensen mogen dat niet weten. 
Ik denk dat iedereen dat wel 
heeft in bepaalde mate, dat er 
dingen niet mogen worden uit-
gesproken. Dit soort fotografie 
was een reactie daarop.

Het resulteert in heel eerlijke 
beelden, die vaak ook her-
kenbaar zijn, maar die daar-
om soms ook gênant zijn.
Alexander: Eigenlijk zou niets 

daarvan gênant moeten zijn. 
Maar dat komt net omdat ieder-
een doorduwt dat het niet mag.

Niemand mag pipi doen?
Alexander: Bijvoorbeeld. Ik 

denk dat er heel veel vrouwen 
dit een heel herkenbare situa-
tie vinden tijdens het uitgaan. 

Wanneer dat getoond wordt, is de reactie 
meteen: oh hoe onbeschaamd! Terwijl dat 
echt gewoon deel is van de realiteit.

Bij die foto is er, naast het onbeschaam-
de, ook de indruk dat de vrouw in beeld 
niet weet dat ze gefotografeerd wordt, 
ze kijkt namelijk niet in de lens. Wie is 
zij?
Alexander: Dat is Nathalie, mijn vrouw 

met wie ik intussen 4 jaar samen ben. Ze 
was er vanaf het begin bij toen ik met 
fotografie begon. Ze is zelf ook fotografe 
en fotografeert me vaak op momenten die 
ik niet flatterend zou noemen. Ze begrijpt 
wanneer er foto’s gemaakt worden en kan 
haar ego volledig aan de kant zetten en 
kijken naar het beeld. Is dat goed of niet? 
Dat is ideaal. 

Zeg je nu dat je ook gestimuleerd werd 
door haar om dit soort foto’s te maken? 
Alexander: Ja, zeker wel. Ze heeft zeker 

grote invloed op mij gehad in het begin dat 
we samen waren en nu nog steeds eigen-
lijk. En omgekeerd ook. Ze heeft me altijd 
gesteund en is een grote reden geweest 
dat ik losbrak van al die spanning die ik 
daarvoor met mijn familie had. 

Jullie vinden elkaar als koppel duidelijk 
ook in de kunst. Maakt dat een wezen-
lijk onderdeel uit van je werk, die wis-
selwerking die je met Nathalie hebt? 
Alexander: Dat trekt zich door in heel 

ons leven. Als we in het weekend samen 
zijn, praten we uren over wat er mis is in 
de wereld, maar ook over minder zware 
onderwerpen, het moet niet altijd zo zwaar 
zijn (lacht). Maar gezien ik zo autobiogra-
fisch fotografeer, en zij ook, is het heel 
logisch dat we in elkaars werk voorkomen. 
Het theaterstuk waar ik aan werk, dat 
maken we ook samen. Maar dat is eigenlijk 
ook logisch omdat we vaak bezig zijn over 
ons werk en de onderwerpen waar we mee 
bezig zijn. We groeien daar samen in. 

Dat is iets wat ik echt apprecieer in een 
relatie. Ik heb nog een relatie gehad met 
iemand die niet bezig was met fotografie 
of kunst, die me dan vroeg: hoe lang ga 
je nog bezig zijn met bewerken of selec-
teren? Dat zijn vragen die je als fotograaf 
niet zomaar kan beantwoorden met een 
simpele: binnen een uurtje is het gepas-
seerd. Dat zorgt voor wrijving.

Dat is toch bijzonder, dat je dat kan 
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“We kijken zonder 
problemen naar actiefilms 
waarin 30 mensen worden 
afgeknald, maar als er 
iemand plast roepen 
we moord en brand”

delen met je vrouw?
Alexander: Ja, dat gebeurt niet vaak. Ze-

ker omdat je werk zo dicht bij jezelf staat. 
Dat is iets van jou en als je dat kan delen 
met iemand, is dat echt bijzonder. Nathalie 
heeft me ook al gezegd dat ze niet zou 
kunnen samen zijn met iemand van wie ze 
het werk niet goed vindt (lacht). Ik snap 
dat wel, je werk is een verlengde van wie 
je bent.

Je maakt autobiografische beelden. 
Vind je het belangrijk daar ook vragen 
mee op te roepen in bijvoorbeeld de 
kalender van Bewogen Fotografen? 
Alexander: Het feit dat er ophef over 

is, zorgt er wel voor dat 
mensen er op een be-
paalde manier mee bezig 
zijn. Niet in de zin dat het 
promotie is voor mezelf of 
mijn werk, maar wel dat je 
even een bubbel door-
prikt: oeps, dit gebeurt 
ook in de wereld! Voor 
mezelf was dat zeer be-
vrijdend, omdat je mensen 
ontwapent. 

Van veel van de tafere-
len die voorkomen in mijn 
foto’s vind ik het absurd 
dat ze zo taboe zijn, al 
gaat het over gay seks 
of drugs… Weet je, dat 
zijn dingen waar ik van 
denk: de meeste men-
sen hebben seks, veel 
mensen nemen weleens 
drugs. Maar het behoort 
allemaal tot een andere 
realiteit waar er niet over 

gesproken mag worden. En dat terwijl 
de reality-tv programma’s uitpuilen van 
mensen die bingedrinken, volop zuipen en 
scheefgaan. Daar wordt getoond hoe cool 
het is om veel te drinken, terwijl dat een 
gigantische impact heeft op levens in het 
algemeen en dat dat soms zelfs erger is 
dan occasioneel gebruik van drugs als xtc 
of md. We gooien dat dan in het container-
begrip drugs waarin een joint roken gelijk 
staat aan heroïne spuiten. 

Is dat iets wat bij jouw generatie hoort? 
Wat voor een oudere generatie mis-
schien moeilijker te plaatsen is?
Alexander: Goh, het is volgens mij te 

zien waar ze zijn opgegroeid. Als ze van 

Antwerpen of Gent komen, zullen ze wel 
wat gezien hebben (lacht). Ik heb het wel 
vaker gehad met oudere mensen waar 
ik mee praat, dat ze eerst heel gesloten 
waren, maar wanneer ik het gesprek open-
brak en erover sprak, kwam eruit dat ze in 
hun tijd ook nog LSD-trips genomen had-
den. Is het niet normaal dat je die grenzen 
opzoekt op een gegeven moment? Je 
moet natuurlijk niet overdrijven en je 
grenzen stellen, maar heel die paniek vind 
ik echt wel overroepen. Het is niet omdat 
je op een feestje eens drugs neemt dat je 
meteen een junk bent. 

Er was een reactie van iemand die 
moeite had om jouw beeld aan haar 
kleindochter uit te leggen. Ze was heel 
boos omdat we dat beeld in de kalender 
gezet hebben.
Alexander: Ik heb ooit voor een expo 

in een kapel in Brugge een grote foto 
opgehangen. Het ene beeld was een drag-
queen, de andere foto was een homo trio 
die elkaar aan het pijpen waren. De reactie 
daar was ook: oh nee. Er hebben kinderen 
dat gezien! Als dat het enige is dat dat 
kind ziet en voor de rest afgeschermd 
wordt van het idee dat mensen seks heb-
ben, dan zal die natuurlijk zoiets hebben 
van ‘wat was dat’. Maar eigenlijk is het ook 
vreemd dat we dat heel de tijd wegsteken, 
dat echt iets gevaarlijk is. 

Dat is net als met vrouwentepels, die 
mogen niet gezien worden. Wat er net voor 
zorgt dat dat meer aan iets gelinkt wordt 
dat niet mag, aan een taboe, aan seks. Wat 
het dan weer spannender maakt dan het 
is. Met dat plassen ook: ik zie het probleem 
niet. We kijken zonder problemen naar 
actiefilms waarin 30 mensen worden afge-
knald, maar als er iemand plast roepen we 
moord en brand.

Begrijp me niet verkeerd: ik heb niets te-
gen actiefilms. Maar kijk bijvoorbeeld naar 
het nieuws, wat er gebeurt in Griekenland 
aan de grens met Turkije: wat ze met die 
vluchtelingen doen, mensen zouden zich 
moeten schamen dat dát gebeurt! Niet 
voor iemand die plast op een avondje uit. 

Bio: Alexander Deprez (°1995, Kortrijk) studeert 
fotografie aan Sint-Lucas Gent.  
www.alexanderdeprez.com 

Interview: Karen Dick / Foto’s: Alexander Deprez
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LINX+ AANBOD

Nieuwe fotowedstrijd Bewogen Fotografen komt eraan

Onze jaarlijkse ‘Bewogen-Fotografen’-wedstrijd komt er weer aan, dit keer met een aan 
de coronatoestanden aangepast thema: “De zomer van 2020”. Want het wordt zeker 
een zomer om nooit te vergeten… Een zomer die niet is zoals alle andere... Een zomer 
zoals we hem nog nooit beleefden… Festivals worden geschrapt, vakantie nemen we in 
eigen land, mondmaskers domineren het straatbeeld…

Schuilt er een bewogen foto-
graaf in jou? Grijp dan je kans 

en doe mee! Maak mee een 
uniek tijdsdocument dat de sfeer 
en eigenaardigheden van de 
zomer van 2020 in beeld brengt. 

Foto’s inzenden kan van 1 augustus tot en met  
13 september 2020. De ingezonden foto’s worden 
door een professionele jury beoordeeld. De drie 
winnaars worden beloond met een geldprijs. 

Meer info, wedstrijdreglement en deelnemen:  
www.bewogenfotografen.be

Grote Prijs Sociale Fotografie in tijdelijk nieuw kleedje
Dit jaar ging voor derde keer op rij de Grote Prijs voor Sociale Fotografie door. Deze 
wedstrijd van Linx+ Oost-Vlaanderen richt zich naar studenten fotografie. Corona 
strooide echter roet in het eten. De medewerking van de scholen om studenten te 
rekruteren was niet meer mogelijk en de Gentse Feesten werden geannuleerd. 

Daarom besloten we om de wedstrijd te 
herformuleren met de lockdown als thema. 
Inspiratie vonden we bij een werk van 
David Hockney getiteld ‘You can’t cancel 

Spring’. Je kan inderdaad heel veel annule-
ren en de mensen dwingen om binnen te 
blijven, maar de geboorte van de nieuwe 
lente en de hiermee gepaarde levenslust 
kan je niet bannen. En typisch aan een 
fotograaf is dat hij blijft fotograferen on-
danks moeilijke omstandigheden. 
Een 20-tal fotografen stuurden een 
reeks in. De intimiteit is kenmerkend. De 
lockdown deed ons even halt houden 
en er kwam meer open ruimte voor ons 
gevoelsleven. De fysieke ruimte die we 
hadden was ook beperkter. De jury buigt 
zich momenteel over de inzendingen en 
zal zes reeksen selecteren. De expo zal 
toepasselijk binnen-buiten worden gehou-
den, namelijk in twee prachtvitrines in 
de Meersenierstraat in Gent vanaf 17 juli 
2020. Tot oktober zullen telkens geduren-
de een maand de werken van 2 fotografen 
te zien zijn. 

Stripwedstrijd quarantaine kreeg grote respons

In april lanceerde Linx+ Antwerpen 
een quarantaine stripwedstrijd. Onze 
oproep om de kleine gelukjes van 
het leven in quarantaine in beeld te 
brengen, kende een grote respons. We 
ontvingen liefst 37 verschillende strips 
en cartoons. De winnaars werden 

gekozen door het publiek, dat 663 
stemmen uitbracht via onze website. 
De hoofdprijs was voor Stien Verbelen, 
tweede werd Ian Damme, derde Timmy 
Verbist. Er zitten heel wat originele 
inzendingen tussen. Je kan ze bekijken 
op onze website.

© Karel Saelaert

Doe mee met onze fotowedstrijd
www . linxplus . be

van 2020van 2020van 2020van 2020van 2020van 2020van 2020van 2020De zomerDe zomerDe zomerDe zomerDe zomerDe zomerDe zomerDe zomerDe zomervan 2020De zomervan 2020van 2020De zomervan 2020van 2020De zomervan 2020van 2020De zomervan 2020
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Gedichtenwedstrijd Limburg levert 
grote gevoelens op
Linx+ Limburg organiseerde een quarantaine-gedichten-
wedstrijd.  
Dit is het winnende gedicht van Didier Dejonghe:

Vensterverdriet
afscheid in coronatijd
 
in de tuin van mijn vader 
dood ik de tijd van vroeger. 
zie ik meer dan ooit 
de roos die bloeit,  het gras dat groeit,
een kever die met eigen mest wat stoeit.
 
in de tuin van mijn vader 
denk ik aan hem.
zie ik meer dan ooit 
het lek in de goot, de schimmel op het vogelbrood,
een merel die scharrelt rond een aardkloot.
 
in de tuin van mijn vader 
krab ik hem net niet uit de schuttingsmuur.
zie ik meer dan ooit 
vader achter glas, paar tranen plenzend in zijn koffietas,
een lijster zingt nochtans het hoogste lied met volle gas
 
in de tuin van mijn vader
voel ik een nood.
zie ik meer dan ooit
de wankele hoop waarmee ik hem achterliet,
een brug te ver, dat onwezenlijke vensterverdriet 

Anders Bekeken-
wandelboekjes in de maak
Activiteiten organiseren zit er deze zomer 
maar heel beperkt in. Daarom bereiden 
we momenteel een aantal wandelboekjes 
voor die binnenkort via onze website be-
schikbaar zullen zijn. Het lijstje is nog niet 
definitief, maar volgende bestemmingen 
hopen we weldra te kunnen lossen: Hasselt, 
Tongeren, Roeselare, Kortrijk, Oostende, 
Brugge en Mechelen.

Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via 
www.linxplus.be op onze digitale nieuwsbrief.

Maak mee de (bel)cirkel 
rond!
Elke dag even kort een babbeltje slaan 
en jouw verhaal kunnen vertellen aan een 
luisterend oor. In deze coronatijden heb-
ben veel mensen nood aan zo’n kort bab-
belmomentje. Daarom lanceren de ABVV 
Senioren samen met Linx+ belcirkels 
doorheen gans Vlaanderen en daarvoor 
hebben we jullie hulp nodig!

Wat is een belcirkel? De eerste persoon in 
de lijst belt de volgende persoon in de lijst 
en stelt enkele algemene vraagjes: Hoe 
is het? Wat ga je vandaag doen? Kan ik je 
misschien helpen met iets? De persoon die 
opgebeld werd, belt op zijn of haar beurt 
de volgende persoon in de lijst enzovoort, 
tot de eerste beller opgebeld wordt: dan 
is de cirkel rond. Deze belcirkel kan je elke 
dag opnieuw opstarten of bijvoorbeeld één 
keer in de week.

Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar 
info@linxplus.be of bel naar 02 289 01 80. 
Vermeld jouw naam, gsm-nummer, adres en 
mailadres.

KORTRIJK 
ANDERS 

ONTDEKKEN

boekje_kortrijk.indd   1 25/06/18   16:04

ROESELARE

ANDERS 

ONTDEKKEN

boekjeFotozoektocht_Roeselare_050318.indd   1

25/06/18   16:05
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CORONA UPDATE

Lokale verenigingen vragen lokale 
ondersteuningsmaatregelen in coronacrisis
De coronacrisis hakte er ook bij lokale verenigingen en organisaties zwaar in. De 
vrijetijdssectoren sport, kunst, cultuur en jeugd riepen daarom samen met erfgoedor-
ganisaties en het circuscentrum lokale besturen op om deze verenigingen zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Ze stelden eind april een 8-punten plan voor waar elk lokaal 
bestuur mee aan de slag kan. Voor onze sector werd de oproep mee ondertekend door 
De Federatie, waarvan Linx+ lid is.

Geen activiteiten annuleren of verbieden 
als dit nog niet moet volgens de Veilig-
heidsraad. Activiteiten in de zomer zijn 
niet enkel belangrijk voor de organiseren-
de verenigingen (zoals jeugdbewegingen), 
maar ook voor ouders en werkgevers die 
stilaan onder (te) grote druk staan. 

 — Flexibiliteit in alles wat met subsidies, 
verantwoordingen en deadlines te ma-
ken heeft.

 — Kwijtschelden van (terugkerende) huur 
van gemeentelijke lokalen en materiaal 
en opschorting van concessie-overeen-
komsten. 

 — Een lokaal alternatief voor de Vlaamse 
Hinderpremie uitwerken; op maat van de 
meest getroffen organisaties en vereni-
gingen. 

 — Eén duidelijk aanspreekpunt voor co-
ronavragen vanuit de verenigingen. 

 — Niet strenger zijn dan nodig in verband 
met veiligheidsvoorschriften en een 
heldere en eenduidige communicatie 

daarover. Zorg bijvoorbeeld voor een 
afwegingskader om te bepalen of een 
organisatie op vlak van voorzorgsmaat-
regelen, interne organisatie, begeleiding, 
communicatie… klaar is om terug hun 
werking op te starten. In dergelijk kader 
zijn doelgroep, aanbod in de buurt en 
draagkracht van de organisatie belang-
rijke criteria. 

 — Een lokale activiteitenkalender voor het 
najaar om dubbele programmatie en een 
flessenhals van activiteiten in het najaar 
te vermijden. 

 — Lokale ondernemingen en instellingen 
aansporen tot solidariteit met het ver-
enigingsleven. 

 — Tot slot pleitten de initiatiefnemers er-
voor om een lokale ‘coronataskforce’ op 
te zetten waarin maatregelen op korte, 
maar ook op langere termijn, kunnen 
besproken worden. 

De volledige oproep vind je op  
www.defederatie.be. 

Timing coronamaatregelen
Vanaf 8 juni zijn mogelijk:
Alle activiteiten zonder publiek (denk aan 
bestuursvergaderingen, repetities…)
(contactloze) Culturele activiteiten in 
groepsverband, die worden georganiseerd 
en begeleid door een verantwoordelijke, 
kunnen plaatsvinden met groepen niet 
groter dan 20 personen, zowel binnen als 
buiten.

Vanaf 1 juli zijn mogelijk:
Culturele activiteiten die worden ge-
organiseerd en begeleid door een ver-
antwoordelijke zijn beperkt tot 50 per-
sonen in juli, met inachtneming van de 
veiligheidsafstanden.
Alle activiteiten met zittend publiek tot 
max. 200 personen en met afstandsregels

Vanaf 1 augustus zijn mogelijk:
(kleine) dorps- en buurtfeesten

Vanaf 1 september zijn mogelijk:
Grote evenementen, zoals festivals en 
concerten (ook binnen).

WISTJEDAT

De kostschool waar Roald 
Dahl als kind schoolliep, werd 
uitgekozen door een Britse 
chocoladefabrikant als testpa-
nel voor hun nieuwe assorti-
ment chocoladerepen. Roald 
vroeg zich daarbij af hoe het 
zou zijn om nieuwe chocola-
desmaken uit te vinden en een 
chocoladefabriek te bezitten. 
Genoeg inspiratie voor ‘Sjakie 
en de chocoladefabriek’.

Veilig terug  
aan de slag
Wil je terug activiteiten 
organiseren? Gebruik de
‘Coronagids voor sociaal-
cultureel volwassenen-
werk en amateurkunsten’ 
dan als leidraad. Je moet 
je immers aan specifieke 
voorschriften houden om 
besmettingen te voorko-
men. Een nul-risico voor 
verspreiding van COVID-19 
bij de organisatie van 
groepsactiviteiten bestaat 
niet. Je moet wel het nodi-
ge doen om de risico’s tot 
een minimum te herleiden. 
Let op: risicogroepen, zo-
als 65-plussers en mensen 
met een onderliggende 
medische aandoening, 
mogen voorlopig nog 
niet deelnemen. Deze 
coronagids biedt je een 
algemeen kader. Er zijn 
ook nog coronagidsen 
voor groepsactiviteiten 
met een meer specifiek 
karakter, zoals koken of 
begeleide wandelingen.

www.coronagids.be
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SANDRA ZEGT…

De zomer van 2020

Het waren intensieve weken met soms droevig of moeilijk nieuws, maar soms ook wel 
fijn nieuws en kleine gelukjes. 

Zo hebben we het Linx+-team 
recent kunnen versterken met 
twee nieuwe collega’s: Fabien-
ne Girolami in West-Vlaande-
ren en Marc Spruyt in Brussel. 
Zij zullen zich inzetten in het 
ondersteunen van afdelingen 
en vrijwilligers. Nieuw leven 
wacht overigens ook niet op 
versoepeling van quarantai-
nemaatregelen. Dorien Deloof, 
die iedereen kent als steun en 
toeverlaat bij al onze adminis-
tratieve vragen, werd voor de eerste keer 
oma van kleindochter Ona. Karen Dick, 
onze projectmedewerker in Brussel, werd 
voor de tweede keer mama, deze keer van 
een zoontje Morris. Proficiat en welkom 
aan deze nieuwe Linxplussers. 
Wanneer we de laatste hand leggen aan 
deze nieuwsbrief lonkt de zomer aan de 
deur. De zomer van 2020 wordt er eentje 
om waarschijnlijk nooit meer te vergeten, 
dat bedachten we wanneer we op zoek 
gingen naar een nieuw thema voor onze 
Bewogen Fotografen-wedstrijd. Want net 
als de lente hou je ook de zomer niet 
tegen. 
Wat je ook niet tegenhoudt, is vrijwilli-
gersgoesting. Die borrelt nu al danig op 
en daar zijn we heel blij mee. Meer dan 
ooit is duidelijk hoe belangrijk die inzet is 
voor de maatschappelijke relance waar we 
allemaal zo hard naar streven. Menselijk 
contact is een basisbehoefte. En het kan 

vanaf nu. We kunnen terug 
afspreken, samenkomen en 
doen waar we goed in zijn. 
Weliswaar voorzichtig, in 
kleinere groepjes, met de 
nodige afstand van elkaar en 
opgelegde hygiënemaatre-
gelen. Voor de zogenaamde 
risicogroepen is het echter 
nog even wachten. Het gaat 
hierbij om 65-plussers en 
personen met een ernstige 
onderliggende medische aan-

doening (bv. hart- en vaatlijden en verlaag-
de immuniteit). De coronagids, protocollen 
en draaiboeken helpen ons daarbij op weg. 
Voor de laatste stand van zaken kan je 
terecht op www.coronagids.be. Bij Linx+ 
volgen we de actualiteit en de maatrege-
len op de voet en houden jullie daarvan 
ook op de hoogte. 
Het zal niet eenvoudig worden maar we 
gaan er samen voor. Aarzel dus zeker niet 
om dat vrijwilligersbloed te laten stromen, 
creatieve plannen te bedenken en ons te 
consulteren bij vragen of twijfels. En hou 
ons op de hoogte van jullie activiteiten 
zodat we de pagina ‘corona update’ terug 
kunnen vervangen door verslagen van 
jullie activiteiten. Zodat we ook bij Linx+ 
opnieuw het verschil kunnen maken in de 
samenleving, met zorg voor onszelf en 
voor de anderen. 
In afwachting daarvan wensen we jullie 
alvast een onvergetelijke zomer toe. 

Colofon

Nieuwsbrief voor vrijwilligers 
van Linx+ vzw.

Verschijnt driemaandelijks.

Medewerkers aan dit nummer:
Ayoubi Benali
Carla Verdingh
Hendrik Braet
Karen Dick
Marc Spruyt
Rudi De Rechter
Sandra Temmerman
Steffi Verbraeken
Wim Lahou

Onze online 
communicatie kreeg 
een nieuw jasje

Nieuwe website 
Je zag het ongetwijfeld al: we 
hebben een nieuwe website! 
Met veel meer mogelijkheden 
om activiteiten aan te kondi-
gen. Ook voor jouw plaatselijke 
activiteit kunnen we zo reclame 
maken. Geef alle info door aan 
je Linx+-contact en wij zorgen 
ervoor dat jouw activiteit 
online komt. Maak zelf ook 
reclame voor de website of 
neem een kijkje bij de collega’s 
van andere afdelingen en laat 
je inspireren door hun wilde 
plannen. 

Digitale nieuwsbrief
Bij de verse website hoort ook 
een nieuwe digitale nieuwsbrief. 
Mocht je die laatste Mohikaan 
zijn die zich nog niet heeft in-
geschreven, doe het dan nu via 
het blijf op de hoogte formulier 
op onze website en ontvang 
maandelijks tips voor je vrije 
tijd van het bovenste schap. 

Sociale media
Ook met sociale media gaan we 
meer en meer aan de slag. We 
zaten al op Facebook, en zijn 
nu ook op Instagram gelan-
ceerd. Volg je ons nog niet? 
Dan is het nu de hoogste tijd!

  
www.linxplus.be 

  
www.linxplus.be/nieuwsbrief

 
www.facebook.com/linxplus/

 
www.instagram.com/linxplus

Hou contact-kaartjes
Het waren voor niemand vanzelfsprekende 
tijden om contact te houden wanneer je 
alom hoort dat je moet afstand houden. 
Net nu is contact houden des te belangrij-
ker! Met Linx+ willen we onze vrijwilligers 

hierbij een handje helpen. We maakten vier 
postkaartjes die je digitaal kan versturen. 

Je vindt ze op www.linxplus.be. Gebruik ze naar 
hartenlust! 

In gedachten fluister ik 

 je zachte woorden toe…

Nu is het beste moment 

voor mensen  

die geen tijd hebbenWe moesten  
eens afspreken

☞

Alles komt goedop het einde!

Sandra Temmerman
coördinator Linx+


