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VOORWOORD

Wanneer deze nieuwsbrief in je brievenbus zit, is de week van de vrijwilliger alweer even 
voorbij. Het is de week waarin we als vereniging onze vrijwilligers extra in de bloemetjes 
zetten. De week waar we een dikke en warm oprechte ‘Merci!’ zeggen.
Heb je ons nog niet gehoord? Geen nood: we zeggen het met dit schrijven nog eens: 
‘duizend keer merci!’ Want niet enkel tijdens de week van de vrijwilliger zijn we dankbaar 
voor jouw inzet en engagement. Telkens we foto’s te zien krijgen of mee komen doen en 
luisteren, overvalt ons dit warme gevoel van dankbaarheid. Jullie met z’n allen maken 
ons leven een beetje warmer. 
Warmer worden, dat doet ook onze aarde. En we zijn er ons eindelijk van bewust. Je kan 
wel zeggen dat de jongste generatie ons wakker heeft geschud. En neen, we gaan niet 
discussiëren over het nut van brossen. Dat doen we ook niet als we staken. Maar met z’n 
allen discussiëren over het feit dat we onze aarde aan een burn-out aan het helpen zijn, 
lijkt ons een zeer goede zaak. We zien dat onze afdelingen hier met allerlei activiteiten 
op inspelen. Want milieu kan je niet los zien van solidariteit of van samenleven of van 
economie. 
Warm krijgen we het ook van het nieuwe beleidsplan. Met een toffe en geëngageerde 
groep zijn we de krijtlijnen van een linxlustige toekomst aan het uittekenen. We dromen 
en zien al vele mooie projecten en ideeën. De goesting om er in te vliegen hebben we met 
z’n allen. De visie, de missie, de omgevingsanalyse, de organoscoop, de humanoscoop, de 
swoart,…. Aha. Nu krijg je het ook warm hé. Dit beleidsplanningsteam heeft dit allemaal 
al doorworsteld. Nog voor de zomer zullen we heel wat acties uitgedacht hebben. Vanaf 
begin volgend jaar komen we die graag toelichten in jouw regio of afdeling. 
Ondertussen draaien we ons ook warm voor de Trefdag. Nog niet ingeschreven? Dan is 
nu het moment. Het zal een mooie dag worden. En wie weet is de zon ook van de partij. 
Het voltallige Linx+ team uit alle regio’s zal in ieder geval paraat staan.

Warme groet en tot snel,

Caroline Cocquyt
Coördinator Linx+

DISCLAIMER Linx+ streeft 

ernaar om op een wettelijke 

en correcte manier om te 

gaan met jouw persoons-

gegevens. 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 abonnee uit ons adressen-

bestand. 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, 

Watteeustraat 10,  

1000 Brussel.
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LINX+ SPRAK MET… 

Gaucho-Pittem

Aan tafel, Patrick en Koen, twee enthousiaste vrijwilligers van Linx+ afdeling 
Gaucho-Pittem. Ze beginnen met zichzelf te verontschuldigen omdat ze geen uitge-
breid jaarprogramma hebben en slechts met een kleine groep hun belangrijkste acti-
viteit ‘Zotte Maandag’ trekken. Eens het verhaal zich ontvouwt, groeit het vertrouwen 
dat ze effectief - hoe kleinschalig ook - een verschil maken. 

Mensen bij elkaar brengen

‘Gaucho-Pittem is een Linx+ afdeling met 
een rijke geschiedenis die teruggaat op “de 
tijd van de Culturele Centrale”. Van begin 
af, een kleine afdeling waardoor we om 
praktische redenen heel vaak in zee gingen 

met andere gelijkge-
stemde organisaties 
zoals FOS, Curieus, 
… zowel binnen als 
rondom Pittem. Voor 
het uitwerken van 
grotere activiteiten 
en het bereiken van 
een bredere doel-
groep, is het soms 
beter om de han-
den in mekaar te 
slaan dan mekaar 
te beconcurreren. 
De essentie van so-

ciaal-cultureel werk is tenslotte: mensen 
dichter bij elkaar brengen’, maakt Koen 
duidelijk. ‘Onder het motto: “samen ster-
ker” kwamen we toen al een heel eind ver-
der dan we alleen hadden gekund. Zo werd 
een aantal jaar geleden de ‘Cultuurbeurs’ 
in het leven geroepen waar gedurende een 
volledig weekend, verenigingen zichzelf 
konden voorstellen aan het grote publiek. 
Een waardevolle samenwerking waarbij de 
gemeente al snel inzag dat het toch niet 
zoveel moeite en financiële middelen verg-
de en waar de verenigingen uitgebreid hun 
verhaal konden doen. Zo leidde een foto-
tentoonstelling over Cuba van een plaat-
selijke fotograaf en AC delegee, tot een 
boeiend gesprek over de uitgebreide soci-
ale zekerheidsvoorzieningen in Cuba. Een 
imker kon het belang van bijen voor ons 
ecologisch evenwicht uitvoerig toelichten. 
Uit de Cultuurbeurs, ontstonden vele nieu-
we ideeën en activiteiten. Ook vandaag nog 
wordt er intensief over de muur gekeken en 
samengewerkt. 
Het werkveld in onze gemeente is dan ook 
heel klein. Het is een landelijke gemeente 
met bejaarde bevolking waar vooral het 

boerenleven regeert. Er is een zeer lage 
graad van werkloosheid, een beperkte cul-
turele diversiteit en er zijn merkwaardig 
genoeg geen leefloners. Dat lijkt zeer gun-
stig. De realiteit is echter iets genuanceer-
der, deze groep mensen worden aangezo-
gen door de centrumsteden Roeselare en 
Kortrijk, bij gebrek aan voorzieningen en 
vangnet in onze gemeente. De groep am-
bitieuze jongeren trekken eveneens weg 
bij gebrek aan werkgelegenheid in hun 
interessegebied of talent. Toch blijven er 
nog steeds mensen in de marge achter en 
houden we graag onze gemeente levendig. 
Daar werken we als Gaucho-Pittem zeer 
intensief aan. Daar drukken wij dan weer 
onze unieke stempel op. Hoe we dat doen? 
Zotte Maandag!’, vervolgt Koen.

Carnaval in volle zomertijd 

‘Zotte Maandag dat is “carnaval in volle 
zomertijd”, hiermee komt Patrick aan de 
beurt. ‘Een groot feest midden juli, waar 
heel Pittem en ook vele toeschouwers uit 
de buurgemeentes op af komen. De naam 
is wat misleidend want er wordt een hele 
week gefeest en niet enkel op maandag. De 
formule ligt al jaren vast. Op Zotte Maan-
dag wordt in de voormiddag een grote 
markt gehouden met de klassieke kramen 
aangevuld met standjes en activiteiten van 
de plaatselijke verenigingen. Al sinds 2004 
staan Gaucho-Pittem samen met de colle-
ga’s van Curieus op post met “fietsen op 
rollen”. Deelnemers kunnen hun beste fiets-
kunst bovenhalen en met hun spierkracht 
een lamp laten branden. Bewustzijn rond 
energieverbruik en ecologie zijn belangrij-
ke thema’s voor onze afdeling. Bezoekers 
van de stand worden aangesproken over 
deze en andere maatschappelijke kwesties. 
Een ongedwongen babbel in een gemoede-
lijke sfeer zorgt voor een goede interactie 
en een groeiend bewustzijn bij het publiek, 
verduidelijkt Koen.’ ‘Vaak zijn het kinderen 
die op de fiets springen en dan hebben de 
ouders tijd om te praten’, vult Patrick aan. 
‘In de namiddag trekt een grote “carnavals-

“De appreciatie, het 
applaus en het 
enthousiasme van het 
publiek op de dag zelf 
is een fantastische 
ervaring. Toch halen 
we meer voldoening 
aan de voorbereiding 
en de afbouw, het werk 
achter de schermen…”
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stoet” met praalwagens door de straten 
van Pittem. Zo’n 12.000 bezoekers staan 
jaarlijks op de uitkijk. De stoet begint stee-
vast met de (laatste nieuwe) tractoren en 
landbouwvoertuigen van de landbouwers 
uit het landelijke Pittem. Daarna zijn de 
praalwagens aan de beurt. Vaak worden 
die gebouwd door een straat, wijk of buurt 
waardoor Zotte Maandag buurten en buren 
uitgebreid samenbrengt. De stoet wordt 
verder aangevuld met de praalwagens van 
verenigingen waar sinds een aantal jaar 
één van Gaucho-Pittem tussen zit’, vertelt 
Koen ons verder. 

Het verschil maken

‘Het bouwen van zo’n wagen geeft enorm 
veel voldoening maar het uitgangspunt 
om er mee te beginnen ligt veel dieper. Elk 
jaar wordt voor Zotte Maandag een “deken” 
gekozen die de hele dag de festiviteiten 
leidt en wordt gevierd. Hierover beraadt de 
Sint-Elooisgilde van de metaalbewerkers 
en boeren achter gesloten deuren. De gilde 
is niet zomaar voor iedereen toegankelijk. 
Hierdoor vallen sommige mensen uit de 
boot’, vertelt Koen. ‘Gaucho-Pittem geeft 
deze mensen een Zotte Maandag zoals die 
oorspronkelijk bedoeld was: een dag om 
helemaal jezelf te kunnen zijn, ongeacht je 
job, sociale achtergrond of portemonnee’, 
vervolgt Patrick.
‘We pretenderen niet te kunnen wedijve-
ren met de monumentale praalwagens uit 
Aalst maar we bewegen iets, we brengen 
mensen samen die noch de kansen, noch 
de middelen hebben om hier zelfstandig 
voor te gaan. Daar maken wij het verschil! 
Zo bouwden we al aan een reusachtige we-
reldbol die door het publiek kon rollen, een 
pompoen die kon groeien en terug krimpen, 
een fraai piratenschip met vijf meter hoge 
vlaggenmast, kraaiennest en kanon dat 
witloof kon schieten! Het is een proces van 
maanden bedenken, bouwen, uitproberen, 
opnieuw beginnen, van gedacht verande-
ren, af en toe een tegenslag, een beetje dis-
cussie maar de dag erna er terug te staan, 
en uiteindelijk iets te maken dat van de 
groep is’, horen we van Patrick. ‘Openstaan 
voor mekaars mening, dialoog houden, ta-
lenten zien en daarmee aan de slag gaan, 
mensen zien groeien en openbloeien; daar 
draait het om. En als het moeilijk wordt: 
een pintje drinken en er een nacht laten 
overgaan’, vat Koen mooi samen. 
‘Onze wagen wordt gemaakt door een hech-
te groep mensen in een ongedwongen sfeer. 

We gaan zo kostenefficiënt en duurzaam 
mogelijk om met materialen waardoor we 
vaak gaan snuffelen in mekaars garage, 
hangar, het containerpark,… op zoek naar 
(her)bruikbare dingen’, vertelt Patrick met 
pretogen. ‘Patrick heeft zo een neus voor 
geschikte materialen die voor de meeste 
mensen afval zijn. Zo wist hij recent het 
chassis van een stacaravan uit 1945 op de 
kop te tikken. Hiermee heeft de groep nu 
zelf haar onderstel om de wagen te bouwen. 
Gestaag groeit het materiaal en de groep 
van vrijwilligers’, vervolledigt Koen. ‘De cre-
ativiteit van de groep zorgt ervoor dat er 
telkens een uitdagend actueel thema wordt 
gekozen: van de verkiezing van de grootste 
pompoen van Pittem tot de strijd tegen gly-
fosaat en andere onkruidverdelgers’, kan 
Patrick nog aanvullen. 
‘De appreciatie, het applaus en het enthou-
siasme van het publiek op de dag zelf is 
een fantastische ervaring. Toch halen we 
meer voldoening aan de voorbereiding en 
de afbouw, het werk achter de schermen,’ 
vertelt Koen trots. ‘Hoewel we dat niet te 
letterlijk mogen nemen want noodgedwon-
gen bouwen we buiten op’, grinnikt Patrick. 
‘We beschikken niet over een ruimte waar 
we onze wagen kunnen optuigen. Niet altijd 
handig als de weergoden niet meewillen 
maar we laten dat niet aan ons hart ko-
men.’ ‘Het maakt dat nieuwsgierigen snel-
ler op bezoek komen en de handen uit de 
mouwen steken. Het draagt alleen maar bij 
tot ons open karakter als groep. Gelukkig 
kunnen we terecht op de terreinen en kan-
tine van de plaatselijke hondenschool’, ver-
volgt Koen. ‘Eén maal per jaar verwennen 
we onze groep vrijwilligers. We organiseren 
een kaas en wijn avond die we aan de vrij-
willigers gratis aanbieden. Met de winst van 
de betalende sympathisanten, spijzen we 
onze kas. Aangevuld met het prijzengeld 
van de stoet, betaalt door de gemeente, 
beschikken we over een klein beetje midde-
len om de groep draaiende te houden. Niet 
altijd een even makkelijke evenwichtsoefe-
ning’, weet Koen, die al lang als vrijwilliger 
meedraait in verschillende verenigingen en 
vaak de financiële kant op zich neemt. ‘Ge-
lukkig kunnen we ook nog rekenen op Linx+ 
voor onder andere: logistieke steun, onder-
steuning bij het maken van onze communi-
catiemiddelen, de vrijwilligersverzekering 
en af en toe een deugddoend schouder-
klopje...’ 

Ben je er graag bij op de volgende Zotte Maan-
dag? Stip dan alvast 15 juli 2019 in rood aan in 
je agenda. 

WIST JE DAT 

Gaucho-Pittem op zoek is 
naar een hangar, schuur of 
werkplaats in (de buurt van) 
Pittem waar ze kunnen werken 
aan hun praalwagen voor de 
stoet. Beschikbaar elk jaar van 
1 juli tot 1 juli van het volgende 
jaar, zodat minder gunstig 
weer hun bouwenthousiasme 
niet kan ondermijnen.
Wie zich geroepen voelt kan 
contact opnemen met:  
info@linxplus.be 

“Een ongedwongen babbel 
in een gemoedelijke 
sfeer zorgt voor een 
goede interactie en een 
groeiend bewustzijn 
bij het publiek…”



LINX+ NIEUWSBRIEF 2019-1 / JANUARI-FEBRUARI-MAART 4

EERSTE HULP BIJ AFDELINGEN

Niet alleen de Chinezen zijn vrijwilligers

Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat 1 op 5 Vlamingen zich 
vrijwillig inzet. Bijna 20% van die vrijwilligers is actief in socio-culturele verenigingen 
zoals Linx+. Samen presteren alle Belgische vrijwilligers jaarlijks meer dan 220 mil-
joen vrijwilligersuren of ongeveer vier uur per week per vrijwilliger. 

Als we kijken naar de intensiteit dan zien 
we dat 20 tot 24-jarigen de meeste tijd 
spenderen aan vrijwilligerswerk. Tussen 30 
en 40 jaar focussen mensen vaker op hun 
gezinsleven en werk en is er minder tijd 
voor een vrijwillig engagement. Hebben en-
kel senioren tijd voor vrijwilligerswerk? In 
Vlaanderen ligt het aantal 60-plussers zelfs 
lager dan de groep 40 en 50-jarigen die 
zich belangeloos inzet. En hoewel we vaak 
de andere indruk hebben, is het aantal vrij-
willigers de laatste 15 jaar stabiel gebleven 
en blijft de instroom komen. Hoe dan ook: 
fantastisch dat we op al die wilde weldoe-
ners kunnen rekenen! 

Wie heeft er nog tijd voor om zich 
vrijwillig in te zetten?

Maatschappelijke evoluties en individuali-
sering zorgen ervoor dat we ons engage-
ment als vrijwilliger anders opnemen. Vroe-
ger speelden de verzuiling en onze sociale 
en politieke achtergrond een grote rol. Van-
daag bepalen andere factoren onze inzet: 
onze noden, interesses, motivatie, agenda, 
job, hobby’s,… De tijd dat vrijwilligers een 
engagement opnamen voor het leven is 
niet meer. Vrijwilligers zijn meer dan vroe-
ger, op zoek naar een afgebakende taak in 
tijd of ruimte. Persoonlijke beleving staat 
centraal en is gericht op betekenis creëren, 
waarde zoeken, ontplooiing, betrokkenheid 
of bijdragen tot sociale verandering. Het is 
dan ook de taak van Linx+ en de plaatselij-
ke afdelingen om dit nieuw soort engage-
ment te zien als een uitdaging. Hoe we dit 
moeten aanpakken? Door in te spelen op 
motivatie, levensloop en haalbaarheid van 
de agenda, talenten, beleving van de vrij-
williger. En proberen los te komen van veel 
vergaderen, vaste functies en een logge hi-
erarchische structuur. ICT en sociale media 
zijn hiervoor dankbare hulpmiddelen. Niet 
zo vanzelfsprekend maar met de volgende 
10 tips kan je alvast wel aan de slag. 

10 tips voor geslaagd vrijwilligerswerk 

Waarvoor staat je Linx+ afdeling?
Wie zijn jullie als Linx+ afdeling en welke 
activiteiten organiseren jullie? Hoe pak-
ken jullie dat aan? Hoe maken jullie het 
verschil? Het loont de moeite om hier als 
groep eens over na te denken en dit ver-
haal klaar te hebben in gesprek met een 
deelnemer, nieuwe vrijwilliger of partneror-
ganisaties. 

Wie zoekt die vindt (en we hebben het 
niet over Chinezen)
Nieuwe vrijwilligers komen niet zomaar 
aangewaaid. Spreek mensen rechtstreeks 
aan, kom buiten, verruim je blikveld. Maak 
reclame met een flyer, via sociale media, 
zorg dat je op vele plaatsen aanwezig bent. 
Goede activiteiten geven goesting om mee 
te helpen. Bedenk dat mensen misschien 
niet bereid zijn om in een bestuur (voor het 
leven) te stappen maar wel willen meewer-
ken aan een specifieke activiteit of in een 
werkgroep willen zitten. Ook die handen 
maken het vele werk licht. Zoek niet te ver: 
vrijwilligers engageren zich meestal het 
liefst dicht bij huis.

Maak aangenaam kennis
Neem de tijd om je nieuwe vrijwilligers met 
zorg te ontvangen. Luister naar verwach-
tingen en bekijk de mogelijkheden. Geef 
mensen de tijd om in te werken en aan te 
voelen of het goed zit. Stel je groep open 
voor nieuwelingen en bouw langzaam op. 
Deze tip geldt overigens ook voor (nieuwe) 
deelnemers: ga in gesprek, laat mensen 
zich welkom voelen, kruip niet met de vaste 
kliek samen in een hoek. 

Oog voor talent
Luister naar interesses en mogelijkheden 
en geef uitleg over de taken waarvoor je 
vrijwilligers zoekt. Bekijk waar talenten 
en beschikbare taken overeenstemmen. 
Laat kandidaten van verschillende dingen 
proeven. Ga niet overhaast te werk. Durf 
in vraag te stellen hoe het tot nu toe altijd 
gelopen is en of dat nieuwe talent voor een 

WISTJEDAT

“Chinese vrijwilliger” een 
Vlaamse uitdrukking is voor 
iemand die verplicht wordt om 
een vervelende taak op zich 
te nemen. De oorspronkelijke 
betekenis komt met grote 
waarschijnlijkheid van de 
Koreaanse Oorlog (1950-
1953), waar zowel Belgen als 
Nederlanders meevochten 
aan de kant van Zuid-Korea. 
Chinezen werden verplicht om 
mee te vechten aan de kant 
van Noord-Korea, maar toch 

“vrijwilliger” genoemd.
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frisse wind kan zorgen. Bevraag actief de 
stillere (bestaande of nieuwe) vrijwilligers. 
Hun input is even waardevol als de luidste 
van de groep.

Goede afspraken en goede vrienden
Zorg ervoor dat vrijwilligers een goed om-
schreven taak hebben en dat het duidelijk 
is bij wie ze terecht kunnen voor vragen. Ga 
er niet van uit dat nieuwe vrijwilligers op 
de hoogte zijn van de verhalen en de on-
geschreven afspraken die al jaren gelden. 
Geef mensen de tijd om te groeien in hun 
vrijwilligerswerk en hun plaats in de groep 
te vinden. 

Zorg voor een persoonlijke band
Vrijwilligers die hun taak graag doen zijn 
blijvers. Zorg ervoor dat elke vrijwilliger 
een goede band met minstens één vast 
teamlid. Een luisterend oor en tijd voor een 
babbel maken vaak het verschil. 

Maak het gezellig 
Een goede sfeer zorgt ervoor dat het (vele) 
werk met plezier wordt aangepakt. Neem 
ook de tijd om gezellig samen te zijn, aan 
uitwisseling te doen, bij te praten,… Hier-
voor tijd maken zorgt voor een betere ver-
bondenheid en hechtere groep. Af en toe 
een feestje houdt de sfeer erin. Las in de 
overlegvergaderingen een moment in om 
even bij te praten in plaats van enkel de ta-
kenlijsten te overlopen. 

Schouderklopjes
Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend. 

Het vraagt toewijding, inzet 
en kostbare vrije tijd. Na een 
langere periode wordt dit 
allemaal vanzelfsprekend. 
Blijf attent en geef jezelf en 
de andere vrijwilligers af en 
toe een schouderklopje, een 
kleine attentie, een compli-
ment,… Wees attent voor 
wat er in het leven van een 
medevrijwilliger gebeurt 
en speel daar als groep op 
in. Jullie zijn niet alleen een 
groep die activiteiten orga-
niseert, bekijk het ook als 
een vriendenkring die zorg 
draagt voor elkaar. 

Werk samen met bijzondere 
doelgroepen
Durf samen te werken met organisaties die 
vertrouwd zijn met bijzondere doelgroepen: 
mensen met een beperking, maatschappe-
lijk kwetsbare mensen, anderstaligen die 
hun Nederlands willen oefenen,…
Weet dat dit een bijzondere begeleiding 
vraagt, een investering van de groep, maar 
je krijgt er ook veel voor terug: een vrijwil-
liger met een bijzonder talent, je leert zelf 
bij, een nieuw lid van je vriendenkring,… 

Neem afscheid in stijl
Vrijwilligerswerk is niet voor eeuwig. Het 
kan dat iemand beslist om zijn engagement 
te beëindigen: een ander moment in de le-
vensloop, nieuwe interesses, persoonlijke 
redenen,…
Blijven praten is de belangrijkste bood-
schap en vooral in schoonheid eindigen. 
Bouw een feestje, zorg voor een mooie be-
danking,… Oude vrijwilligers blijven op die 
manier ambassadeurs van je afdeling. 

Wat doet Linx+?

Weet dat je er niet alleen voor staat. Als 
vrijwilliger van een Linx+ afdeling kan je te-
recht bij je gewestelijke afdelingsbegeleider 
en het landelijk secretariaat voor: nieuwe 
ideeën voor activiteiten en uitstappen, kant 
en klaar aanbod, uitwerking van de promo-
tie van je activiteiten, uitwisseling met an-
dere Linx+ afdeling, de vrijwilligersverzeke-
ring… maar ook voor een goede babbel en 
een luisterend oor. 

GETIPT DOOR LINX+

De verdwenen dorpen van Palestina

In mei zullen de camera’s op Eurovision 
2019 in Israël gericht zijn. Dat festival zal 
zich letterlijk voltrekken bovenop de ruï-
nes van de verdwenen Palestijnse dorpen. 

Uit internationale solidariteit steunen we 
de boycot tegen deze propagandacultuur 
die de schending van mensenrechten wil 
toedekken. Met een fototentoonstelling 
van journalist Johan Depoortere brengen 
we de misdaad voor het voetlicht die het 
Eurovisiesongfestival als feestelijk rook-
gordijn aan onze blik wil onttrekken. 
 — 28 januari tot 30 april in de gebouwen 

van de VRT 
 — 6 tot 30 mei in De Markten in Brussel 

en De Groene Waterman in Antwerpen
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after midnight

AFDELINGSNIEUWS

Bewogen Fotografen duiken de nacht in

Dit jaar staat de jaarlijkse fotografiewedstrijd van Linx+ in het thema ‘After Midnight 
– Bewogen Nachten’. We gaan op zoek naar wat er gebeurt als het licht uitgaat of de 
zon onder gaat. Wie trekt er ’s nachts op pad? Waar lig jij wakker van?

Sta je te popelen om met je camera aan de 
slag te gaan maar heb je geen idee waar te 
beginnen? Of zou je nog wat uitleg kunnen 
gebruiken over hoe je best fotografeert 
met weinig licht? Linx+ organiseert in ver-
schillende gewesten nachtwandelingen en 
workshops rond (nacht)fotografie. Zo dui-
ken we in Brussel samen met een ervaren 
gids en fotograaf de nacht in op zoek naar 

de beste ‘bewogen’ nachtfoto’s. We gaan 
op bezoek bij de mannen en vrouwen van 
de nacht, zij die ’s nachts de boel draaien-
de houden zodat wij op beide oren kunnen 
slapen. De gids zal het oog van de kijker 
richten op de sociaal bewogen omgeving, 
de fotograaf kan ‘on the spot’ tips meege-
ven om dit moment in een prachtig beeld 
te gieten. Ook in de andere gewesten kan 
je terecht voor uitdagende workshops en 
wandelingen. Check onze website en face-
bookpagina voor alle info.
Geen inspiraties meer nodig en ben je al he-
lemaal klaar om je foto’s (max. 4) door te 
zenden? Stuur ze dan als de bliksem, maar 
zeker voor 31 mei, naar linxplus.fotografie@
gmail.com. Het wedstrijdreglement kan je 
op de website nalezen. 
Alvast veel succes!

www.facebook.com/BewogenFotografenLinxplus, 
www.bewogenfotografen.be of  
karen.dick@linxplus.be

Anders Bekeken
Met kant en klare stadswandelingen en fietstochten, serveert Linx+ je de geschiede-
nis van de gewone man en vrouw. Stap voor stap, omdat die geschiedenis compleet 
vergeten wordt. 

Met onze wandelingen gaan we voorbij 
aan het louter toeristische verhaal en ko-
men we tot wat voor Linx+ de essentie is: 

de emancipatie van 
de kleine man. Saaie 
tochten? Neen, abso-
luut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire 

doen we tegelijk in uw soep. De komende 
maanden op het programma:
 — 27/04: Leuven 
 — 25/05: Hasselt
 — 22/06: Blankenberge

Meer info en inschrijven zie www.linxplus.be of 
Dorien Deloof 02 289 01 81 en info@linxplus.be

BEWOGEN
FOTOGRAFEN

Hasselt Anders Bekeken

Blankenberge Anders Bekeken

Oost-Vlaanderen

Ons Huis in Gent Anders Bekeken – ontbijt met een delegee
In het zonovergoten lokaal van Ons Huis 
op de Vrijdagmarkt kwamen we samen 
voor ‘Ontbijt met een delegee’. Op het 
menu stond, naast het rijkelijke ontbijt en 
een dampende kop koffie, een gesprek met 
Yves Wattenberghe, delegee bij de Post en 

Peter Wallez, delegee bij KBC. Na dit leerrij-
ke gesprek werden we rondgeleid door de 
prachtige geschiedenis die zich achter de 
gevels van Ons Huis verbergt. Een absolute 
aanrader voor iedereen die weleens in Gent 
vertoefd!
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Limburg

Het Virveld ontbijt voor Dieren in nood. 
et zo’n 180 inschrijvingen voor het ontbijt 
voor Dieren in nood, kon het Virveld maar 
liefst 500 euro inzamelen. Het idee om 
dit goede doel te steunen kwam er na een 
uitgebreid bezoek. Het asiel uit Kinrooi 
zorgt voor een tijdelijke warme thuis voor 
vele dieren. Meestal gaat het om katten 

en honden maar af en toe kan je er ook 
terecht voor een kanarievogel, kip of zelfs 
geit. Het ingezamelde geld is dus zeker 
goed besteed. Wie nog een nieuwe vriend 
zoekt en er goed voor kan zorgen, kan een 
kijkje nemen op de facebook pagina van 
Dieren in nood Dino vzw. 

Vlaams-Brabant

Naar jaarlijkse goede gewoonte vertoont 
Linx+ ook in 2019 enkele meeslepende Afri-
kaanse films. Deze keer staan de sociale 
strijd en het klimaat op het programma. 

Maandag 29 april om 20u ‘Nothing About 
Us Without Us’ en dinsdag 7 mei om 20u 
‘Golden Fish, African Fish’
Gratis toegang!

Locatie: Linx+ Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven  
www.facebook.com/linxplus.vlaamsbrabant/ en www.linxplus.be

Ontdek met Linx+ Diest 
en het Hageland
Diest, versterkte stad met een rijk verleden, 
waar de graven van Nassau ooit regeerden 
en The Scabs hun eerste noten speelden. 
De Citadel is ons vertrekpunt voor een be-
zoek aan de parachutisten, de prins van 
Oranje, de begijnen, de nachtwachter en de 
plaatselijke brouwers. Wie graag verder uit-
waaiert kan de fiets op om het Hageland te 
doorkruisen, in het spoor van de Vlaamse 
mijnwerkers van Marcinelle, Sven Nys of de 
wijnboeren van het Hageland. 

Inschrijven tot uiterlijk 20 april via het formulier 
op de website www.linxplus.be.  
Meer info: info@linxplus.be of 02 289 01 80.

DIEST

ONTDEK MET LINX+  
DIEST EN HET HAGELAND

Diest, versterkte stad met een rijk verleden, 
waar de graven van Nassau ooit regeerden 

en The Scabs hun eerste noten speelden. De Citadel is 
ons vertrekpunt voor een bezoek aan de parachutisten, 
de prins van Oranje, de begijnen, de nachtwachter en 
de plaatselijke brouwers. Wie graag verder uitwaaiert 
kan de fiets op om het Hageland te doorkruisen, in 
het spoor van Sven Nys, de Vlaamse mijnwerkers van 
Marcinelle of de wijnboeren van het Hageland. 

Surf voor meer info naar  www.linxplus.be 

Vanaf 1 maart tot uiterlijk 20 april kan je inschrijven  
via de website, bij je regio-medewerker of via  
info@linxplus.be of 02 289 01 80. 

DIEST 9 JUNI
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Tweede grote Prijs van de Sociale Fotografie

Voor de tweede maal organiseert Linx+ 
Oost-Vlaanderen de Grote Prijs voor Soci-
ale Fotografie. Laatstejaarsstudenten foto-
grafie worden uitgenodigd een reeks beel-
den van maximum 10, het concept van de 
reeks en hun CV door te sturen via wetrans-
fer.com naar hendrik.braet@linxplus.be
Uit de inzendingen kiest een professionele 
jury 6 laureaten die mogen exposeren tij-
dens de drukbezochte Gentse Feesten in 

een prachtige historische zaal in het hart-
je van Gent. De hoofdwinnaar krijgt een 
mooie geldprijs. Beelden van 5 laureaten 
zullen ook een half jaar te zien zijn in XL 
formaat tegen de buitenmuur van het ge-
kende fotolabo fotoshop in Gent gedurende 
een half jaar.

Reden genoeg dus om deel te nemen. Inzenden 
kan tot 31 mei. Meer info: www.linxplus.be
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West-Vlaanderen

Le Jeune Karl Marx – filmvoorstelling
West-Vlaanderen staat bekend om zijn gro-
te band met sociale film. Voor een aantal 
afdelingen is dit een jaarlijkse gewoonte. 
Deze maal hebben we een unicum: drie 
plaatselijke afdelingen - Linx+ Gistel, Brug-
ge B en Kortrijk TXTH - hebben ingete-
kend om samen op drie filmvoorstellingen 
te organiseren in het teken van arbeiders 

en revoluties. De film ‘Le jeune Karl Marx’ 
leek hiervoor de uitgelezen prent. Niet al-
leen omdat de film een sociale achtergrond 
heeft maar ook omdat de film volgens onze 
afdelingen te weinig aandacht kreeg bij de 
West-Vlaamse bioscopen. Schrik voor een 
revolutie zeker? 

Rudy Dubois wint de Cieper trofee
Onlangs werd Rudy Dubois, bezieler van 
de ‘Verenigde Ieperse Fotoclubs’, door de 
cultuurraad van Ieper beloond voor zijn 
inzet met de cultuurtrofee ‘Cieper’. Rudy, 
gepassioneerd door fotografie, is als trek-
ker van verschillende fotoclubs waaronder 
ook één van Linx+, steeds bij de pinken om 
nieuwe ideeën uit te werken. Samen met 
de andere vrijwilligers organiseert hij fo-

tografische uitstappen, fotoshoots in eigen 
stad of eigen clubstudio, zet hij mooie foto-
tentoonstellingen op poten, neemt hij deel 
aan “Buren bij Kunstenaars”, organiseert 
hij reisreportages,... Naast deze realisaties 
heeft Rudy nog tal van andere culturele 
verdiensten in zijn thuisstad en omgeving 
onder andere bij vtbKultuur. Een terechte 
winnaar dus!

Antwerpen

Nieuwjaarsfeest van de Senioren regio Antwerpen
Op vrijdag 1 februari 2019 organiseerden de 
Senioren uit Antwerpen hun jaarlijks nieuw-
jaarsfeest in de feestzaal van de BTB. Lisa 
del Bo, Davy Gilles en het Showballet Show-

case gaven het beste van zichzelf. 
Luc Caals zorgde voor de humo-
ristische noot tussendoor. 

Linx+ Transitiedag
De wereld verandert razendsnel. Er liggen 
voor onze – en komende generaties enor-
me uitdagingen op sociaal -, ecologisch - en 
politiek vlak. Op zondag 10 februari orga-
niseerde Linx+ Antwerpen daarom een dag 
die volledig in het teken stond van “transitie” 
met onder andere een geanimeerde lezing 
van Dirk Barrez gevolgd door een bedrijfs-
bezoek bij het duurzaam bedrijven terrein 
in Noeveren “Scherpenhoek”. Tot slot een 
geleid bezoek aan de “New Belgica”, een 
replica van de historische houten driemas-

ter waarmee Belgi-
sche ontdekkings-
reiziger Adrien de 
Gerlache naar de 
zuidpool voer. Het 
bouwproject is een 
opleidingstraject 
voor langdurig laag-
geschoolde werk-
zoekenden.

Mechelen-Kempen

‘Affiche!, in 100 beelden van toen naar 
morgen’ is een project rond en met affi-
ches uit het rijke archief van AMSAB-ISG. 
We vroegen aan jonge grafisch kunstenaars 
om maatschappelijke strijdthema’s uit het 
verleden te vertalen naar hun leefwereld. 
Uit alle ingezonden ontwerpen werden 54 
affiches geselecteerd die de basis vormen 
van deze reizende tentoonstelling. De ten-

toonstelling toont de wisselwerking tussen 
het nieuwe werk en de oorspronkelijke af-
fiches, of hoe strijdthema’s van toen hun 
boodschap naar morgen brengen.

Van 02 tot 26 april strijkt de expo neer in de 
gebouwen van ABVV Turnhout, Grote Markt 48, 
2300 Turnhout. Binnenspringen kan van maan-
dag tot vrijdag van 9u tot 12u30.

IN 100 BEELDEN
VAN TOEN NAAR MORGEN


