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VOORWOORD

Beste vrijwilliger,

Op het moment dat jullie deze Nieuwsbrief in de bus krijgen, zijn de verkiezingen achter 
de rug. Het is best spannend om een voorwoord te schrijven waarvan je weet dat het 
misschien in een ander tijdperk gelezen gaat worden. Want wat brengt ons de toekomst? 
Een verder beleid waar men inzet op het tegen elkaar opzetten van mensen? Waar men 
ons verteld dat we best voor onszelf kunnen opkomen en geen middenveld, dus ook 
Linx+ en al zijn vrijwilligers, nodig hebben? Dat als we maar hard genoeg willen we alles 
kunnen bereiken? Een tijd waarin we met z’n allen nog langer voor minder pensioen gaan 
werken? 

Of… worden we wakker in een tijdperk waar we weer sleutelen aan solidariteit. Waar 
degenen die het goed hebben mee zorg dragen voor zij die het minder goed hebben. Dat 
het middenveld zijn rol weer kan en mag spelen: opkomen voor zij wiens stem wat minder 
luid klinkt. Waar het middenveld weer aan de alarmbel mag trekken of dwarsliggen, 
zonder schrik te moeten hebben voor afstraffing. Waar vrijwilligers weer een stem in het 
debat hebben, omdat mensen gehoord worden. 
Had ik maar een glazen bol...

Gelukkig is de Trefdag ieder jaar weer een hoogmis voor Linx+. Het is de dag waarop 
we jou,… en jou… en ja ook jou graag in de bloemetjes zetten. Een dag waarop we willen 
tonen dat we blij zijn om jou als vrijwilliger in ons midden te hebben. Een dag in het teken 
van elkaar ontmoeten en samen leuke dingen doen. Een fotoreportage vind je terug in 
deze nieuwsbrief. Volgend jaar hebben we iets speciaals in petto. Hoe de Trefdag er dan 
gaat uitzien verklappen we natuurlijk nog niet. 

En zo zijn we klaar voor de zomer. Dat het een warme, menselijke zomer mag worden. 
Een zomer die warmte brengt in fijne ontmoetingen met vrienden en medemensen. 
Samen onder de paraplu. Want onze aarde heeft de regen hard nodig.

Fijne vakantie,

Caroline Cocquyt
coördinator Linx+

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 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.
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“Ook vandaag nog zijn 
we actief betrokken bij 
die werking en pikken 
we in op andere goede-
doel-initiatieven zoals de 
Warmste week. Hiervoor 
organiseren we elk jaar 
een fietsmarathon’

LINX+ SPRAK MET 

5 voor 12

Aan tafel, Jan, Luc en Koen, drie vrienden en trekkers van 5 voor 12. Voor degenen die 
er in de jaren ’80 niet bij waren, ‘5 voor 12’ was één van de beproefde slogans tijdens 
de rakettenbetogingen. Niet toevallig de naam van deze Linx+ afdeling want toen er 
een politiek onevenwicht dreigde in Hoeilaart, stonden deze drie mannen klaar om 
daar aan te werken. Niet op het eerste gezicht maar wel in het gesprek wordt duidelijk 
dat deze drie enthousiastelingen reeds een aantal jaar de pensioengerechtigde leeftijd 
hebben bereikt. En toch hebben ze nog elke dag tijd te kort door alle activiteiten en 
engagementen die ze combineren.

Noord-Zuid ook in Hoeilaart

‘Het begon allemaal met projecten van 
11.11.11. Door informatieavonden, een brunch 
en quiz te organiseren wilden we de be-
volking van Hoeilaart sensibiliseren voor 
Noord-Zuid thema’s. Met de uitrol van deze 
activiteiten kreeg 5 voor 12 vorm’, start Jan 
enthousiast. 
‘In de jaren ’80 schonk de gemeente 3000 
Belgische frank aan 11.11.11. zonder verder 
veel uitleg te geven aan de inwoners. On-
der andere dankzij onze inspanningen werd 
Hoeilaart één van de eerste gemeentes met 
een GROS (gemeentelijke raad voor ont-
wikkelingssamenwerking) en slaagden we 
erin om de politiek ertoe te bewegen om 
de 0,7% norm van de gemeentebegroting 
voor ontwikkelingssamenwerking te reali-
seren en werd Hoeilaart ook een Fairtrade 
gemeente’, weet Luc aan te vullen. 
‘Ook vandaag nog zijn we actief betrokken 
bij die werking en pikken we in op andere 

goede-doel-initiatieven zoals de Warmste 
week. Hiervoor organiseren we elk jaar een 
fietsmarathon’, horen we van Koen. 

Jazz van wereldklasse

‘Een vast uitgewerkt jaarprogramma heb-
ben we niet maar we hebben wel onze jaar-
lijkse Jazzconcerten: van oktober tot april 
kan je elke 3de donderdag van de maand bij 
ons terecht voor kwaliteitsjazz van over de 
hele wereld. Een fantastische ervaring want 
we komen hiermee met heel veel mensen in 
contact en geven muzikanten een podium 
en een enthousiast publiek’, vertelt Jan. 
‘Hoeilaart heeft een rijke traditie in Jazz. 
Het begon allemaal met de wedstrijd “Jazz 
Hoeilaart”, die later uitgroeide tot “B-Jazz 
Leuven”. Omdat we die traditie nieuw leven 
wilden inblazen, organiseerden we opnieuw 
de Hoeilaartse editie. Het zou een eenmali-
ge activiteit worden maar we zijn nu 10 jaar 
verder en we kunnen intussen spreken over 
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“Sinds een jaar of vier 
organiseren we een 1-mei-
feest. De eerste editie was 
een schuchtere poging 
met meer muzikanten 
dan toeschouwers maar 
intussen trekt dit feest 
ook in Hoeilaart het 
nodige volk en is de 
formule verder verfijnd. 

een goedlopend en zelf-financierend eve-
nement,’ verduidelijkt Luc. 
‘Vandaag is Jazz at Felix opnieuw een ge-
vestigde waarde in het circuit. We krijgen 
elke week 2 tot 3 aanvragen van jazzmu-
zikanten binnen om te mogen optreden. Er 
kruipt veel tijd in deze activiteit maar we 
krijgen er ook veel voor terug: respect en 
enthousiasme van de muzikanten en de 
toeschouwers. Jazz is een heel specifiek 
genre, een stijl die dicht bij de mensen staat 
en dat past wonderwel met hoe wij in het 
leven staan,’ besluit Koen. 

Van Jazz naar Folk

Hoewel de drie heren zelf geen muziek spe-
len (althans niet publiekswaardig) plannen 
ze dit jaar alweer een andere activiteit rond 
muziek. 
‘Het is intussen 40 jaar geleden dat in 
café ‘De Mallemolen’ het eerste folk-con-
cert werd georganiseerd. Het café gesticht 
door Leon Lamal, later manager van onder 
andere Johan Verminnen en De (Nieuwe) 
Snaar, groeide uit tot een vaste waarde 
voor folkmuziek’, steekt Luc enthousiast 
van wal. ‘Ongeacht de naam van de groep; 
je kon er elke vrijdagavond terecht voor 
een kwaliteitsoptreden.’ 
John Gillard die er van in het begin bij was, 
kwam in contact met de mannen van 5 voor 
12 en er ging alweer een bal aan het rollen. 
Op 6 september 2019 kan je in Hoeilaart te-
recht voor “The Folklands” met optredens 
van onder andere Dronematic, Bistroo 
Band en Borokov. Niet te missen dus!

1 mei, een schuchtere poging die groeit

‘Sinds een jaar of vier organiseren we 
een 1-mei-feest. De eerste editie was een 
schuchtere poging met meer muzikanten 
dan toeschouwers maar intussen trekt dit 
feest ook in Hoeilaart het nodige volk en 
is de formule verder verfijnd. Deelnemers 
kunnen naast de concertreeks, genieten 
van een door Koen bereide, eerlijke maal-
tijd. De ingrediënten die hij daarin verwerkt 
komen vaak uit zijn eigen groentetuin’, ver-
telt Jan.
‘Ik werk zoveel mogelijk met seizoensge-
bonden producten om kostenbewust een 
lekkere en gezonde maaltijd samen te 
stellen. De winst hiervan wordt opnieuw 
geïnvesteerd in activiteiten en initiatie-
ven van 5 voor 12’, verduidelijkt Koen.  
‘Hieruit is overigens een reeks kooklessen 

met als thema “Dagen zonder vlees” ont-
staan’, vult Luc aan. 
‘We pikken wel vaker in op thema’s uit de 
actualiteit die dicht bij ons staan. Zo gaf ik 
een lezing over passief bouwen na het vol-
tooien van mijn eigen woning, promoten 
we de samensterker-campagne en zetten 
we graag fietsen in de kijker’, vertelt Koen.

De moderne vrijwilliger

‘Zeker vandaag met de klimaatacties, mer-
ken we dat de jeugd maatschappelijk te 
bewegen is en openstaat voor vrijwilligers-
werk. Toch is dat op een andere manier dan 
hoe wij dat altijd hebben gedaan. Vandaag 
nemen jonge mensen een engagement 
veel vaker in los verband op en korter in 
tijd, meer afgebakend en naar een thema 
toe. De verzuiling is bijna verdwenen en dat 
maakt dat dat engagement vaker thema-
tischer wordt opgenomen dan verbonden 
aan een politieke ideologie’, bedenkt Koen. 
‘Zo heb je in Hoeilaart, het jaarlijks dorps-
spel “Het hele dorp” waar letterlijk het 
hele dorp aan deelneemt en activiteiten 
en uitdagingen uitdenkt. Onze kinderen en 
kleinkinderen werken hier fervent aan mee 
onder de koepel van 5 voor 12. Daarnaast 
horen ze bij de enthousiastelingen die elk 
jaar het plaatselijk Nerorock festival in el-
kaar boxen. Ze zijn dus wel bezig hoor maar 
gewoon anders,’ vertelt Luc.
‘Er is ook veel meer aanbod dan pakweg 30 
jaar geleden. Elke dag is er iets te doen in 
het Gemeenschapscentrum Felix Sohie (ge-
noemd naar de ‘uitvinder’ van de druiven-
serre en druiventeelt in onze regio). Waar 
blijft de tijd dan nog om zelf iets te organi-
seren?’ vraagt Jan zich af.  
Bij de vraag hoe ze dit zelf in het verleden 
gecombineerd kregen met de job, geven de 
mannen toe dat het niet altijd even mak-
kelijk was om vrijwilligerswerk en engage-
ment, een plaats te geven in hun agenda. 
Toch lukte dat. 
‘Zelfs als ik zou verhuizen naar het zuiden 
van Frankrijk zou ik binnen de kortste ke-
ren een straatfeest organiseren en dan 
de trekker worden van de plaatselijke ac-
tiviteiten. Dat zit gewoon in mij, in ons al-
len’, vertelt Luc. ‘Vrijwilligerswerk is voor 
mij vooral menselijk contact en interactie.’ 
‘En feestvieren,’ vult Koen aan. ‘We vieren 
overigens te weinig feest,’ besluit Koen. 

WIST JE DAT? 

Een gemiddeld potlood een lijn 
kan trekken van 56 km lang. 
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EERSTE HULP BIJ AFDELINGEN

De levensfasetest: waar was dat nu goed voor?
Net zoals mensen verschillen groepen vrijwilligers van elkaar. Ze doorlopen allebei een 
natuurlijke levensloop die in fases op te delen valt van startend naar autonoom over 
routineus en eindigend bij verstillend. Geen enkele fase is beter dan een andere maar 
elke fase staat voor andere noden en vraagt een specifieke aanpak. 

Zo ligt er voor een startende afdeling wei-
nig vast. Er gaat veel energie naar het zoe-
ken van nieuwe vrijwilligers, activiteiten en 
samenwerkingspartners. Deze energie juist 
kanaliseren is belangrijk.
Autonome groepen blinken uit in vertrou-
wen en creativiteit. Vrijwilligers vormen 
een stevige kern die graag een uitdaging 
aangaan en daar wat hulp bij kunnen ge-
bruiken. 
Bij routineuze groepen loopt alles ge-
smeerd. Zij hebben duidelijke afspraken en 
draaiboeken voor de meeste activiteiten en 
vergeten daardoor weleens de dingen van-
uit een andere hoek te bekijken. 
Verstillende groepen zijn vaak warme ker-
nen van vrijwilligers en deelnemers die 
nog een tijdje op mooie tradities blijven be-
staan. De kennis, ervaring en inzet van deze 
afdelingen moet gekoesterd worden.
Vorig jaar vroegen we aan alle Linx+-afde-
lingen om een levensfasetest in te vullen. 
Met thema’s als invloed en doorstroom van 
vrijwilligers, de invulling van activiteiten, de 
werking van de afdeling, de link naar Linx+ 
als koepel en de samenwerking met part-
ners, kregen zowel de vrijwilligers van de 
afdeling als Linx+-medewerkers een betere 
kijk op elke afdeling. 

Op basis van de gezamenlijke resultaten 
weten we intussen waar het goed gaat en 
waar we als Linx+ nog werk hebben. Om 
dit werk aan te pakken, komen de colle-
ga’s die afdelingen ondersteunen regelma-
tig samen. Ervaren collega’s brengen hun 
wijsheid en kennis mee, jongere collega’s 
brengen de frisse wind. Samen bespreken 
ze de goede praktijken en de problemen die 
ze tegenkomen en doorlopen ze de oplos-
singen. Op die manier werken we met het 
Linx+-team aan een afdelingsbeleid aange-
past aan de noden van onze afdelingen. 

Vrijwilligers zijn geen uitgestorven ras, ze 
blijven komen. Hoewel, verenigen doen ze 
vandaag vaak anders. Ook bij Linx+ mer-
ken we deze ommezwaai. Hoe we daarmee 
omgaan en deze initiatieven kunnen onder-
steunen, dat wordt het thema voor ons vol-
gend overleg. 

Suggesties en weerklank van onze vrijwilligers 
zijn welkom. Laat dus zeker van je horen!  
sandra.temmerman@linxplus.be 02 289 01 72. 

Op de jaarlijkse Trefdag bren-
gen we verschillende afdelin-
gen samen. 
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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, absoluut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire doen we tegelijk in 
uw soep. 

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

De komende maanden staan er maar liefst 
3 nieuwe wandelingen op het programma:

 — 28 september: Olen Anders Bekeken 
 — 19 oktober:  

Brussel: pierewaaien met Bruegel 
 — 23 november:  

Gent Dampoort en Campo Santo 
 — 14 december: Charleroi Anders 

Bekeken

Grote Prijs Sociale Fotografie
Juryleden Geert Stadeus (eindredacteur 
Snoecks), Bas Bogaerts (persfotograaf De 
Morgen), Hendrik Braet (Linx+) en Karen 
Dick (Linx+) kozen uit de 40 ingezonden 
reeksen, de 7 sterkste uit. Met thema’s 
als: sjamanisme in het Hoge Noorden, tra-
vellers in Ierland, een portrettenreeks van 
Orthodoxe Joden, transseksuelen in Berlijn, 
de skatecultuur van Baltimore, het taboe 

op abortus én een reeks over mensen die 
hypergevoelig zijn aan elektromagnetische 
stralingen, wordt het ook dit jaar een boei-
ende expo.

Tijdens de Gentse Feesten van 19 tot 28 juli 
telkens van 14u tot 18u in de Fernandezzaal van 
Ons Huis aan de Vrijdagmarkt. Gratis toegang en 
de bar is open! 
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Info en deelname: www.linxplus.be en
www.facebook.com/Socialefotografi e

Laatstejaarsstudent fotografi e? Neem deel aan de tweede
Grote Prijs voor Sociale Fotografi e! 6 laureaten kunnen
tentoonstellen in een historisch gebouw tijdens de drukbezochte 
Gentse Feesten. Stuur 10 beelden, CV + motivatie naar
hendrik.braet@linxplus.be

Prijs_Sociale_Fotografie_flyer_A5_2019_voostel.indd   1 13/02/19   16:53

Bewogen Fotografen

Na de wedstrijd van Bewogen Fotografen selecteerde de jury 20 foto’s die kans maken 
op de publieksprijs. Surf naar www.bewogenfotografen.be, kies je favoriete foto en 
maak kans op één van onze mooie prijzen. 

Ben je nog niet zeker van je keuze en zou je de 
foto’s graag in het echt zien? Dat kan! Van 2 tem 
28 september stellen we de kanshebbers voor 
de publiekswedstrijd tentoon in de Bibliotheek 
van Oostende! Allen daarheen!after midnight

BEWOGEN
FOTOGRAFEN

Charleroi Anders BekekenWIST JE DAT? 

Jan Van Eyck, voor zijn 
‘Madonna met kanunnik Van 
der Paele’, de kanunnik zo 
gedetailleerd schilderde 
dat dokters vandaag nog 
kunnen zeggen dat hij leed aan 
aderverkalking en bijziendheid. 
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Trefdag in de Citadel te Diest

Een fotoreportage…

Op stap met de nachtwachter 
door het 19de-eeuwse Diest.

Rugzak gepakt, klaar om Diest 
te verkennen.
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WIST JE DAT? 

Er 19 bananendozen in een 
break auto passen. Toch wan-
neer je Dorien laat stapelen en 
vullen.

Pegasusmuseum, 
het boeiende verhaal van de 

parachutisten van Diest.

Terrasjesweer dus de Linx+ parasols kwamen goed van pas!

Een uitgebreid programma moet professioneel aangekondigd 
worden. 
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Linx+ Mechelen-Kempen on tour bij DAF

DAF, één van de grotere bedrijven in de 
Kempense regio, telt ongeveer 2500 
werknemers in Westerlo. Tijd om eens op 
bezoek te gaan. 
Na ontvangst met koffie en een introduc-
tiefilmpje over DAF-Trucks kregen we een 
korte kadering over de start en de evolutie 
van DAF doorheen de tijd. Daarna namen 
we plaats in het treintje dat ons meevoerde 
doorheen de fabriek waar de assen worden 
gemaakt. Het volledige proces was van op 
een veilige afstand te bekijken. Mensen en 
robots zorgen samen voor het eindproduct. 

Het treintje bracht ons ook in de afdeling 
waar de DAF-cabines worden gemaakt. 300 
per dag, ongeveer 100 per shift. Allemaal 
op bestelling, volgens vraag en wens van de 
klant. Een kleurrijk en gevarieerd beeld van 
honderden DAF-cabines blijft wellicht nog 
een tijdje in ons geheugen zitten. 
Na afloop van de rit doorheen de fabriek 
hadden we zelfs nog even de kans om sa-
men met militanten in het cafetaria een 
lunch te nemen en een praatje te maken. 

Linx+ Tessenderlo en de Vrienden van Senegal 

Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook 
in Senegal. Bij gebrek aan schoolgebou-
wen en middelen, kunnen honderden kin-

deren niet naar school. De vrienden van 
Senegal zamelen met hun acties geld in om 
nieuwe scholen te bouwen, meer kinderen 

van onderwijs te laten 
genieten en meer men-
sen werk te verschaffen. 
En Linx+ Tessenderlo die 
helpen mee. Al sinds 1982 
bakken ze keer op keer 
stapels pannenkoeken 
voor de pannenkoeken 
en -ijsdag ten voordele 
van de Senegal projecten. 
Met 500 eetlustigen was 
ook deze editie een waar 
succes!

Hasselt, stad van de 
smaak. En het smaakte...

DAF, technisch vernuft en  
warme welkom uit de Kempen.  

Linx+ Tessenderlo bouwt mee 
aan scholen voor Senegal. 

AFDELINGSNIEUWS 

Linx+ Antwerpen op stap in Hasselt

Op 23 mei trok Linx+ Antwerpen naar de 
Limburgse hoofdstad. De Japanse tuin van 
Hasselt, die telt als de grootste van West-Eu-
ropa was de eerste halte. Ontworpen en ge-
bouwd door echte Japanse tuinbouwers, 
straalt deze tuin een sterk gevoel van rust 
uit. Na een lekkere lunch in het Borrelhuis be-
zocht een deel van de groep, het bekende je-
nevermuseum terwijl gids Herman Laitem een 
ander deel van de groep Hasselt Anders liet 
Bekijken. De volledige groep liet zich uiteinde-
lijk overhalen om te proeven van de producten 
van de lokale stokers en brouwers, die goed 
in de smaak vielen. Zo werd duidelijk waarom 
Hasselt de hoofdstad van de smaak wordt ge-
noemd, en het smaakte inderdaad naar meer! 

Op 18 september 
brengt Linx+ Ant-
werpen een gegidst 
bezoek aan de Jood-
se gemeenschap in 
Antwerpen. Eerst 
worden we rondge-
leid in de Portugese 
synagoge, daarna 
wandelen we door de 
Joodse wijk en ontvangen we wat duiding over 
deze iconische maar weinig gekende gemeen-
schap in Antwerpen. Onbekend is immers on-
bemind, maar daar kunnen we verandering in 
brengen. 


