
LINX+ NIEUWSBRIEF 2019-4 1

P602487

Driemaandelijks 

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2019

Afgiftekantoor 8200 BRUGGE MAIL

v.u. Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel

NIEUWSBRIEF VOOR VRIJWILLIGERS VAN LINX+ VZW

2019
4

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

11339

VOORWOORD

Beste vrijwilliger,
Het jaar loopt stilaan ten einde. Tijd voor 
Linx+ om terug te blikken op een boeiend 
2019: een uitgebreide toer van ‘Affiche!’ 
een tentoonstelling waarmee we aantonen 
dat ook jonge mensen meedenken over 
het toekomstbeeld van onze beweging; de 
vernieuwde Bewogen Fotografie wedstrijd 
waar we met het thema ‘After Midnight’ de 
nachtzijde van het leven in alle facetten in 
beeld brengen; een nieuwe website die er 
aan komt,…
Het was ook een druk jaar. Eind december 
dienen we immers ons nieuw beleidsplan 
voor 2021 – 2025 in, waarmee we Linx+ 
met een frissere kijk op sociaal-cultureel 
werk op de kaart zetten. Dat was geen 
makkelijk parcours. Minister Jambon wou 
immers, net voor de eindmeet, de spelre-
gels nog veranderen. Terwijl iedere orga-
nisatie in de eindfase van zijn beleidsplan 
zat, dacht onze minister er aan om nog 
een aantal nieuwe beoordelingselementen 
toe te voegen. Maar hij had niet gerekend 
op het stevige verzet van De Federatie en 
al haar lid-organisaties. Via allerlei acties 
maakte de sector de minister duidelijk dat 
ze hier niet mee opgezet waren. Het nieu-
we decreet Jambon heeft het dit jaar niet 
gehaald, maar het is niet weg natuurlijk. 
We zullen nog aandachtig moeten blijven.
Wat het wel haalde is opnieuw de kaas-
schaaf. Ondertussen is daar nog weinig 
schaven aan. We dienen alweer 6% van 
onze middelen in te leveren. En ook 60% 
minder projectsubsidies. Dus ook daar 
moeten we niet meer op hopen. 
En dan is het fijn om te weten dat vele 

vrijwilligers ons steunen. Ja jij. Daar doen 
we het uiteindelijk toch voor. Samen aan 
de slag voor een betere wereld. We dank-
ten jou op de dag van de vrijwilliger, maar 
eigenlijk zouden we dit iedere dag in de 
bloemen willen zetten.
In 2020 staan ons vele nieuwe dingen te 
wachten. We starten met het project ‘vak-
manschap-meesterschap’. Je zal daar in 
de toekomst nog heel veel over lezen. Hier 
en op onze website. Maar ook in het kader 
van het nieuwe beleidsplan vragen we je 
de handen mee uit de mouwen te steken. 

Voor mezelf is het nieuwe jaar ook een 
nieuwe start. Maar dan een beetje ver-
der van hier. Ik ga een nieuwe uitdaging 
aan in Portugal. Hoe die er precies gaat 
uitzien weet ik nog niet. Maar wie weet 
komen we elkaar nog wel tegen. San-
dra Temmerman, vandaag nog educatief 
medewerker, zal vanaf 15 februari 2020 de 
fakkel overnemen. Sandra werkte al stevig 
aan het nieuwe beleidsplan. Zij is dus een 
geweldige opvolger: ze kent niet alleen de 
vrijwilligers door en door, maar heeft een 
hart voor ons nieuwe beleidsplan. Laat me 
toe om te zeggen: veel succes Sandra! Ik 
vertrek met een gerust gemoed en weet 
dat jij stevig gaat schrijven aan het nieuwe 
hoofdstuk van Linx+.

Tot ergens,

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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INTERVIEW

Het afscheid van Caroline Cocquyt

Na een carrière van bijna 10 jaar als 
coördinator van Linx+ neemt Caroline 
Cocquyt afscheid van de organisatie. Ze 
vertrekt met een enkeltje richting Portugal, 
waar ze samen met haar man de afgelo-
pen jaren een nieuwe vaste stek heeft uit-
gebouwd. Dat ze niet over een nacht ijs is 
gegaan is evident, maar zegt ze: ‘Het was 
een moeilijke, maar het was de juiste beslis-
sing.’ Voordat ze de deur definitief achter 
zich toetrekt, neemt ze ruim de tijd voor 
een afscheidsinterview in haar favoriete 
magazine. Wij blikken samen met haar te-
rug op het geweldige parcours dat ze voor 
de organisatie heeft gereden en we kijken 
natuurlijk ook vooruit, naar de nieuwe be-
leidsperiode.

We gaan even jouw Portugees testen: 
Olà Caroline, está pronto para entre-
vista? (Dag Caroline ben je klaar voor 
dit interview?)

“(Lacht) Si estou pronta! (Ja ik ben er 
klaar voor)”

Het Portugees heb je alvast onder de 
knie.
‘Dankjewel. Ik probeer zo veel mogelijk 

Portugees te praten in het land zelf, met 
vrienden, in de winkel, met buren, maar 
het is een heel moeilijke taal. Echt een 
gesprek aanknopen met de mensen is nog 
iets te moeilijk. De taal nog beter onder de 
knie krijgen staat alvast bovenaan mijn to 
do-lijstje voor Portugal.’

Je vertrekt naar Portugal, een land 
onder leiding van een linkse en socialis-
tische regering. Heeft dat je keuze niet 
een beetje beïnvloed?
‘Eigenlijk niet, ik en mijn partner hebben 

al zeer lang een band met Portugal. Mijn 
partner is voor zijn werk heel vaak naar 
Portugal gereisd. Ikzelf heb binnen het 
project ervaringsdeskundigen in armoede 
en sociale uitsluiting, bijna twintig jaar 
geleden, een aantal vormingen gegeven 
in Portugal. Samen met collega’s hielpen 
we mee met projecten rond armoede en 
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“Onze opdracht voor de 
toekomst is mensen 
opnieuw verbinden op 
een hedendaagse manier.”

sociale uitsluiting in Lissabon. We probeer-
den daar de methodiek van ervaringsdes-
kundigheid te introduceren. Daarnaast heb 
ik samen met mijn man en dochter zo’n 
twintig jaar geleden een hele grote reis 
door Portugal gemaakt. Portugal heeft dus 
altijd in onze gedachten rondgehangen. 
Toen mijn man op pensioen ging, besloot 
hij met een aftands caravannetje richting 
Portugal te vertrekken. Ik reisde achterna 
met het vliegtuig want zo’n rit naar Por-
tugal in een afgesleten caravan zag ik niet 
zitten (lacht). Samen hebben we daar dan 
ons droomhuisje gevonden, in Ourique.’

Mag ik zeggen dat jullie ondertussen 
verknocht zijn geraakt aan Portugal?
‘Ja toch wel. Zodra de verbouwingswer-

ken achter de rug waren zijn we stilletjes 
aan de regio en de lokale samenleving 
beginnen verkennen. Dan pas merk je dat 
solidariteit in Portugal nog echt een werk-
woord is. Mensen feesten samen, mensen 
koken en eten samen, en mensen helpen 
elkaar, ze doen met andere woorden bijna 
alles samen. Wij wonen bijvoorbeeld in één 
van de meest arme streken van Portugal, 
maar door de solidariteit en de samenho-
righeid zijn de mensen gelukkig en komen 
ze voldoende rond. Ze krijgen ons dus niet 
meer snel weg uit Ourique.’

Op het moment dat je begin volgend 
jaar naar Portugal vertrekt ben je bijna 
10 jaar aan de slag bij Linx+. Herinner je 
nog je carrière voor Linx+?
‘(lacht) Uiteraard. De eerste tien jaar van 

mijn loopbaan heb ik in opdracht van de 
jeugdrechtbank en het toenmalig Comité 
voor Bijzondere Jeugdzorg gewerkt. Ik be-
geleidde zes gezinnen, later acht gezinnen, 
om plaatsing te voorkomen of om na een 
plaatsing van een kind te zorgen voor een 
goede herinschakeling in de thuisomge-
ving. Ik heb in die periode heel veel armoe-
de en schrijnende situaties meegemaakt, 
maar ik heb ook heel veel solidariteit 
gezien. Daarna heb ik een tiental jaar bij 
de Link vzw gewerkt, een organisatie die 
mensen uit de generatiearmoede sterker 
wil maken en ze uiteindelijk greep wil laten 
krijgen op hun eigen leven. Ik deed de pro-
cesbegeleiding waarbij werd getracht de 
ervaring van mensen deskundig te maken. 
In de loopbaan vóór Linx+ heb ik dus ge-
werkt voor en met mensen in armoede. Na 
twintig jaar werken in de armoedewereld 
was het tijd voor iets anders.’

En dat werd dan uiteindelijk Linx+? 
‘Inderdaad. Ik had op alles gesolliciteerd 

dat ik leuk vond, ook al had ik niet de erva-
ring of het diploma. Ik dacht bij mezelf: de 
eerste die ja zegt, daar ga ik aan de slag, 
en dat was het ABVV. Ik ben dan begonnen 
als educatief medewerker bij de ABVV 
Senioren. Voor het eerst had ik een job 
van negen tot vijf. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en als snel begon 
mijn engagement op te borrelen. Na tien 
maanden werd ik de nieuwe coördinator 
Linx+/ABVV Senioren. Ik heb even getwij-
feld maar uiteindelijk ben ik toch overstag 
gegaan. Ik heb er nog geen moment spijt 
van gehad.’

Je werd ongeveer tien jaar geleden 
coördinator van Linx+ in een volledig 
andere tijdsperiode. Wat is voor jou als 
coördinator het grootste verschil met 
nu?
‘Het grootste verschil met toen is de 

invulling van de functie ‘coördinator 
Linx+’. Vroeger kon ik nog meewerken aan 
activiteiten en tentoonstellingen, zoals 
de tentoonstelling ‘Vrouwen in de Groote 
Oorlog’ (Een tentoonstelling van Linx+ uit 
2014 over de rol van vrouwen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog). Nu is de jobinhoud 
van coördinator volledig veranderd en is er 
nog maar weinig tijd om zelf creatief aan 
de slag te zijn. Het is vooral het beleidsma-
tige en het netwerken dat veel belangrijker 
zijn geworden. Het draait vandaag de dag 
veel meer om de centen. Dat maakt dat de 
politiek meer en meer van ons verwacht 
dat we een organisatie leiden zoals bedrijf.’

Waar moet Linx+ in de toekomst re-
kening mee houden om van belang te 
blijven?
‘Ik kan niet geloven dat mensen koud, 

gevoelloos en onverschillig geworden zijn. 
Mensen zijn volgens mij van nature solidair. 
Alleen denk ik wel dat mensen zich op een 
andere manier solidair zijn gaan tonen. We 
verenigen ons niet meer op een klassieke 
manier, zijnde lid zijn en blijven gedurende 
heel het leven. Neen, mensen verenigen 
zich tegenwoordig in burgerinitiatieven 
en op ad-hoc manieren. Wij moeten als 
Linx+ leren hoe we daar mee om moeten 
gaan. Onze opdracht voor de toekomst 
is mensen opnieuw te verbinden op een 
hedendaagse manier.’
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En hoe kan Linx+ zich daarin onder-
scheiden?
‘Onze missie is wel duidelijk daarin. Wij 

vertrekken vanuit de veronderstelling 
dat mensen nog steeds heel hard moeten 
werken om rond te komen. Wij hebben in 
België dus nog steeds een arbeiderscul-
tuur. Die is weliswaar wat minder afgelijnd 
en meer fluïde, want voor veel mensen 
stopt de arbeid ook niet na de werkuren. 
Het is belangrijk om ons af te vragen hoe 
mensen omgaan met die nieuwe arbeider-
scultuur, want dat zegt ook iets over onze 
vrije tijd. En dan zien we dat mensen zich 
op een andere manier verenigen en op een 
andere manier solidair tonen. Linx+ heeft 
dan de opdracht om binnen die verande-
rende arbeiderscultuur die solidariteit te 
vinden en te ondersteunen. Maar Linx+ 
heeft ook de opdracht om de mensen een 
geweten te schoppen over hoe de huidige 
verdeling van vrije tijd en arbeid scheef zit.’

Linx+ heeft een hele weg afgelegd de 
afgelopen tien jaar, maar de ABVV Seni-
oren komen ook van ver.
‘Dat klopt. De basis was alreeds gelegd 

toen ik hier aankwam, maar we hebben 
ons de afgelopen jaren op verschillende 
vlakken versterkt. De senioren trekken nu 
vaker dan vroeger aan één en hetzelfde 
zeil en dat maakt onze boodschap sterker. 
Zo hebben we de afgelopen jaren echt 
onze stempel gedrukt binnen het ABVV 
en erbuiten, in de verschillende adviesor-
ganen op lokaal, regionaal, nationaal en 
zelfs Europees niveau. De ABVV Senioren 
worden daar, meer dan vroeger, betrokken 
bij de besluitvorming. Onze impact is trou-
wens nog steeds stijgende.’

Het ABVV is en blijft de bevoorrechte 
partner van Linx+, is dat belangrijk?
‘Dat is heel belangrijk! We nemen profes-

sioneel wat meer afstand van het ABVV en 
we hebben uiteraard onze verantwoorde-
lijkheid vanuit het ‘decreet sociocultureel 
werk’, maar we delen nog steeds dezelfde 
waarden en dezelfde toekomstvisie. Wij 
geloven heel sterk in het syndicale ver-
haal en het rode geweten. Het is dan ook 
evident dat we een bevoorrechte partner 
blijven van het ABVV.’

Wat gaat jou het meest bijblijven van 
Linx+?
‘Eén hoogtepunt kiezen is heel moeilijk. 

Maar wat mij het meest gaat bijblijven zijn 
de mensen waarmee ik het Linx+-verhaal 

samen heb opgebouwd. Ik heb het ongelo-
felijke geluk gehad om met heel bekwame 
en fijne mensen samengewerkt te hebben. 
Tot op vandaag, want ook vandaag heb ik 
een enorm sterk én hecht team. Ik weet 
dat ik met een gerust hart op het vlieg-
tuig richting Portugal kan vertrekken. Eén 
tentoonstelling waar ik ongelofelijk trots 
op ben is ‘Vrouwen in de Groote Oorlog’. 
Daarmee hebben we echt het nieuwe Linx+ 
kunnen tonen aan de buitenwereld.’

Wat was een moeilijker moment?
‘Dat was het voorlopig negatief verslag 

van de visitatie eerder dit jaar, daar heb ik 
echt een mentale tik van gehad. Ik wist dat 
er aanbevelingen gingen komen, maar een 
negatief verslag had ik echt niet verwacht. 
Ik voelde mij ongelofelijk verantwoordelijk 
voor al die mensen van Linx+: de vrijwilli-
gers, sympathisanten, het personeel, enz. 
Gelukkig zijn we dan nog geland met een 
positief verslag. Ik denk wel dat daar het 
zaadje is gekiemd voor mijn vertrek naar 
Portugal. Het is in die periode dat ik de 
steun en liefde van mijn partner heel hard 
heb gemist.’

Heb je spijt van bepaalde zaken in jouw 
periode bij Linx+?
‘Neen, ik ben geen mens van spijt. Ik heb 

soms gekke beslissingen genomen in het 
leven, maar die beslissingen hebben mij 
gemaakt tot wie ik vandaag ben. Ik had 
misschien bepaalde zaken slimmer kunnen 
aanpakken, maar ik heb geen spijt.’

Wat moet de volgende coördinator 
vooral goed kunnen?
‘De volgende coördinator moet vooral de 

mensen graag zien. Het is van daaruit dat 
je trouwe en vaste professionele relaties 
kan uitbouwen. Bijvoorbeeld met vrijwilli-
gers en het personeel, want het zijn zij die 
de organisatie draaiende houden. Centen 
zijn belangrijk, maar uw mensen dat is 
een kapitaal dat je nooit in centen kunt 
uitdrukken.’

Heb je nog een boodschap voor onze 
lezers?
‘In de huidige context gaan we iedereen 

nodig hebben om de andere stem opnieuw 
te laten klinken. Die stem is niet dood. Het 
zal niet gemakkelijk zijn, maar ik ben ervan 
overtuigd dat ze dat gaan kunnen.’

Caroline, dank voor dit interview en veel 
succes in Portugal! Laat het engagement 
daar maar opborrelen!

“Centen zijn belangrijk, 
maar uw mensen dat is 
een kapitaal dat je nooit 
in centen kunt uitdrukken.”

WISTJEDAT

Constant Permeke een meter-
slang doek over verschillende 
schildersezels spande om de 
zee te schilderen en dan het 
doek verknipte tot kleinere 
doeken om ze te verkopen aan 
rijke Amerikanen. 
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BEWOGEN
FOTOGRAFEN

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 80 en info@linxplus.be

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

 — 25 januari: Leuven, de Bloednacht 
 — 15 februari: Antwerpen:  
van Centraal-Station tot MAS

 — 28 maart: Brugge Anders Bekeken
 — 25 april: Molenbeek Anders Bekeken

Intussen werkt Linx+ aan de voorberei-
ding van een 2 uur durende wandeling in 
Damme. We brengen daarbij het verhaal 
van de haveninrichtingen in Gent en Ant-
werpen. Hoe Damme doorheen de eeuwen 

evolueerde en welke rol ze als poort tot 
de haven van Gent speelde, komen we te 
weten in deze boeiende tocht. Neem zeker 
(vrijblijvend) contact op indien je interesse 
hebt als groep of individuele deelnemer.

25 januari: Leuven, de Bloednacht 

Bewogen Fotografen prijsuitreiking

Op 26 oktober meerden we met Bewogen Fotografen aan op de Dijk in Oostende. Van-
uit Vrijstaat O. en met zicht op zee maakten Caroline Cocquyt, Erik Van Deursen en 
Caroline Copers de winnaars van de wedstrijd met thema ‘After Midnight’ bekend. 

Met haar foto ‘If I Jump to the Moon’ 
won Brigitte Van der Voorde zowel de 
publieksprijs als de eerste juryprijs. De 
tweede plaats was voor Jeffrey de Keyser 
met zijn foto ‘Kiss’. Alexander Deprez ging 
aan de haal met twee prijzen: voor zijn foto 

‘Untitled’ mocht hij zowel de Snoecksprijs 
als de derde juryprijs in ontvangst nemen. 

Links: Caroline en Caroline. Linksonder: Brigitte 
neemt de hoofdprijs in ontvangst van Erik Van 
Deurzen. Hieronder links: de winnende foto. 
Hieronder rechts: ‘Kiss’ en ‘Untitled’.
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WISTJEDAT

Mensen die in het achterste 
winkelrek duiken naar de 
producten met de langste 
houdbaarheidsdatum “datum-
duikers” worden genoemd. 

LINX+ TIP

Greta Thunberg in een Geel Hesje

De post-politieke impasse van de klimaatconsensus - Vijftiende Paul 
Verbraekenlezing

Zuiderpershuis – Antwerpen 
Zaterdag 21 maart 2020 om 10u

Lezing door Prof. Dr. Erik Swyngedouw, 
Professor of Human Geography, 
Universiteit Manchester – UK

Er is nu wel een consensus over het feit 
dat de opwarming van de aarde “manma-
de” is en dat ze (snel) moet worden be-
perkt tot maximum 2°C. Daarover zijn in-
ternationale akkoorden gesloten. Maar een 
echt beleid is er niet. De discussie in deze 
post-politieke tijden gaat over maatregelen, 
nieuwe technologieën en hoe business as 
usual kan worden gecombineerd met het 

aanpakken van de uitdagingen. De jeugd 
mobiliseert zich wereldwijd. En toch lijken 
de krachtsverhoudingen in een impasse te 
zitten. Hoe moet een klimaatbeleid zorgen 
voor een echte ecosystemische omslag 
én voor een sociaal beleid? Hoe wordt de 
natuur deel van een politiek alternatief in 
deze populistische tijden?  En welke sociale 
krachten moeten dan wel zorgen voor een 
omslag? Zoals steeds wordt op het eind 
van de lezing ook een gedrukt boekje uit-
gedeeld. 

Prof. Dr. Erik Swyngedouw

Enzo Farina, bekend van 
Floréal Blankenberge viert zijn 
auteursdebuut
Met het boek ’55 pittige volksverhalen, over poezen, 
mooie mannen en Vlaamse maagden’ kiest Enzo reso-
luut voor de pen. De leefwereld van Enzo en zijn verhalen, 
ademen broederlijkheid, vrijheid en gelijkheid. De groten 
der aarde dalen er van hun troon en wie in het dagelijks 
leven dacht gedoemd te zijn tot een onopgemerkt bestaan 
in de anonieme massa van deze wereld, kan plots de war-
me en aangename gloed van het schijnwerper- licht gewaar 
worden. Ook Blankenberge en Elverdinge krijgen extra aan-
dacht. Dit boek staat garant voor veel leesplezier tijdens de 
komende winteravonden. Meer info of het boek kopen zie 
Spring Produkties: https://spring-produkties.be

Wedstrijd
We geven 3 exempla-
ren weg aan wie kan 
antwoorden op de 
volgende vraag:
In welke stad was 
Enzo 25 jaar lang 
voorzitter van de 
Cultuurraad?

Zend je antwoord voor 
20 januari per mail of 
via brief naar Linx+, 
Nieuwsbrief, Hoogstraat 
42, 1000 Brussel

Linx+ Diepenbeek 
schenkt € 1000 aan 
Ambulance Wens
Op 5 oktober vierde Linx+ Diepenbeek 
hun 10de verjaardag met een uitgebreide 
kaas- en wijnavond. Samen met hun spon-
sors zamelde Linx+ Diepenbeek 1.000 euro 
in die door het project Ambulance Wens 
wordt ingezet om de wensen van palliatieve 
patiënten in vervulling te laten gaan. 

AFDELINGSNIEUWS  
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WISTJEDAT

Pieter Bruegel zichzelf uitno-
digde op boerenbruiloften en 
zelfs cadeautjes meebracht 
voor het echtpaar. 

AFDELINGSNIEUWS  

Speelgoedinzameling voor kinderen in armoede 
gigantisch succes
Houthalen-Helchteren - Op 17 oktober, 
de dag van de armoede, lanceerde Linx+ 
“De Geburen” spontaan het idee om een 
speelgoedinzameling te organiseren voor 
kinderen en gezinnen in armoede. “We de-
den een oproep via onze sociale media en 
die leverde meteen heel wat reacties op”, 
aldus Filip Gielen, de bedenker van de ac-
tie. ‘Afgelopen zaterdag was er de slotdag 
van de inzameling. En het werd een gigan-

tisch succes. Op anderhalf uur tijd was de 
zaal overladen met speelgoed. Je kon er 
amper nog passeren. Het speelgoed werd 
geschonken aan vier armoedeverenigin-
gen: de vzw Warm Hart, de Weggeefwinkel, 
Sint-Vincentius en Jeugdwelzijnswerk. Zo 
werd het ook voor honderden gezinnen 
die het niet breed hebben, toch een aange-
naam en speels sinterklaasfeest.’

5de Roots & Blues rally
Meer dan 80 soloartiesten/bands of meer dan 300 
muzikanten samen, waagden hun kans om deel te ne-
men aan de selectie voor de voorrondes van de 5de 
Rally ‘19 te worden. Deze Rally is intussen een vaste 
waarde geworden in het circuit. De voorrondes vinden 
dit jaar plaats telkens op een zaterdagavond in “Teas 
& Bees” te Gistel. Deze voorrondes, vier in totaal, gaan 
door tussen 7 december ‘19 en 25 januari ‘20, telkens om 
de 14 dagen. De optredens starten steevast om 21u. Deu-
ren open om 20u. Drie soloartiesten en vijf bands zullen 
elk min. 45 minuten lang, hun kunnen op ons podium 
tonen. Het begin van een bloeiende carrière is in zicht, 
boekingen volgen er bijna altijd.

Op anderhalf uur tijd was de zaal 
overladen met speelgoed.
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Revolver, nieuwe Gentse afdeling
Op donderdag 31 oktober werd de nieu-
we Linx+-afdeling ‘Revolver’ boven de 
doopvont gehouden. Deze fotowerkgroep 
wil zich onderscheiden van een “klassieke” 
fotoclub door zijn sterke maatschappelijke 
betrokkenheid. Maar liefst 17 gedreven fo-
tografen toonden hun interesse voor het 
opstarten van deze nieuwe werking. Het 
niveau van de deelnemers verschilt sterk 
maar dat ligt alvast niet aan hun gedre-
venheid. Bij Revolver kijken ze naar elkaars 
beelden, organiseren ze uitstappen of 
worden gastfotografen uitgenodigd. Maar 
vooral wordt er gezocht naar alternatieve 
manieren om met eigen werk naar buiten 
te komen. De werkgroep wordt in goede 
banen geleid door documentairefotograaf 

Hendrik Braet. De oprichtingsvergadering 
viel samen met Halloween waardoor de 
groep meteen het nachtleven indook om 
in een sociale woonwijk het Halloween-ge-
beuren vast te leggen. De foto’s werden 
naderhand gebruikt door het plaatselijke 
buurtwerk. Momenteel werken ze aan een 
reeks foto’s van gezinnen die in armoede 
leven voor vzw de Sloep ten voordele van 
de Warmste Week en binnenkort staat er 
een bezoek het grootse werk van Stephan 
Vanfleteren in het Fotomuseum gepland. 

Spreekt dit je wel neem dan contact op  
met Hendrik op hendrik.braet@linxplus.be  
of 0498 303 948  

© Caroline Dewilde

© Dirk Debourdere

© Caroline Dewilde © Jo Schelstraete

Een kennismaking met de Joodse 
Gemeenschap

Op woensdag 18 september bracht 
Linx+ Antwerpen een gegidst be-
zoek aan de Joodse buurt in Ant-
werpen. We begonnen in de Portu-
gese synagoge, waar de gids ons 
meer vertelde over de tempel, de 
levenswijze en de waarden in het 
Jodendom. Daarna maakten we een 

korte wandeling doorheen de Jood-
se wijk met een gids die ons ver-
telde over de geschiedenis van de 
Joodse gemeenschap in Antwerpen. 
Tot slot genoten we van de authen-
tiek Joodse keuken bij restaurant 
Hoffy’s.

Tierra De Lucha

Op dinsdag 8 oktober organi-
seerde Linx+ Antwerpen samen 
met de Algemene Centrale een 
screening van de documentaire 
‘Tierra de Lucha’ in filmhuis Klap-
pei. Deze docu vertelt het verhaal 
van vier Colombiaanse arbeiders. 
In hun strijd voor een rechtvaardig 
bestaan botsen ze op de overheid, 

grote ondernemingen en gewapen-
de groepen. Na de film was er een 
gesprek met de syndicalisten uit 
Colombia die figureren in de film.

Wil je graag op de hoogte blijven van 
het filmaanbod van Linx+ in film-
huis Klappei? Stuur een mailtje naar 
antwerpen@linxplus.be of bel naar 
03/220.67.21.


