
Het vrijwilligersplatform

Onze website telt voortaan een menu dat exclusief voor onze vrijwilligers is bestemd. 
Ook (en vooral) voor jou dus. 

Wat vind je er?
Alles wat je nodig hebt om er als vrijwil-
liger tegenaan te gaan. Een online hand-
boek voor de vrijwilliger als het ware. Niet 
op papier, maar op internet. Het grote 
voordeel: we kunnen het continu aanvul-
len en actualiseren, én jij als vrijwilliger 
kan er altijd en overal aan. Heb je zelf 
geen internet? Spreek dan even af met je 
afdelingsbegeleider, of stuur je concrete 
vraag door. Je afdelingsbegeleider kan je 
zeker voorthelpen. We deelden de inhoud 
op in thematische blokjes. Per onderdeel 
vind je er praktische, handzame informatie 
waarmee je meteen aan de slag kan. 

Over Linx+: missie, elevator pitch, functies 
en rollen, doelgroep, afdelingsvormen / 
soorten vrijwilligers, archief nieuwsbrief 
voor vrijwilligers, waarvoor kan je bij ons 
terecht?
Juridisch: verzekeringen, GDPR, statuut 
van de vrijwilliger
Een afdeling/vrijwilligers organiseren: 
vrijwilligers werven en behouden, nieuwe 
deelnemers betrekken, online samenwer-
ken via google drive, een activiteit evalu-
eren, financieel beheer, registraties van 
activiteiten, gemeentelijk cultuurbeleid, 
subsidies en sponsoring
Communicatie & Promotie: huisstijlgids, 
promobox, promostand organiseren, 
wervend schrijven, communicatieplan 
maken, sociale media gebruiken, uitnodi-
ging maken, persbericht schrijven, foto’s: 
gebruiksklare beeldenbank, foto’s: rechten-
vrije beelden zoeken, foto’s: zelf wervende 
foto’s maken

Activiteiten & evenementen organiseren: 
jaarprogramma samenstellen, SABAM 
+ billijke vergoeding, samenwerken met 
kansengroepen, samenwerken met andere 
verenigingen, draaiboek opmaken, daguit-
stap organiseren, lezing / voordracht 
organiseren, tentoonstelling organiseren, 
winstgevende activiteit organiseren, groen 
feestje / milieubewust organiseren, diver-
siteit en laagdrempeligheid
Projecten van Linx+: anders beke-
ken, stiel, bewogen fotografen, ontbijt 
met een verhaal, affiche!, terrasfilms, 
tentoonstellingsaanbod
Meer aanbod en inspiratie: goede prak-
tijken fiches, musea rond arbeid en stiel, 
bedrijfsbezoeken achter de schermen, 
andere ideeën voor uitstappen, sociaal 
bewogen films, interessante boeken

Hoe log je in?

1. Surf naar www.linxplus.be/
vrijwilligersplatform.

2. Geef volgend wachtwoord in: vrijwilliger

3. Je bent nu ingelogd en komt 
op de menupagina van het 
vrijwilligersplatform.

De inhoudstafel staat er al, maar nog niet 
alle inhoud is al ingevuld. Enkel op de on-
derlijnde thema’s kan je reeds doorklikken. 
Tegen het einde van dit jaar willen we alle 
onderdelen hebben ingevuld. Al onze me-
dewerkers dragen hier hun steentje in bij.

Mis je iets op ons online Vrijwilligers platform? 
Heb je tips die er niet op mogen ontbreken?  
Laat het ons weten: info@linxplus.be.
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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.
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AFDELINGEN IN DE KIJKER

Linx+ Lauwe

In West-Vlaanderen is Linx+ Lauwe al vele jaren actief, nog van in de tijd dat we Cultu-
rele Centrale heetten. Penningmeester Jacky Behaegels, nu 70, is er al bij sinds 1982. 

“We zijn één grote rode familie hier,” zegt hij. 

Lauwe is een deelgemeente van 
Menen, vlakbij de grens met 
Frankrijk. Over de grenzen kijken, 
is iets waarmee ze bij Linx+ 
Lauwe goed vertrouwd zijn. En 
dat combineren met lekker eten 
en gezelligheid. De week van de 
smaak is één van hun topactivi-
teiten. Al veertig jaar lang. Elk 
jaar staat die in het teken van 
een ander land. De plaatselijke traiteur 
tovert dan de lekkerste gerechten op tafel. 
Een zeventig- tot tachtigtal mensen schui-
ven aan en genieten van al het lekkers dat 
hen geserveerd wordt. Italië is dit jaar het 
themaland, en van de Italiaanse keuken 
lust iedereen wel pap. En pap kunnen ze 
ook wel gebruiken in Lauwe, om de vele 

tentoonstellingen op te zetten 
die ze er organiseren. Kunst in 
eigen streek is een vaste waarde 
die eveneens veel beziens trekt. 

“Met werken van 20 tot 25 plaat-
selijke kunstenaars is dat altijd 
een succes,” zegt Jacky. 

Al is het opzetten van die expo’s 
of het sleuren met panelen niet 

altijd voor de hand liggend. Want men-
sen die de handen uit de mouwen steken, 
daarvan zouden ze er ook bij Linx+ Lauwe 
wat meer willen hebben. Vele handen 
maken het werk licht. “We beschikken 
gelukkig over enkele vrijwilligers die ons 
helpen bij de opbouw en de afbraak van 
zo’n tentoonstelling,” zegt Jacky. “En ons 
materiaal kunnen we kwijt in de zaal van 
Het Volkshuis in Lauwe. Gelukkig hebben 
we dat hier nog, want als je telkens een 
camionette moet huren om dat te trans-
porteren, ben je ook veel geld kwijt. Voor 
ons drukwerk kunnen we altijd rekenen 
op onze afdelingsondersteuner van Linx+ 
West-Vlaanderen.” 

De bestuursploeg telt nu nog drie vaste 
super-gemotiveerde leden – voorzitter 
Jacqueline Declercq, secretaris Christine 
Depaepe en penningmeester Jacky Behae-
gels – maar de gezondheid en de leeftijd 
beginnen hun tol te eisen. “Het gaat hier 
uitdoven”, vreest Jacky. Opvolging is 
niet meteen in zicht. “De jeugd is spijtig 
genoeg niet meer gemotiveerd hiervoor,” 
betreurt Jacky. Gelukkig wordt er goed 
samengewerkt met andere rode organi-
saties in de streek. Samen sterk: “we zijn 
hier eigenlijk één grote rode familie in 
Groot-Menen. Ook in Menen zelf en in deel-
gemeente Rekkem heb je nog een afdeling 
van Linx+”, zegt Jacky. “We organiseren 
veel in samenwerking met Curieus, zoals 
een wandeltocht hier in de streek. We zijn 
zowat een rood familiebedrijf.”

“…we zijn hier 
eigenlijk één 
grote rode 
familie in 
Groot-Menen.”

WEEK VAN  
DE SMAAK
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020 - 19U
ZAAL ASTORIA, HOSPITALSTRAAT 67, LAUWE

THEMA: ITALIË

MENU: ITALIAANSE PAPRIKASOEP, LOOKBROODJES, PIZZA, LASAGNA BOLOGNESE,  

LINGUINE MET SCAMPI, PENNE PEPERONATA, TAGLIATELLE MET MINI-GEHAKTBALLETJES, 

MACARONI MET KAAS EN HESP, DESSERT

CULTURELE CENTRALE LAUWE

25 EURO PP - KINDEREN MINDER DAN 12 JAAR 12 EURO

INFO & INSCHRIJVINGEN TOT 6 NOVEMBER BIJ MARC BM WEVELGEM 056 42 42 22

JACKY.BEHAEGELS@TELENET.BE, CAFE & ZAAL ASTORIA OF REKENINGNUMMER BE83 7380 0321 9715

Jouw afdelingsnieuws in 
onze volgende nieuwsbrief?

Beste Linx+ vrijwilliger, deze 
pagina is bedoeld als een 
etalage van wat er leeft en 
gebeurt binnen Linx+. Orga-
niseerde jij ook een activiteit 
die als inspiratie kan dienen 
voor andere vrijwilligers? 
Deed je iets met je afdeling 
waar je fier op bent? Bezorg 
dan een verslagje aan je 
afdelingsondersteuner. Wij 
maken er graag plaats voor 
in onze volgende nieuwsbrief.

Kunst in eigen streek is al vele 
jaren een succes.

Linx+ Lauwe helpt ook be-
lastingbrieven correct in te 
vullen.
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Linx+ Beukenootje workshopt coronaproef

Opluchting alom bij Linx+ Beukenootje in Ronse: de wekelijkse workshops rond 
schilderen en keramiek konden weer van start gaan. Op zaterdag 19 septem-
ber werd de spits afgebeten. Het was een blij weerzien voor alle deelnemers. 
Coronaproef uiteraard. Koffie in een zelf meegebracht kopje. Aparte verpakte 
koekjes. Iedereen bracht zijn eigen materiaal mee. Slechts één persoon tegelijk 
mocht rondlopen. De lerares vooraan in het lokaal. Weinig heen en weer geloop. 
Iedereen leefde de maatregelen met plezier na.

Linx+ Genk bezocht Kazerne Dossin in Mechelen

Op dinsdag 1 september (in volle coronatijd) waagde Linx+ Genk het er toch 
op om, met de nodige covid19-restricties, een treinuitstap naar Mechelen te 
maken.

Voorzitter Bernard Glowacki: “Onze 
afdeling organiseert naast de geken-
de ontmoetings- en ontspannings-
activiteiten ook steeds een aantal 
inhoudelijk-vormende activiteiten. 
Nadat we een tweetal jaren geleden 
de wandeling ‘Mechelen anders beke-
ken’ deden, kregen we het idee om de 
Dossin-kazerne eens te bezoeken. 
Daar werden we hartelijk ontvangen 
door onze gids, meneer Heimbur-
ger, wiens vader samen met diens 
toenmalige echtgenote en hun vier 
kinderen in 1942 vanuit Dossin gede-
porteerd werden naar het uitroeiings-
kamp van Auschwitz. Enkel de vader 
die ingezet werd als dwangarbeider 
overleefde Auschwitz, zijn overige 
gezinsleden zijn er vergast. Na zijn 

terugkeer in België huwde hij op-
nieuw. Het nieuwe gezin had ook vier 
kinderen (waaronder onze gids).Van 
de 25.800 gedeporteerden keerden 
er slechts 1240 overlevenden terug 
(4%). 

Onze gids leidde ons eerst rond in 
de permanente tentoonstelling. Hij 
gaf er een deskundige uitleg over 
het ontstaan van het nazisme en de 

holocaust. Onze deelnemers hingen 
werkelijk aan zijn lippen en stelden 
ook heel wat vragen. Nadien gaf 
hij een rondleiding in de speciale 
Auschwitz-tentoonstelling. 

We verbleven er bijna drie uren, de 
tijd was werkelijk voorbijgevlogen. 
Na een uitstekende Mechelse maal-
tijd bezochten we nog de stad. In de 
valavond keerden we voldaan terug 
naar Genk, met de bedenking dat dit 
een activiteit is die elke afdeling van 
Linx+ zeker eens moet organiseren!”

Zomerzoektochten in Limburg

Linx+ Limburg bood deze zomer twee zoektochten aan door Hasselt en door Tongeren. 
Dat die in de smaak vielen bewijst dit enthousiaste verslagje dat we van Martine en Vic 
uit Leopoldsburg ontvingen. 

“Omdat we graag met onze kleinkinderen 
zoektochten doen, hebben we onmiddel-
lijk de wandelingen aangevraagd. Enkele 
dagen later zaten de boekjes al in de 
brievenbus. Op 22 juli stapten we rond 
9u op de trein naar Hasselt. De kleinkin-
deren vonden het leuk om met de trein 
te reizen. Eens in Hasselt aangekomen 
waren de kindjes niet te houden om eraan 
te beginnen. Bij elke vraag en foto werd er 
luidop geroepen. De mensen in de straten 
hebben ons zeker gehoord en gezien. :-) 
We dachten rond 16u de trein terug huis-
waarts te nemen maar al snel werd het 19u. 

Een paar dagen later, op 26 juli, trokken we 
naar Tongeren. Anders dan Hasselt kenden 
we Tongeren niet zo goed. Deze histori-
sche stad heeft ons aangenaam verrast. 
Opnieuw hebben we de stad op een andere 
manier leren kennen. Het waren twee 
mooie en kindvriendelijk zoektochten. We 
hebben gelachen, genoten en vooral veel 
bijgeleerd. We kijken er nu al naar uit om 
volgend jaar opnieuw zo’n mooie, leerrijke 
zoektochten te mogen doen.”

Beloofd: volgende zomer presenteren we op-
nieuw enkele zoektochten. Zet de zonnecrème 
maar al klaar!
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Winnaars Grote Prijs Sociale Fotografie

2020 was een merkwaardig jaar. Voor de Grote Prijs Sociale Fotografie was 
dit niet anders. Uitzonderlijk werd er gekozen voor een onderwerp: ‘You can’t 
cancel Spring’.

De wedstrijd stond open voor iedereen. 
Gevraagd werd om een coherente reeks 
van 10 beelden door te sturen met een 
focus op de lockdown, meer bepaald op 
het feit dat je veel kan verbieden en op 
slot doen, maar dat veel mooie dingen 
toch ook gewoon verder lopen, dat de 
lente zich net als altijd weer doet voelen... 
Uit de vele mooie inzendingen koos de jury, 
bestaande uit Geert Stadeus (Snoecks), 
Bas Bogaerts (De Morgen fotograaf), Freya 

Maes (fotografe) en Jo Schelstrae-
te (ABVV, fotograaf), de volgende 
7 winnaars: Karel Saelaert, Rein 
Van der Sypt, Hanne Lamon, Eddy 
Verloes, Trees Coppens, Hanne Van 
Assche, Andrea Shkreli.

De winnaars zijn in beurtrol telkens een maand 
te zien zijn in de Vitrines van Linx+ in de Meer-
seniersstraat in Gent.

Linx+ en Breedbeeld slaan de handen in elkaar

Met onze projecten van Bewogen Fotografen en de Grote Prijs Sociale Fotografie 
beschikt Linx+ over een sterke traditie rond fotografie. In 2021 komt daar in Antwer-
pen en Oost-Vlaanderen een nieuw onderzoekstraject rond fotografie bij in partner-
schap met Breedbeeld vzw.

Als Vlaams steunpunt voor amateurkun-
stenaars ondersteunt Breedbeeld liefheb-
bers die in hun vrije tijd creatief bezig 
zijn rond fotografie, film en mediakunst. 
Om de deelname daaraan zo toegankelijk 
mogelijk te maken, start Breedbeeld vanaf 
januari 2021 een onderzoekstraject met 
diverse groepen en deelnemers voor wie 
fotografie of kunstbeoefening doorgaans 
minder bereikbaar zijn. Vanuit Linx+ zijn 
we enthousiast mee ingestapt om vanuit 
onze expertise in sociaal-cultureel werk 
samen een aantal artistieke projecten uit 
te rollen met onze vrijwilligers, afdelin-
gen en doelgroepen. Dat kan gaan over 

het in beeld brengen van interculturele 
ontmoetingen vanuit het Anders Beke-
ken verhaal, samenwerkingen tussen 
jongeren en senioren, het verbeelden van 
modern vakmanschap of de emancipatie 
van werkzoekenden. De centrale vraag 
bij al deze projecten is wat fotografie als 
medium kan betekenen voor ontmoeting 
en maatschappelijke inclusie. Via deze 
raakvlakken tussen het artistieke en het 
sociale bekijken we hoe we drempels kun-
nen wegwerken en hoe de fotoprojecten 
kunnen bijdragen tot verbondenheid.

Meer weten over BREEDBEELD?  
Ga naar www.breedbeeld.org.

© Karel Saelaert

FOTOGRAFIE

Stem nu op de Publieksprijs

‘De zomer van 2020’ was het thema van onze jaarlijkse zomerwedstrijd van Linx+ 
Bewogen Fotografen. Liefst 76 fotografen stuurden in totaal 229 foto’s in. 

Een aardige oogst! Dat werd zweten dus 
voor onze vierkoppige jury om daar de 
twintig beste foto’s uit te selecteren. Onze 
vier juryleden – Annelies Storms, Hilde 
Braet, Geert Stadeus en Jo Schelstraete – 
kweten zich op vrijdag 25 september met 
verve van deze taak. De 20 genomineer-
den zijn nu al zeker van een ereplaatsje 
in onze Linx+ maandkalender 2021. Wie 

de drie hoofdprijswinnaars zijn en wie de 
publieksprijs wint, maken we bekend op 
zaterdag 28 november tijdens de plechtige 
prijsuitreiking in Gent. 

In tussentijd kan ook jij via onze website  
www.linxplus.be mee stemmen voor die pu-
blieksprijs. Zeker doen!

Bestel je maandkalender

Als Linx+ vrijwilliger kan 
je mee intekenen op de 
voorverkoop van onze 
maandkalender. Je betaalt 
dan de spotprijs van 0,60 
euro per exemplaar. Je kan 
je bestelling vanaf begin 
december afhalen in je 
provinciaal secretariaat. 

Bestellen voor 30 oktober 
via info@linxplus.be.  
(Wil je de kalenders opge-
stuurd krijgen, dan rekenen 
we nog de verzendingskos-
ten aan.)

De zomervan 2020
Doe mee met onze Publieksprijs

Stem nu op jouw favoriete foto

www . linxplus . be



LINX+ NIEUWSBRIEF 2020-3 / JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 5

ANDERS BEKEKEN

Nieuwe wandelboekjes
Dit najaar konden we onze gegidste Anders Bekeken-wandelingen eindelijk weer op 
een coronaveilige manier opstarten. Maar omdat slechts een beperkt aantal deelne-
mers is toegelaten (variërend van 9 tot maximum 20, afhankelijk van de richtlijnen van 
de lokale overheden) waren die in een mum van tijd volzet. 

Daarom beslisten we ook enkele Anders 
Bekeken-boekjes aan te maken met routes 
die je alleen, met je gezin of je vrienden-
bubbel kan afleggen. Onderweg ontdek je 
enkele minder bekende plekjes en leer je 
een rood streep geschiedenis kennen. 
Volgende boekjes zijn al beschikbaar (nieu-
we boekjes zijn nog in de maak).

Je kan deze boekjes gratis bestellen via 
onze website. Digitale versies kan je down-
loaden via een link. Papieren versies krijg 
je op aanvraag thuisgestuurd. 

 — Kortrijk Anders Bekeken: Over textiel-
baronnen, begijnen en beluiken.

 — Oostende Anders Bekeken: Over Leo-
pold II, street art en de Rode Vloot

 — Brugge Anders Bekeken: Van Minnewa-
ter tot Werkerswelzijn

 — Borgerhout Toer den Bougie: De strijd 
voor het algemeen stemrecht

 — Mechelen Anders Bekeken: Een rondrit 
van 100 km/ Van Carolus bier tot Jack-
Op, langs Pallieter en De Witte, brouwers, 
bus- en autobouwers, groentetelers, 
diamantbewerkers en kaasmakers…

WANDELING

KORTRIJK

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw

WANDELING

BRUGGE

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw

WANDELING

OOSTENDE

Eigenzinnig  door de geschiedenis  van de kleine man  en vrouw

Nieuwe gidsen gezocht: iets voor jou?

Momenteel bieden we in onze gegidste Anders Bekeken-wandelingen een 30-tal 
bestemmingen aan. Dat willen we graag uitbreiden, en daarvoor hebben we jullie hulp 
nodig! 

Hierbij vind je een lijstje met potentiële 
nieuwe bestemmingen. Steden waarvan we 
denken: daar zit een rood verhaal in. Kan 
jij ons helpen bij de samenstelling van dat 
verhaal of bij het uittekenen van een wan-
delroute? Ben jij (of ken jij) iemand die zo’n 
wandeling kan gidsen? Geef ons dan een 
seintje. We zoeken gidsen voor volgende 
bestemmingen:

 — Provincie Antwerpen: Lier, Herentals, 
Olen

 — Provincie Limburg: Beringen, Genk, 
Lommel, Sint-Truiden, Tongeren

 — Provincie Oost-Vlaanderen:  
Dendermonde, Doel, Lokeren, Ronse, 
Sint-Niklaas

 — Provincie West-Vlaanderen: Ieper, 
Kortrijk, Roeselare, Veurne, Waregem 

 — Provincie Vlaams-Brabant: Diest, Halle, 
Tienen, Vilvoorde

 — Wallonië: Doornik, La Louvière

Wandel nu ook digitaal door Kortrijk
Ons Anders Bekeken-aanbod breidt uit naar izi.travel. Dat is een 
online platform waar je gratis audiotours kan downloaden. Onze 
eerste audiotour is nu beschikbaar. De primeur is voor onze wan-
deling door Kortrijk.

 — Download de gratis app izi.travel op je smartphone  
of scan deze qr-code.

 — Zoek naar “Kortrijk Anders Bekeken”.
 — Ga op stap met je oortjes in of koptelefoon op.
 — Je kan de route volgen op je smartphone en onderweg  
fragmenten met uitleg beluisteren.
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Museumpas met korting

Voortaan kan je de Museumpas via Linx+ aankopen met korting. Met de 
Museumpas kan je een heel jaar lang gratis binnen in meer dan 170 Belgi-
sche musea.

Van het Rubenshuis in Antwerpen, 
het SMAK in Gent, Mu.ZEE in Oos-
tende, het Speelkaartenmuseum 
in Turnhout, het Fotografiemuse-
um in Charleroi, BOZAR in Brussel 
en nog tientallen andere musea 
over heel het land. Een Museum-
pas geeft je ook 50% korting op 5 
heen-en-terug-treintickets.
Een Museumpas kost normaal €59.

Bij Linx+ kan je de Museumpas ko-
pen voor slechts €51.
Elke keer je een museum bezoekt, 
ontvangt dat museum een bedrag 
uit de pot van Museumpas. Hoe meer 
musea je bezoekt, hoe meer musea 
je steunt dus! Bestel je Museumpas 
via www.linxplus.be. Je ontvangt van 
ons dan een unieke kortingscode die 
je kan verzilveren bij je bestelling via 
www.museumpas.be. (Dit aanbod 
geldt enkel voor de bestelling van 
een NIEUWE Museumpas, niet voor 
de verlenging van een bestaande 
pas.)

Open Monumentendag  
vanuit je zetel
Geen normale Open Monumentendag op zondag 13 
september dit jaar, en dus hield ook Ons Huis in Gent de 
deuren noodgedwongen gesloten. 

Hoewel… Een digitale tour op video zorgde ervoor dat 
iedereen toch nog kon binnenkijken. Daarvoor sprak Linx+ 
Oost-Vlaanderen de bekende Gentse homo turisticus  
Jan Matthys aan. Die zorgde in zijn onnavolgbare stijl voor 
een spetterend kijkstuk, over Ons Huis in het bijzonder, 
en over de geschiedenis van het Gentse socialisme in het 
algemeen. Bekijk deze historisch verantwoorde woord- en 
beeldenstorm langs de vele mooie hoekjes van Ons Huis 
en de Groote Magazijnen op onze website.

LINX+ AANBOD

CULTUURTIP

Andy Warhol expo in Luik

Andy Warhol, de paus van de popart, is een 
van de meest invloedrijke kunstenaars van 
de 20ste eeuw. Deze expo blikt op onge-
ziene wijze terug op zijn creatieve carrière 
met zijn beroemdste werken uit ‘s werelds 
grootste musea en toonaangevende pri-
vécollecties. Het resultaat is een levendig 
portret van 40 jaar Amerikaanse geschie-
denis waarvan Warhol de ziel vastlegt als 
geen enkele andere kunstenaar van zijn tijd.

Warhol, The American Dream Factory: van 2 
oktober 2020 tot 28 februari 2021; La Boverie, 
Parc de la Boverie 3, 4020 Luik 
www.expo-factory.be 



LINX+ NIEUWSBRIEF 2020-3 / JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 7

Herbekijk 
‘Klimaatactie in 
gele hesjes’ online
Op zaterdag 12 september 2020 
zou de 15de Paul Verbraeken-le-
zing plaatsvinden in het Ant-
werpse Zuiderpershuis over het 
thema ‘Klimaatactie in gele hes-
jes’. Gezien corona-omstandig-
heden kwam er een gestreamde 
versie. En die kan je nu herbekij-
ken. Geograaf Erik Swyngedouw 

ging in gesprek met Eric Corijn over het huidige politieke 
systeem en het onvermogen om de klimaatuitdaging op 
een adequate manier aan te pakken. Na het gesprek gaf 
Dirk Holemans zijn visie en commentaar én was er ruimte 
voor vragen vanuit het publiek. 
Herbekijk hier: https://youtu.be/ukCtBuilCOY 

TIPS

Maak kennis met de filosofie

Filosofie is voor sommigen een brug te ver. 
Zij denken dan aan geleerde en moeilijke 
teksten vol ingewikkelde zinsconstructies 
en moeilijke redeneringen. Dat is mis-
schien wel waar, maar toch kan je op een 
zeer toegankelijke manier filosoof zijn. 
Toog- of dorpsfilosoof? Filosofeer coronap-
roof gedurende 1 uur. De doelstelling is aan 
te tonen dat filosofen het hebben over de 
dagelijkse problemen. In eenvoudige voor 
iedereen toegankelijke woorden. 

Maximum 15 deelnemers. Onkosten: verplaat-
singsonkosten vanuit Bredene. Afspraken via 
e-mail: Lieven.Vanhoutte@gmail.com

Lieven Vanhoutte schilderde ook 19 per-
sonages uit de filosofie op grote weers-
bestendige borden. Uit te lenen voor een 
tentoonstelling in open lucht of voor een 
achtergrond bij een debat (zoals gebeur-
de bij de Gentse Feestendebatten). Bij 
elk portret hoort een korte bio. De por-
tretten zijn vervoerbaar in een gewone 
personenwagen. 

Op te halen in Bredene of mits betaling van de 
verplaatsingsonkosten ter plaatse bezorgd.  
Contact via e-mail:  
Lieven.Vanhoutte@gmail.com

Onderteken het recht op repareren 
manifest

Iedereen heeft recht op producten die lang meegaan en 
repareerbaar zijn. Dat is vandaag echter allesbehalve 
evident. 

Onze spullen gaan steeds minder lang mee. En als ze 
kapot gaan, zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: 
onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken ontbreken, 
er zijn geen herstellers in de buurt … Linx+ ondersteunt 
de oproep van Repair&Share aan politici, fabrikanten en 
winkeliers om daar verandering in te brengen. Repareren 
is goed voor het milieu, gaat overconsumptie tegen en 
zorgt voor lokale jobs. 

Onderteken ook de oproep op www.repairshare.be

V.U.: Inez Louwagie, Repair&Share vzw, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel

HEY POLITICI, FABRIKANTEN & WINKELIERS

MAAK HET ECHT
REPAREERBAAR

#RECHTOPREPAREREN

en zorg mee voor producten met langere 
garantie, beschikbare wisselstukken en 
meer hersteldiensten Sharepair

ONDERTEKEN 
ONS MANIFEST OP
WWW.REPAIRSHARE.BE 

Het boekje ‘Klimaatactie in 
gele hesjes’ van Erik Swynge-
douw, horend bij de lezing van 
dit jaar, kan nog steeds besteld 
worden door overschrijving 
van €16 (verzendingskosten 
inbegrepen) op BE53 0015 
2343 8853 van Paul Verbrae-
kenlezingen.
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SANDRA ZEGT… 

Zoals verwacht loopt alles anders

Deze zin heb ik niet zelf bedacht maar ik roep hem regelmatig op om niet te lang stil 
te staan bij wat er fout kan gaan. Het helpt niet altijd, moet ik toegeven. 

En al komen er dan minder poëtische 
zinnen boven (meestal beginnend met 
miljaar), het heeft er mij toch al een paar 
keer doorgetrokken. Ook bij Linx+ ervaren 
we dat zo. Even stilstaan, afstappen van 
het doemdenken, creatieve oplossingen 
zoeken en weer doorgaan. Zo hebben we 
verschillende activiteiten 
moeten afzeggen, uitstellen 
en omschakelen naar een 
nieuwe invulling, soms met 
tegenslag maar vaak met 
succes. 

We kregen nog steeds zeer 
straffe inzendingen binnen 
voor de Grote Prijs Sociale 
Fotografie, ook al konden we 
niet naar de scholen en aca-
demies om de leerlingen hier-
voor warm te maken. Met het 
thema ‘De zomer van 2020’ hielden we de 
opties voor de Bewogen Fotografen ruim 
en dat heeft ons zeker niet ontgoocheld. 
We kijken al uit naar de uitreiking, voorlo-
pig nog op locatie ingepland, al houden we 
ons klaar voor een digitaal alternatief. De 
deuren van Ons Huis wagenwijd opengooi-
en met Open Monumentendag zat er dit 
jaar ook al niet in maar we hebben dan ook 
een fantastisch filmpje in mekaar kunnen 
boxen. Linx+ collega’s gingen aan de slag 
om zoektochten, wandel- en autotochtbro-
chures samen te stellen, omdat op stap 

gaan met een gids niet toegelaten was. En 
zie, nu hebben we vijf tochten klaar en nog 
een paar andere in voorbereiding. Momen-
teel werken we zelfs aan audiotours. Van 
zodra het kon, hebben we voor het najaar 
voorzichtig een paar Anders Bekeken wan-
delingen met  gids vastgelegd die binnen 

de kortste keren volzet waren, 
net als de tweede reeks die 
we met even veel twijfel in-
planden. Verhalen van lokale 
afdelingen, die voorzichtig 
en met de nodige creativiteit 
hun werking op gang brengen, 
bereiken ons. Omdat er meer 
dan ooit nood is om samen te 
komen en in gesprek te gaan. 
De communicatie rond de 
veiligheidsmaatregelen bracht 
er ons toe om al onze erva-
ring en kennis te verzamelen 

in het vrijwilligersplatform, dat al stevig 
vorm begint te krijgen. Want ook al is er 
wat meer afstand tussen ons en moeten 
we de dingen nu anders aanpakken, dat 
engagement moet kunnen stromen en 
onze vrijwilligers daarin ondersteunen dat 
blijven we doen. 

Hadden we bepaalde zaken graag anders 
gezien? Zeker. Maar soms lopen de dingen 
anders, zoals verwacht. 

Colofon

Nieuwsbrief voor vrijwilligers 
van Linx+ vzw.

Verschijnt driemaandelijks.

Medewerkers aan dit nummer:
Carla Verdingh
Christijn Terlingen
Christine Geenens
Hendrik Braet
Marc Spruyt
Rudi De Rechter
Sandra Temmerman

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

Sandra Temmerman
coördinator Linx+

OPROEP

Bezorg ons jouw e-mailadres

Beste Linx+ vrijwilliger,

Om onze vrijwilligers sneller en accurater te kunnen informeren, hebben we jullie e-mail-
adressen nodig. Van sommige vrijwilligers beschikken we reeds over het e-mailadres, van 
anderen niet. Daarom deze oproep. Zo kunnen we je af en toe per e-mail informeren over 
belangrijke zaken, zoals wijzigingen in de corona-richtlijnen, nuttige tips bij je vrijwilli-
gerswerk of nieuwe publicaties van Linx+.

Mail je naam en voornaam, mailadres, afdeling en woonplaats naar info@linxplus.be.  
We gaan uiteraard zorgvuldig om met jouw gegevens, en geven deze niet door aan der-
den. We gebruiken je e-mailadres enkel om je te informeren over zaken die je als Linx+ 
vrijwilliger aanbelangen.

Hartelijk dank!
Het Linx+ team


