
SANDRA ZEGT…

Bedankt, vrijwilligers
Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die 
zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen, natuurlijk. 5 december was de 
‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale Dag van de Vrijwilliger.

Wat een jaar was 2020! Een jaar van 
afstand houden, contacten beperken, 
voorzichtig zijn, je gezicht verstoppen 
achter een masker… Gedwongen om de 
activiteiten van je afdeling in de diepvries 
te steken. Misschien kreeg je te maken met 
een verlies in je directe omgeving, of ben 
je bang dat jij of een van je naasten ziek 
wordt. 
We delen de bezorgdheden en wensen 
je het beste. Binnenkort, nog even vol-
houden, kan je weer kracht putten uit je 
vrijwilligerswerk. 
Ondanks dat moeilijke jaar vragen we je de 
moed niet te laten zakken, en positief naar 
de toekomst te kijken. 
Beschouw deze rust als een welgeko-
men stilstand, het moment om je voor te 
bereiden om straks je activiteiten weer 
op te nemen, ervoor te zorgen dat veel 
mensen plezier en genot halen uit wat je 
voor hen in petto hebt. 
Nog krachtiger dan voordien. Het gaat 
ons allemaal deugd doen. Als Linx+ zijn 
we fier op onze vrijwilligers. Jullie zijn 
het kloppend hart van onze vereniging. 
Zonder jullie zou Linx+ niet bestaan. 
#vrijwilligerskracht

(Tekst geïnspireerd op  
internationalevrijwilligersdag.be.)

Beste Linx+ vrijwilliger, contact hou-
den is belangrijk in deze coronatijden, 
zeker nu de dagen donkerder worden. 
Daarom doen we in dit tijdschrift  
4 postkaartjes cadeau. Verras er je 
vrienden, buren of familie mee. Want 
een persoonlijk kaartje gaat recht naar 
het hart.
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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.

We zijn nog niet 

aan de nieuwe patatjes 

maar puree is ook lekker.

Op het einde komt alles goed 

maar onderweg moet het 

wel plezant blijven.

Planten waar je tegen praat groeien beter.
Zo is dat ook met mensen.

Er zijn ook mooie dingen 
in het leven om 

van wakker te liggen.
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IN GESPREK: NETWERK BEWUST VERBRUIKEN

Naar een community van veranderaars
Duurzaamheid is een groot woord, de realisatie ervan zit vaak in kleine dingen. Bij Net-
werk Bewust Verbruiken weten ze daar alles van. Met Linx+ zijn we partner van Recht 
op Repareren, en dat is één van de campagnes van dat Netwerk. Over wat ze nog meer 
in hun mouw hebben zitten, gingen we in gesprek met Rosalie Heens van het Netwerk.

Vooreerst: hoe staat het met de cam-
pagne Recht op Repareren?
Rosalie: “We zitten nu boven de 6500 

handtekeningen en 47 organisaties sloten 
zich als partner aan. Momenteel doen we 
vooral politiek lobbywerk achter de scher-
men via gesprekken met politieke partij-
en. Een aantal partijen ondersteunt ons 
voorstel om in België een repair-score in te 
voeren, net zoals in Frankrijk al gebeurt. Bij 
de aankoop van een elektrisch toestel zie 
je dan meteen in welke mate het 
repareerbaar is bij een defect.

We zijn ook op Europees vlak 
bezig: in het Europees Parlement 
waren er in november enkele 
belangrijke stemmingen over 
repareerbaarheid. Een meerder-
heid schaarde zich achter ons 
voorstel. Die meerderheid was 
weliswaar nipt, wat laat zien dat 

er veel verdeeld-
heid is binnen 
het Europees Parlement: 
vooral liberalen en conser-
vatieven wringen tegen. 
Daarom is het belangrijk 
om druk te zetten en te 
blijven herhalen dat Eu-
ropese burgers toestellen 
willen die repareerbaar 
zijn. Die stem moeten we 
dus heel hard en blijvend 
laten horen. Maar al bij al 
zijn dit heel hoopgevende 
signalen: Europa wil werk 
maken van het recht op re-
pareren. De volgende stap 
is het wetgevende werk.”

Het is boeiend om te 
zien hoe jullie erin slagen om een ab-
stract thema als duurzaamheid zo laag-
drempelig te vertalen. Hoe zijn jullie tot 
deze aanpak gekomen?
Rosalie: “Dat zit echt in ons DNA. We 

hebben als missie dat we mensen willen 
inspireren en motiveren voor een duurza-
me levensstijl, onder andere door spullen 

langer te gaan gebruiken en defecten te 
repareren. We willen dat niet alleen als 
groot ideaal brengen, maar mensen het 
ook echt laten doen.”

En zo zijn ook de Repair Cafés 
ontstaan?
Rosalie: “Een tiental jaar geleden lagen 

we mee aan de basis van het allereerste 
Repair Café in België. Het idee komt oor-
spronkelijk uit Nederland. Er zijn nu meer 

dan 160 repaircafé-groepen in 
Vlaanderen, en een vergelijk-
baar aantal in Wallonië. Door zo 
concreet en praktisch bezig te 
zijn, bots je echter al gauw op 
structurele mankementen: toe-
stellen die je niet kan repareren 
omdat ze dichtgesmolten zitten, 
wisselstukken die onvindbaar 
zijn of die heel duur zijn in verge-
lijking met een nieuw toestel, of 
een tekort aan hersteldiensten 
voor klein elektro in je buurt… 

Elke repaircaféhersteller kan zo tientallen 
voorbeelden geven.

Die structurele drempels moet je op 
politiek vlak aanpakken. Het enthousiasme 
van mensen om het anders te gaan doen, 
proberen we daarom ook in te zetten om 
druk te zetten op het beleid. Producenten 
zeggen vaak dat consumenten die ver-
andering naar duurzaamheid niet willen, 
maar uit veel onderzoeken blijkt dat wel 
zo te zijn. Het is dus een positief verhaal: 
mensen willen verandering, en die kracht 
willen we gebruiken om die verandering 
ook echt te realiseren. Het is een mix van 
persoonlijke engagement enerzijds en de 
nood aan structurele verandering ander-
zijds.”

Is er nog behoefte aan nieuwe Re-
pair Cafés? Waar zitten de gaten in 
Vlaanderen?
Rosalie: “Repair Cafés zijn er nooit ge-

noeg, er mogen er dus zeker nog bijkomen. 
Vooral West-Vlaanderen telt relatief weinig 
Repair Cafés, dus daar is zeker nog groei 

mogelijk. In het algemeen zijn de landelijke 
regio’s zwakker vertegenwoordigd, omdat 
mensen daar verder uiteen wonen.”

Van welke campagnes kunnen we 
het Netwerk Bewust Verbruiken nog 
kennen?
Rosalie: “Van onze deelinitiatieven, zoals 

Op Wielekes: dat is een soort bibliotheek 
van fietsen voor kinderen tussen 2 en 12 
jaar. Als je lid wordt, kan je iedere keer als 
de fiets van je kindje te klein geworden is 
een grotere fiets komen ophalen. Het idee 
erachter is dat je niet een stuk of vijf fiet-
sen moet gaan kopen terwijl je kinderen 
opgroeien, maar iedere keer een fiets kan 
gebruiken vanuit het deelsysteem. 

De Babytheek werkt volgens hetzelfde 
principe, maar dan voor babyspullen, zoals 
Maxi-Cosi’s of babybedjes. Allemaal dingen 
die je maar een beperkte tijd nodig hebt 
in je leven. Als je die kan delen in plaats 
van dat iedereen die telkens nieuw moet 
aankopen, is er minder afval en gebruik 
van grondstoffen nodig. Belangrijk is ook 
dat die initiatieven sociaal inclusief zijn: 
sociaal kwetsbare mensen krijgen zo ook 
toegang tot kwaliteitsvolle spullen.”

Hoe lang bestaat het Netwerk Bewust 
Verbruiken eigenlijk al, en waar komen 
jullie vandaan?
Rosalie: “Het Netwerk bestaat 20 jaar. 

Repair&Share, die de campagne voor het 
Recht op Repareren voert, sinds 2 jaar. Het 
Netwerk is ontstaan uit de nood van men-
sen om duurzamer en eerlijker te gaan 
consumeren. Mensen die op zoek waren 
naar hoe we met ons consumptiepatroon 
kunnen bijdragen aan een betere wereld. 
Het moest alle organisaties die hierin ac-
tief waren, zowel vanuit de Fair Trade-sec-
tor als vanuit de milieubeweging, bijeen 
brengen. Door de krachten te bundelen 
konden we mekaar versterken en onze ver-
schillende doelgroepen samen aanspreken.

Het Netwerk vertrok vanuit een heel 
individueel model: de consument moet 
zijn gedrag aanpassen en zo gaan we de 
wereld veranderen. Vandaag kijken we 
verder dan dat en zeggen we dat er ook 
op politiek en structureel vlak actie moet 
worden ondernomen om onze economie 
anders en duurzamer te organiseren. Want 
met consumentengedrag alleen gaan we 
er niet komen. We leggen inmiddels minder 
responsabilisering op het individu en meer 
op het beleid.”

Kan ik als individu lid worden van het 
Netwerk Bewust Verbruiken? 
Rosalie: “We zijn momenteel nog een 

netwerk van organisaties en burgerinitia-
tieven, maar gaan ons in de toekomst om-
vormen naar een community van verande-
raars. Organisaties en individuen kunnen 
dan met mekaar in contact komen en 
uitwisselingen opzetten over hoe we onze 
economie anders kunnen organiseren. We 
willen aan de slag gaan met ideeën zoals 
de donut-economie of de economie van 
het genoeg. En samen uitzoeken: wat 
hebben we nodig opdat iedereen een goed 
leven zou leiden?”

“We willen mensen 
inspireren en 
motiveren voor 
een duurzame 
levensstijl”

OPROEP

TEKEN VOOR 
HET RECHT OP 
REPAREREN. 

Linx+ is partner in de 
campagne voor het 
recht op repareren. 
We willen dat zoveel 
mogelijk mensen de 
oproep mee onderteke-
nen. Want zo laten we 
zien dat veel mensen 
dit echt wel belangrijk 
vinden. 
Teken mee 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 

Inspiratiegids in de maak
Duurzaamheid is een thema waar we met Linx+ actiever rond willen 
werken. Daarom werden we partner van de campagne voor het recht 
op repareren. Daarom brengen we ook dit interview. We dromen 
ervan dat elke Linx+ afdeling minstens één maal per jaar een activi-
teit rond duurzaamheid organiseert. Dat kan iets kleins zijn, of iets 
groots, zolang we het maar duurzaam doen… Want duurzaam duurt 
het langst. 
Binnenkort presenteren we een inspiratiegids met activiteiten op 
maat van onze afdelingen. Van ‘Hoe organiseer je een Repair Café?’ 
tot ‘Waar vind je een interessante spreker?’. Je leest er meer over 
in een volgende nieuwsbrief.

Rosalie Heens van het Net-
werk Bewust Verbruiken

Lees verder op volgende bladzijde



LINX+ NIEUWSBRIEF 2020-4 / OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 4 LINX+ NIEUWSBRIEF 2020-4 / OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 5

Een Repair Café? Linx+ Genk doet het al
Een kopje koffie, een praatje en ondertussen helpt een vakkundige hersteller met de 
reparatie. Linx+ Genk organiseert al enkele jaren een Repair Café. Met groot succes, 
zo vertelde Bernard Glowacki eerder al in onze nieuwsbrief: 

“Een grote trekpleister is ons Repair Café 
dat twee keer per jaar plaats vindt en 
waar we tientallen bezoekers over de vloer 
krijgen. Daarvan zijn er 60 tot 70 die een 
concrete reparatie uit te voeren hebben. 
Ongeveer de helft van deze vragen kunnen 
we oplossen. Er komt van alles binnen: ha-
perende grasmachines, te lange broeken, 
vastgelopen computers… Hiervoor hebben 
we een vast team aan vrijwilligers waar-
onder een horlogemaker, een paar goede 
techniekers, een fietsenmaker, elektro-me-
kaniekers, naaisters en natuurlijk mensen 

die voor de koffie zorgen. Verder vallen we 
terug op de huurkoffers van de Provincie 
Limburg wat materiaal en wisselstukken 
betreft. De waardering en voldoening van 
deze activiteit is enorm. Het Repair Café 
is een ontmoetingsplaats waar we zorgen 
voor minder afval en deelnemers geld 
laten besparen door kapotte toestellen een 
nieuw leven te geven. Niet toevallig organi-
seren we ons Repair Café in Waterschei en 
Sledderlo, waar veel mensen het financieel 
moeilijker hebben.”

Stel dat ik als Linx+ afde-
ling eenmaal per jaar een 
laagdrempelige activiteit wil 
organiseren over duurzaam-
heid, wat kan je me dan zoal 
aanraden?
Rosalie: “Als er in je buurt 

al een initiatief bestaat — zo-
als een Repair Café, een Op 
Wielekes of een Babytheek 
— ga er dan eens op groepsbe-
zoek. Veel mensen kennen die 
initiatieven nog niet. Of bekijk 

hoe je als afdeling dat initiatief verder 
kan versterken: door het mee bekend te 

maken, als vrijwilliger te helpen, of samen 
een activiteit te organiseren. Je kan ook 
iemand van ons uitnodigen voor een 
presentatie over het recht op repareren 
of een spreker uitnodigen. Een Tine Hens, 
een Jan Mertens of iemand van Arbeid & 
Milieu vertellen boeiende dingen over hoe 
we naar een duurzame economie kunnen 
evolueren.”

Meer info: www.repairshare.be 
www.netwerkbewustverbruiken.be

“Ook sociaal 
kwetsbare 
mensen moeten 
toegang 
krijgen tot 
kwaliteitsvolle 
spullen”

AFDELINGSNIEUWS

Cultuurprijs voor CC Boontje 
De stad Sint-Niklaas telt ruimt tweehon-
derd erkende culturele verenigingen. Elk 
jaar kent de cultuurraad aan een bijzon-
der verdienstelijke vereniging, persoon of 
project een cultuurprijs toe. Dit jaar zou 
die worden uitgereikt aan 25 jaar Poëzie-
prijs Boontje. Een fysieke uitreiking zoals 
andere jaren met een feestelijke program-

ma in de stadsschouwburg kon door de 
coronamaatregelen helaas niet doorgaan, 
maar het geluk is er daarom niet minder 
om. Of zoals Marcella Piessens het zegt: 

“Deze waardering voelt als een geschenk 
met een grote rode strik rond. We zijn fier, 
sterk onder de indruk en dankbaar om 
zoveel schoonheid in 25 bundeltjes poëzie.”

CC Boontje bezoekt park van Beervelde
39 deelnemers kreeg onze 
afdeling CC Boontje op 
donderdag 15 oktober 2020 
(toen mocht dat nog!) op 
de been voor een bezoek 
aan het park van Beervelde. 
Coronaveilig verdeeld over 
twee groepen en onder 
leiding van twee natuur-
gidsen. In de kelder van 

het parkkasteel bevindt zich een fraaie 
collectie schilderijen van Raveel. Het park, 

gekend van de jaarlijkse tuindagen, is dan 
weer ongelooflijk divers, met een bijzon-
dere verzameling rododendrons. Het was 
een heel fijne namiddag. CC Boontje heeft 
ondanks het coronavirus niet stilgezeten. 
Voorzitter Lucien Bats: “We hadden reeds 
verschillende activiteiten, steeds volgens 
de regels, want gezond blijven is toch 
wel het voornaamste, naast het contact, 
want sociaal contact zorgt ook voor onze 
gezondheid.”

Toer den Bougie in Borgerhout 
Een staking bij kaarsen-
fabriek ‘den Bougie’ in 
Borgerhout speelde in 1893 
een tragische rol bij de 
strijd voor het algemeen 
stemrecht. In Borgerhout 
vielen toen vijf doden 
en tientallen gewonden. 
Onze gids Guy Van Turn-
hout loodste op 25 en 30 
september en op 5 oktober 

2020 drie groepen door de straten van 
dit eigenzinnige Antwerpse district. Die 
wandelingen waren eigenlijk voorzien in 
maart, maar konden door de eerste lock-
down niet doorgaan. Aan het einde van 
de Toer mocht een degustatie uiteraard 
niet ontbreken. Niet toevallig is “brouwen” 
één van de 
vele B’s die 
Borgerhout 
rijk is…

Antwerpen herdenkt einde WOII
Onze Antwerpse herdenkingsafdeling van vrouwelijke Oud-Politiek Gevangenen 
van Ravensbrück hield op 10 oktober 2020 een ingetogen ceremonie ter nagedach-
tenis van de 75ste verjaardag van de bevrijding van de kampen. Want we mogen 
niet vergeten dat een vreedzame democratie een kwetsbaar geheel is. Om ze te 
beschermen moet elke generatie opnieuw onder ogen zien waar de taal van haat 
en angst toe leiden. Ter nagedachtenis van zij die ontmenselijkt werden enkel om 
wie ze waren en om wat ze dachten.

Limburg deelt soep uit op Wereldarmoededag 
Zaterdag 17 oktober 2020 was Werelddag 
van verzet tegen armoede. Linx+ Limburg 
zette samen met Curieus een actie op 
poten ten voordele van Trefpunt Armoede. 
Er gingen heel wat litertjes lekkere soep 

over de toonbank. Een dikke dankjewel 
aan Hasselt, Lummen, Genk, Beringen en 
Maasmechelen voor de vele bestellingen. 
En aan sociaal restaurant ‘Den Teluur’ voor 
de dagverse soep!

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.
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ANDERS BEKEKEN

10 x Anders Bekeken
Onze gegidste Anders Bekeken-wandelingen dienden we helaas één voor één te annu-
leren. En toch zaten we niet stil. Onze wandelboekjes en audiotours die we als alterna-
tief bedachten, bleken een groot succes. Elke maand brachten we wel iets nieuws uit. 
Ideaal om op je eentje of met je gezinsbubbel te doen. Of, wanneer het weer mag, met 
je Linx+ afdeling. Dit is het complete overzicht. 

5 Anders Bekeken-wandelboekjes
 — Borgerhout (Toer den Bougie): over hoe 
een staking in Borgerhout de Belgische 
geschiedenis veranderde…

 — Brugge Anders Bekeken: Van Minnewa-
ter tot Werkerswelzijn.

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

 — Olen Anders Bekeken: Hoe een dorp 
een typisch product is van de industria-
lisatie…

 — Oostende Anders Bekeken: Over street 
art, Leopold II en de Rode Vloot…

2 Anders Bekeken-rondritten
 — De Kempen Anders Bekeken (120 km): 
Van potten met 3 oren, langs koper, zink 
en zand…

 — Mechelen en omstreken Anders Beke-
ken (100 km): Langs Pallieter en De Wit-
te, diamantbewerkers en kaasmakers…

3 Anders Bekeken-audiotours
 — Brugge Anders Bekeken: Wie weet nog 
dat het de eerste socialistische burge-
meester was die de kasseistenen terug 
in het Brugse straatbeeld bracht en 
auto’s plaats liet maken voor fietsers en 
voetgangers?

 — Kortrijk Anders Bekeken: Wist je dat 
Kortrijk de geschiedenisboeken van de 
voormalige Sovjet-Unie haalde?

 — Leuven De Bloednacht: Herneem het 
traject van de bloedige manifestatie 
voor het algemeen stemrecht in 1902.

En ook: 2 wandelzoektochten
 — Zoektocht Hasselt
 — Zoektocht Tongeren 

Je kan de boekjes bestellen via onze web-
site www.linxplus.be. 
De audiotours vind je op het gratis plat-
form izi.travel.

BEWOGEN FOTOGRAFEN

Dit zijn de winnaars van onze fotowedstrijd
Geen zomer zoals alle andere, en ook geen wedstrijd zoals alle andere. 76 verschil-
lende hobbyfotografen stuurden 229 foto’s in voor onze wedstrijd ‘De zomer van 
2020’. De uitdaging: de schoonheid van een sociaal bewogen moment in beeld bren-
gen. De jury koos de 20 beste foto’s: drie daarvan werden bekroond met een geldprijs. 
Alle 20 foto’s dongen ook mee naar de Publieksprijs. Dit zijn de winnaars. 

1ste prijs: Steven Kaerts uit 
Borgerhout (wint €250)
De jury: “Dit beeld zuigt de blik van bo-
venaf. De klievende vlucht van de zwaluw 
wordt afgeleid naar dit schijnbare nest van 
twee schijnbaar slapende wezentjes. Een 
blik van bovenuit zonder machtsgevoel 
noch hiërarchie. Zuivere vorm. Slippertjes 
zijn extra. Heerlijk licht na een regenbui. 
Heerlijk licht weerkaatsend op het leeg-
gelopen zwembadwater. Bubbel-intimiteit. 
Bewogen door het gevoel dat deze foto op-
roept: huidhonger, huidcontact. De kracht 
van deze boodschap wordt onderstreept 
door de keuze van zwartwit. De warme 
intensiteit van dit zomers moment wordt 
hierdoor versterkt.”

2de prijs: Daniël Collewaert uit 
Lokeren (wint €150)

De jury: “Intimiteit bij ouderen: een 
taboe in onze maatschappij. Oude-
ren in corona-tijd worden gestigma-
tiseerd. De slachtoffers van Covid-19 
bevonden zich in rusthuis-reser-
vaten. Dit beeld ondersteunt deze 
kwetsbaarheid en roept terzelf-
dertijd gevoelens van empathie en 
compassie op. Ook herkenbaarheid, 

want hebben we niet allemaal een moe-
der of vader in deze situatie. De fotograaf 
staat heel dicht bij zijn onderwerp wat zijn 
betrokkenheid ondersteunt. Door de keuze 
van zwartwit worden we niet afgeleid en 
dit is ten voordele van de intensiteit van 
de emotie dat dit beeld oproept. Dit is een 
menselijk beeld met hoofdletter M.”

Infrarood, ons nieuw e-zine 
voor fotoliefhebbers
Om contact te houden met fotografen 
startte Linx+ een nieuw e-zine op voor 
sociale-fotografieliefhebbers onder 
de naam Infrarood. Abonneren kan 
via onze website. Organiseer je zelf 
foto-activiteiten? Stuur ze ons door. We 
geven er graag mee ruchtbaarheid aan.

3de prijs: Viviane Decock uit Aalbeke 
(wint €75)
De jury: “Zeer sterke uitzuivering, het 
overtollige is weg gecombineerd met een 
goede kleurencombinatie. Zeer origineel 
gekadreerd. Bovendien een raak inhou-
delijk beeld waar er een ongemakkelijke 
verstilling is door de afwezigheid van 
personages. Het beeld zet aan tot reflectie 
over de tijd (en de maatregelen) waarin we 
zijn beland.“

Publieksprijs: Niki Leemans uit 
Brasschaat (wint een museumpas)

Haal de 20 geselecteerde 
foto’s in huis
Nu te koop: de Linx+ maandkalender 
2021 met daarin alle 20 geselecteerde 
foto’s. Voor slechts 10 euro haal je de 
kalender in huis, verzending inbegre-
pen. Per verkochte kalender gaat 2 
euro naar een goed doel, nl. een project 
van FOS in Peru. 
Bestellen kan via www.linxplus.be.

Geen prijsuitreiking als alle 
andere….
Een publieke prijsuitreiking konden we 
dit jaar door de coronamaatregelen 
niet organiseren. 
Dus pakten we het anders aan: ons 
videoteam, met onze eigen Wim Lahou 
achter de camera’s, ging op bezoek 
bij de vier winnaars. Met hulp van 

“bekende Linx+-ers” Eddy Van Lan-
cker, Lucien Bats, Caroline Copers 
en Sandra Temmerman reikten we de 
prijzen uit. Je kan de video bekijken op 
onze website www.linxplus.be. Dank 
uiteraard ook aan onze vier juryleden: 
Geert Stadeus (uitgever Snoecks), 
Hilde Braet (fotografe en master in 
Visual Arts), Annelies Storms (sche-
pen Stad Gent) en Hendrik Braet 
(fotograaf en werkzaam bij Linx+ 
Oost-Vlaanderen). 

1ste prijs

2de prijs

3de prijs

Publieksprijs
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PROTEST!
18 april 1893. Het parlement verwerpt algemeen 

enkelvoudig stemrecht. Het recht om te stemmen 

blijft dus  beperkt tot wie een hoge “cijns” of 

belasting betaalt, het cijnskiesrecht. Hierdoor  

heeft maar 1% van de bevolking stemrecht.

De Belgische Werkliedenpartij (BWP) legt zich 

daar niet bij neer en roept een algemene staking 

uit. Meer dan een kwart miljoen mensen leggen 

het werk neer, ook in de Haven van Antwerpen. 

Meerdere havenarbeiders worden opgepakt bij 

schermutselingen. 

De toegang tot de Haven wordt geblokkeerd. 

Bijna 4000 betogers zetten daarop koers richting 

kaarsenfabriek de Roubaix-Oedenkoven, beter  

STEMRECHT VOOR IEDEREEN!

bekend als “Den Bougie”, één van de grootste 

industriële bedrijven in Borgerhout. 

De directeur van de fabriek meldt de demonstranten 

dat het uitgesloten is dat de arbeiders van de 

kaarsenfabriek zullen staken. Het is olie op het 

democratisch vuur. Rellen breken uit. De gewapende 

troepen schieten met scherp.  Er vallen vijf doden 

onder de arbeiders: Gustaaf Herreygers, Neel Bisschop, 

Jef Van Diependael, Filip Bossiers en Benedictus Van de 

Ven. Een paar tientallen betogers zijn gewond. 

EEN COMPROMIS
Het nieuws over het drama in Borgerhout bereikt 

de Kamer. De socialistische BWP kan de katholieke 

regering tot een akkoord dwingen. ‘s Nachts nog komt 

het tot een Belgisch compromis: een meervoudig 

algemeen stemrecht voor alle mannen ouder dan  

25 jaar. Mannen die een huis bezitten, meer belasting 

betalen en een diploma van middelbaar onderwijs 

hebben behaald, krijgen één of twee bijkomende 

stemmen.

De afschaffing van het cijnskiesrecht is voor de BWP  

en de vakbonden een historisch moment in de strijd  

om het algemeen enkelvoudig stemrecht. Het aantal 

stemgerechtigden wordt met deze beslissing 

vertienvoudigd. 

Maak kennis met ‘Den Bougie’, een stukje erfgoed uit de rijke geschiedenis van de arbeiders-

beweging. Wat heeft deze oude kaarsenfabriek in hartje Borgerhout te maken met de invoering 

van het algemeen stemrecht?

KEN JIJ HET VERHAAL VAN  

DE STRIJD OM DEMOCRATIE?

We nemen je mee naar Borgerhout aan het einde van de 19de eeuw. Zo ontdek jij het Borgerhout 

waar deze opstand plaatsvond!

Invoering van het algemeen meervoudig 

stemrecht voor mannen na een 

staking waarbij in Mons en Borgerhout 

verschillende doden vielen.

In 1921 krijgen vrouwen stemrecht voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het duurt echter 

nog tot 1949 alvorens ze hun stem ook mogen 

uitbrengen voor de Kamer en de Senaat. 

Het land is nog niet helemaal bevrijd als de voorlopige regering 

in het kasteel van Loppem beslist om de parlementsverkiezingen 

van november 1919 volgens de principes van het algemeen 

enkelvoudig stemrecht voor mannen te organiseren. 

In 1981 wordt de 

kiesgerechtigde leeftijd 

verlaagd van 21 naar 18 jaar. 

Door het verdrag van Maastricht 

krijgen vanaf 1999 ook EU-burgers 

het recht om in ons land voor de 

gemeenteraad te stemmen.

1981 1999 2004

1893 19191918 1921 1949
Sinds 2004 geldt dit recht ook 

voor niet-Europese migranten die 

minstens vijf jaar in België verblijven. 

is een samenwerking tussen Curieus en Linx+ 

met steun van het District Borgerhout.

Vu: Carolien Moens, Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen

Den Bougie,  
de kaarsenfabriek in hartje 

Borgerhout was in 1893 het  

decor van de strijd om meer 

democratie.
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BOUGIE

www.curieus.be
www.linxplus.be
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LINX+ TIPS

30/12: Let’s Tick Together
Gooi op woensdag 
30 december om 
20 uur stipt deuren 
en ramen open, hef 
samen een leeg glas 
en tik mee met een 
muzikale livestream. 

Met Let’s Tick Together – hét nationale 
slotritueel van 2020 – vraagt de cultuur-
sector zo aandacht voor wat we verloren 
zijn, voor hoe we voor elkaar zorgen en 

voor het feest dat niet kan zijn… 
Het hartverwarmende applaus voor 
onze zorgverleners om 20 uur herinnert 
iedereen zich nog wel. Let’s Tick Together 
creëert zo’n nieuw collectief ritueel. Via 
filmpjes kan je op voorhand oefenen. Met 
Let’s Tick Together tikken we samen op 
de voorlaatste dag van 2020, en kijken we 
het nieuwe jaar met verse moed tegemoet. 
Een applaus voor elkaar!

Verzoekjes aan de voordeur 
Huur eens een ac-
cordeonspeler in die 
je buren, familie of 
vrienden met twee 
liedjes en een per-

soonlijke boodschap verrast. Een origineel 

en verbindend cadeautje tijdens een stille, 
eenzame winter. ‘Verzoekjes aan de voor-
deur’ van Wederzijds Genoegen huur je in 
voor 60 euro. Coronaproof uiteraard! 
Voor voorwaarden en meer info:  
www.wederzijdsgenoegen.be.

Nieuw boek ‘Vlaanderen Excelleert!?’  
bundelt cultuurprotest
De Vlaamse regering-Jambon botste met 
haar bespaar- en censuurbeleid op een 
historisch cultuurprotest. De cultuur-
vakbonden (ACOD Cultuur en ACV Puls) 
verzamelden de kritische stemmen nu 
samen met diepgravende analyses in het 
boek ‘Vlaanderen Excelleert!?’. Het is een 
terugblik op een uniek en solidair protest, 
maar ook een blik vooruit: wat brengt de 
cultuurstrijd de volgende jaren, in aanloop 
van 2024? 

10% korting en gratis 
verzending: Bestel het 
boek via de website 
van de uitgeverij,  
www.epo.be, met de 
code: “cultuurpro-
testexcelleert2024”. 

Colofon

Nieuwsbrief voor vrijwilligers 
van Linx+ vzw.

Verschijnt driemaandelijks.
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Karen Dick
Marc Spruyt
Rudi De Rechter
Sandra Temmerman
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Nieuws over het Vrijwilligersplatform
In onze vorige nieuwsbrief lanceerden we ons platform waarop je als Linx+ vrijwilliger 
een schat aan informatie vindt. Momenteel zijn we nog druk bezig ons platform verder 
van inhoud te voorzien. Begin 2021 staat alles op punt. 

www.linxplus.be/vrijwilligersplatform, wachtwoord: vrijwilliger

Linx+ Aalst organiseert digitale gespreksavond  
‘Lang leve de vergrijzing’
Professor Patrick Deboosere bespreekt 
zijn boek ‘Lang leve de vergrijzing’. In dit 
boek heeft hij het onder andere over de 
pensioenen en andere boeiende thema’s. 

“Het is onzin dat we langer zouden moe-
ten werken om de pensioenen te kunnen 
blijven betalen,” stelt Deboosere. Modera-
tor is Rik Vancoillie. Deelnemen is gratis. 
Inschrijvingen bij eddy.quintens@abvv.be.
Donderdag 28 januari 2021  
van 19u tot 20u15.


