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dit magazine als abonnee uit ons adressenbestand.
Indien je dit in de toekomst niet meer wenst, kan
je ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via
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SANDRA ZEGT…
Ontiegelijk vroeg de trein nemen…
Een dag telt maar vierentwintig uur. Dat
moet ik mezelf regelmatig inprenten. Vooral
nu de grens tussen werk en vrije tijd met het
verplichte thuiswerk, meer en meer vervaagt.
Het evenwicht raakt daardoor soms zoek.
Toegegeven, het halen van die acht uur
slaap is makkelijker als je niet ontiegelijk
vroeg de trein moet nemen.
In de afgelopen honderd jaar is er best veel
veranderd in hoe we naar werk en vrije tijd kijken
en hoe we dat evenwicht beleven. En maar goed
ook. Onze arbeidstijd werd systematisch verminderd en ook onze vrije tijd kreeg meer aandacht.
Dat laatste liet toe om verenigingen als Linx+ te
laten groeien en bloeien.
De laatste jaren knagen de verhoging van de
productiviteit en de technologische evoluties die
toelaten om altijd bereikbaar te zijn, steeds meer
aan dat evenwicht. Ook bij Linx+ merken we dat.
De sociaal-culturele sector staat onder druk om te
professionaliseren en met minder middelen meer
resultaten te halen. Voor de nieuwe beleidsperiode
die in 2021 van start ging, hebben we die opdracht
meekregen van de subsidiërende overheid. Een
harde noot om te kraken maar ook een kans om
bepaalde zaken in vraag te stellen en de creativiteit terug aan te scherpen. In de afgelopen maanden hebben we intensief gewerkt aan een nieuw
Linx+ als eengemaakte vzw waar we met samenbundeling van de krachten verder aan de uitbouw
van onze vereniging werken.
Onze opdracht blijft: samen met onze vrijwilligers ijveren voor vrije tijd en zorgen voor een fijne
invulling ervan vanuit onze kernwaardes. Dat is
niet veranderd. Binnenkort waarschijnlijk terug
vanop kantoor, al zullen we daarvoor terug iets
vroeger moeten opstaan.
Maak er een mooie zomer van!

AFDELING IN DE KIJKER

Linx+ Cobra in Roeselare
In gesprek met voorzitter Kurt Vandenbroucke.
Het begin
Cobra is als vzw opgericht in
2017, maar we waren al 14 jaar bezig als feitelijke vereniging COB
met het organiseren van een jaarlijkse ‘Bluesjam’. Vandaar de
naam COB, die staat voor ‘Crossed
Over Blues’. Al vlug kwamen er
activiteiten bij, vooral optredens
van lokale en internationale
bands.
We hebben dan een vzw opgericht om betere rechtszekerheid
te bieden naar medewerkers,
maar ook omdat onze activiteiten
fors groeiden. Onder het statuut
van een vzw, met een goed werkende kern en gedreven medewerkers, kon dit alles beter georganiseerd worden. Intussen werd
COB uitgebreid naar COBRA, wat
staat voor ‘Crossed Over Blues,
Roots en Andere’.
Onze eerste activiteit als feitelijke vereniging was het organiseren van een blues jam, als vzw
was dit het optreden van ‘Sugar
Queen’, een Amerikaans-Nederlands-Belgische bluesgroep.

Op onze jaarlijkse bluesjam zijn
we erg fier: na 16 jaar staat die er
nog altijd. Ieder jaar kunnen toch
een 50-tal muzikanten het podium betreden. Ook op het naar
hier halen van bands van over de
hele wereld zijn we fier, net zoals
op onze muziekbeurs, de muziekquiz… allemaal jaarlijks terugkerende toppers. Tip voor andere afdelingen? Blijven innoveren!
Kurt Vandenbroucke
bieden om een ruim publiek te
bereiken.
Wat ons gelukkig maakt? Als
een activiteit gesmaakt werd door
onze deelnemers, en dat hoeft
niet altijd iets grootschaligs te
zijn.

“Wat ons gelukkig
maakt?
Als een activiteit
gesmaakt werd door
onze deelnemers…”
VZW COBRA

Het verloop
Muziek en liveoptredens blijven
onze hoofdactiviteit, maar intussen kwamen daar heel wat nevenactiviteiten bij, zoals een fietszoektocht, muziekquiz, filmavond, motorfietstochtjes, reisverslagavond, stand-up comedy…
Ons doelpubliek is dus redelijk divers, maar hoofdzaak blijft dat we
muzikanten en kunstenaars een
laagdrempelig platform willen
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MUZIEK
QUIZ

De toekomst
Onze eerste activiteit na de coronastilstand wordt een fietszoektocht op 20 juni. Verder willen we
graag voorzichtig opstarten met
het inrichten van kleinere concertjes met lokale bands. Bij het
verder versoepelen van de maatregelen zullen we stuk voor stuk
onze andere activiteiten verder
uitbouwen.
Anekdotes hebben we teveel om
op te noemen, maar bijzonder is
toch wel dat we een nostalgisch
zaaltje in een centrumstad van
West-Vlaanderen wereldwijd op
de kaart hebben gezet. Ik kom her
en der op het internet foto’s, filmpjes of lovende recensies tegen
van optredens voor vzw Cobra in
zaal ‘De Mooie Molen’ in Roeselare. Die ligt letterlijk en figuurlijk
in de schaduw van het grote cultuurcentrum ‘De Spil’.
website: vzwcobra.be

15 DECEMBER – 13U30
MEENSEHEIRWEG 39, 8800 ROESELARE

HET IS WEER ZOVER! ONZE JAARLIJKSE MUZIEKQUIZ
KOMT ERAAN… REEDS DE 9DE UITGAVE! VELEN KENNEN
EN WAARDEREN ONZE QUIZ, M.A.W. SNEL INSCHRIJVEN
IS HIER ZEKER OP ZIJN PLAATS! DE QUIZ START STIPT
OM 13U30. ER ZIJN MOOIE PRIJZEN TE WINNEN.
INFO/CONTACT VZW COBRA: KURT VANDENBROUCKE, INFO@VZWCOBRA.BE OF 0477 36 20 93. WWW.VZWCOBRA.BE
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AFDELINGSNIEUWS

1 mei: rode wandeldag
1 Geen traditionele 1 mei optochten of andere
festiviteiten dit jaar, maar gewandeld werd er des
te meer. In heel wat steden gingen rode wandelingen door, vaak onder ons label ‘Anders Bekeken’. De benen strekken kon onder meer in Aalst,
Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt,
Kortrijk, Mechelen, Olen, Ronse (zie foto), Sint-Niklaas, Tongeren… Tip voor wandelliefhebbers: kijk
ook eens op p. 9 voor ons nieuwe aanbod.

8 mei-herdenking in Antwerpen
4 Op 8 mei 1945 werd nazi-Duitsland verslagen.
Antwerpenaren vierden op de Grote Markt uitbundig de bevrijding (zie foto). Linx+ en ABVV-regio Antwerpen herdachten de 76ste verjaardag
van de bevrijding met een online Roodshow. Sprekers waren Jos Vander Velpen (mensenrechtenadvocaat en auteur ‘Breendonk - Kroniek van een
vergeten kamp’) en Bruno Verlaeckt (voorzitter
ABVV-regio Antwerpen en mede-auteur ‘Extreemrechts- De geschiedenis herhaalt zich niet op
dezelfde manier’). Herbekijken
kan op vimeo.com/linxplus.

Linx+ Tongeren maakt
120 ontbijten
“Wat in Antwerpen kan,
2 In normale tijdens organiseert Linx+ Tongeren elke maand
Online boekvoorstelling
moet ook in Temse
een etentje. Corona stak door
‘Extreemrechts’
kunnen…”
5 Diezelfde Bruno Verlaeckt
natuurlijk een stokje voor. Maar
Kraan
op
ex-Boelwerf
1 mei wilden ze toch niet zomaar
tekende samen met mede-aumoet blijven
laten voorbijgaan. Daarom orgateur Vincent Scheltiens ook preniseerden ze een ‘1 mei ontbijtsent op de online voorstelling
box’. Bestuur en vrijwilligers
van datzelfde boek. Een organiwaren vroeg uit de veren op
satie van uitgeverij ASP samen met Doc.werkers,
1 mei om 120 ontbijtboxen klaar te maken en verHumanistisch Verbond en Linx+. Historicus Bruno
volgens aan huis te leveren of te laten afhalen.
De Wever en politicus Jan Peumans gaven hun
Elke ontbijtbox was gevuld met veel lekkers en als commentaar. Journalist Jan De Meulemeester
verrassing was er voor iedereen een rode roos. Per
modereerde. Herbekijken kan via www.facebook.
verkochte ontbijtbox ging 2 euro naar een goed
com/Linxplus.
doel. Linx+ Tongeren was heel tevreden met het
toch onverwacht grote aantal inschrijvingen en
Petitie: Kraan op ex-Boelwerf moet blijven
6 De kraan op de voormalige terreinen van Boelblij om hun leden even terug te zien.
werf is een herinnering aan het scheepsbouwPicknickrit door West-Vlaanderen
verleden van Temse. Ze is sinds 2004 beschermd
3 De ‘Vrienden van de oude ster’ trokken er op
en sinds 2009 bouwkundig (industrieel) erfgoed.
zondag 23 mei met 5 oldtimers op uit voor een
De kraan moet echter dringend hersteld worden.
picknickrit door West-Vlaanderen, met name
Het gemeentebestuur van Temse ziet af van een
rond Oostkamp, Tielt en Beernem. Onderweg de
eerder besliste restauratie. Het gaat hier echnodige varkenstallen (typisch voor deze streek),
ter over Vlaams erfgoed naar het voorbeeld van
maar ook de immens grote productiehallen van
de geklasseerde havenkranen van het MAS in
de Balta-group in Tielt. Balta is een wereldspeAntwerpen. Wat in Antwerpen kan, moet ook in
ler in vasttapijt. In onze huiskamers is die mode al Temse kunnen… Mede als eerbetoon aan de duilang verleden tijd, maar je vindt ze nog wel in biozenden Boelwerfarbeiders die mee de sociale
scopen of grote hotelketens.
geschiedenis van ons land schreven. Onderteken
mee de petitie: www.bit.ly/Boelwerf.
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SOCIALE GESCHIEDENIS

100 jaar 8-urendag
In 1921 werd de 8-urendag ingevoerd: 8 uur werken, 8 uur vrije tijd,
8 uur slapen. Een belangrijke socialistische overwinning.
Niet alleen moest er minder gewerkt worden, er kwam ook meer
vrije tijd.
De 8-urendag

ropese landen de 8-urendag in. In
“Acht uur werken, acht uur slapen, België gebeurde dat in 1921 door
acht uur ontspannen.” De geeste- de socialistische minister van Arlijke vader van de 8-urendag is de beid Joseph Wauters. Die mens
Britse zakenman Robert Owen. Al verdient dus op zijn minst een
in 1817 formuleerde hij als eerste standbeeld (in Borgworm staat
het streefdoel van 8-8-8. Owen een monument voor hem).
was een sociale kapitalist: in zijn
Schotse katoenspinnerij kortte 1905: de zondagsrust
hij de werkdag stap per stap in.
Van aanvankelijk 14 uur naar 8
uur. 8-8-8 werd wereldwijd de
slagzin van de arbeidersbeweging. De strijd kwam pas echt in
een stroomversnelling toen Amerikaanse syndicalisten in 1886
1 mei uitriepen tot de
jaarlijkse actiedag voor
de 8-urendag. In België
zou het nog tot 1921 duren voor die 8-urendag
gerealiseerd werd. En
dat is dan weer mede te
danken aan de miserie
van de Eerste Wereldoorlog. Toen de wapens zwegen, de wonden gelikt en
de doden geteld werden,
steeg de roep naar democratische en sociale
hervormingen. In Rusland waren de communisten aan de macht gekomen. De 8-urendag
moest samen met het algemeen
enkelvoudig
stemrecht de lont uit het
kruitvat halen. In 19181919 voerden zestien Eu-
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Waarom zeven dagen per week
werken als het ook zes kan? In
1905 was de wet op de verplichte
zondagsrust er al gekomen.
Voortaan was iedereen vrij op
zondag. Op zaterdag werd er wel
nog gewerkt. Eén dag vrij dus.

1936: Congé payé
Nog belangrijker voor de vrije tijd
is de invoering van de zes dagen
‘verlof met behoud van loon’ in
1936. Voor veel werkmensen is
het de eerste kennismaking met
het fenomeen vakantie en met
toerisme. Voordien was toerisme
iets van de rijken. Het woord tourist stamt uit Engeland. Rijke Engelsen stuurden in de 18de eeuw
hun kinderen op een grand tour
door Europa als een soort ontdekkingstocht voor het goede leven,
bordeelbezoek inbegrepen.
Arbeiderstoerisme
In die tijd ontstaat ook het arbeiderstoerisme. Niet om de bourgeois na te apen, wel om het socialistische ideaal in praktijk te
brengen: ontvoogdend,
volksverheffend, solidair
en gezond. Stevige wandelingen, strijdlieren en
gemeenschapswerk vullen de dag. Sinds 1895
bestond er een Internationale van Arbeiderstoeristenbonden, Die Natur
freunde, waarvan ook de
Belgische Natuurvrienden deel uitmaken. Met
eigen
vakantiecentra,
hotels en campings, veelal aan de kust. Dat ideaalbeeld was overigens
met een stevige korrel
zout te nemen: in praktijk verkozen veel arbeiders volksvertier boven
volksverheffing.

Fru Pinter ontwierp de 3 x 8-affiche

v.u.: Mehdi Koocheki, Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen / vorm: Linx+ naar een ontwerp van Fru Pinter - fru.pinter.work / april 2021

8 UUR 1 MEI RADIO

RADIO 1 MEI - 8 uur 1 mei radio www.radio1mei.be
1 MEI FILM 26, 27 en 28 APRIL – online mini filmfestival
1 MEI QUIZ 30 APRIL
1 MEI WANDELING 24 APRIL tot 9 MEI – Ontdek de sociale stad
1 MEI VOORAVOND 30 APRIL – Miranda, Conner en Paul op de sofa

Olivier Pintelon, auteur van
het boek ‘De strijd om tijd’,
op Radio 1 mei:

i
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Je leidt een heel druk en internationaal leven. De boodschap van
de affiche is eigenlijk: probeer
dat allemaal in balans te

Bestel Een mini-catalogus
met alle 54 geselecteerde
affiches kan je bestellen op
www.linxplus.be voor slechts
€5, verzendingskosten
inbegrepen.

jn

Je won zeer verdiend de hoofdprijs met je affiche. Heb je daar
nadien nog effect van
ondervonden?
FRU: Zeker. Als een beginnend
grafisch vormgever gaf dit succes
me heel wat meer zelfvertrouwen.
Het is tamelijk moeilijk om jezelf
te lanceren in deze stiel. Die wedstrijd was een goeie eerste stap in
de wereld. Ik was ook heel erg
trots op het resultaat en ik ben nu
ook superblij dat de affiche nog
een ander leven kreeg nu.

brengen: leven, werken, ontspannen, slapen… Lukt dat op
de manier waarop je leeft?
FRU: Het is een blijvend thema
in mijn leven om werk, passie,
persoonlijke zaken, hobby’s en
slapen in balans te houden. Ik
heb heel veel geleerd over een gezonde tijdsindeling. Ik plan nu alles in een kalender en die volg ik
stap per stap. Dat klinkt erg strikt,
maar zo kan ik tijd reserveren
voor zelfzorg en voldoende slaap.
Allemaal heel belangrijk om creatief te kunnen werken of een gezond mens te kunnen zijn.

tz

Videotip BBTK maakte een boeiende
video die in 5 minuten de geschiedenis
van de strijd voor collectieve arbeidsduurvermindering
uiteenzet.
De moeite om te
bekijken!
Scan deze QR-code en bekijk de
video op je smartphone.

Waarom koos je ervoor om een
affiche over de 8-urendag te
maken?
FRU: Ik was toen nog masterstudent Grafisch Ontwerp op het
KASK in Gent. Dat was een interessante maar ook heel intense
periode in mijn leven. Tussen alle
seminaries, papers, lessen en
mijn thesis vond ik amper nog tijd
voor mezelf. De balans was zoek.
Ik had nog niet de tools ontdekt
om mijn tijd beter te kunnen indelen, tot ik − als deel van mijn
opleiding − een reeks kalenders
moest ontwerpen en daarin met
verschillende tijdsindelingen experimenteerde. De problematiek
van de 8-urendag vond ik volledig
terug in mijn eigen leven.

delde Belg v e r d e e l
mid
ge
de

“De gewone werkmens had honderd
jaar geleden geen vrije tijd. De
vrijetijdsklasse wel. Dat waren de
mensen met geld, die gingen gaan
jagen en bridge spelen… Die hadden
vrije tijd, de gewone mens had dat
niet. In zekere zin is dat nog altijd
de werkelijkheid: het zijn de
managers die een sabbatsjaar
nemen en het zijn de alleenstaande
ouders die het zich niet kunnen
permitteren om minder te gaan
werken. Dus nog altijd is tijd een
klasseproduct.”

Fru Pinter won in 2017 onze wedstrijd ‘Affiche! - in 100 beelden van
toen naar morgen’. Een project met affiches uit het rijke archief
van AMSAB-ISG. We vroegen aan jonge grafisch kunstenaars om
maatschappelijke strijdthema’s uit het verleden te vertalen naar
hun leefwereld. Deze strijdthema’s kregen zo een nieuw jasje. In
2021 werd het ontwerp van Fru ook het beeld voor de 1 mei-affiches. Collega Peter De Ridder interviewde haar voor ‘Radio 1 mei’.

tig
ch
wi

RADIO 1 MEI

ZIJN JOUW ʻDRIE ACHTENʼ GELIJK?
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BOEKENTIP

De broodrevolutie

Er is brood en er is brood. Of beter: er is wit brood en er is bruin
brood. Historicus Peter Scholliers schreef er een lekker boek over:
‘Brood – Een geschiedenis van bakkers en hun brood’. Over hoe
onze smaken evolueerden en dat weer samenhing met onze welvaart. Is jouw broodje al gebakken?

Eeuwenlang zijn rogge- en grof
tarwebrood – zeg maar bruin
brood – dagelijkse kost voor de
meeste broodeters in West-Europa. Rond 1880 verandert dat. Vanaf dan wordt fijn wit brood de
meest gegeten broodsoort. De reden? De daling van de prijs. Rond
1980 slaat de verhouding opnieuw
om. Meer en meer mensen eten
weer bruin brood. De omslagen
van 1880 en van 1980 zijn niets
minder dan twee revoluties in de
eetgewoonten, schrijft Peter
Scholliers.

Het gaat immers om meer dan
alleen maar om brood. Het betreft radicale wijzigingen in de
consumptie, veranderingen dus
van de gezinsuitgaven en bijgevolg van de levenswijze en van de
economie. Tot circa 1890 leeft de
West-Europeaan in een eetpatroon van de noodzaak, na 1980
wordt dit het eetpatroon van de
luxe. Zo is een geschiedenis van
ons brood ook meteen een sociale geschiedenis.
Het boek belicht tweehonderd
jaar broodgeschiedenis vanuit

drie invalshoeken: de eters (en de
verschillen tussen arm en rijk),
de bakkers (soms bazen, soms
leerjongen of fabrieksarbeider)
en de overheden (die mee de
broodprijzen bepalen).

Schafttijd
Amsab-ISG zoekt voor het
project ‘Schafttijd’ getuigenissen over de lunchpauze op
het werk. Ze zoeken mensen
uit alle beroepssectoren die
willen vertellen of tonen hoe
ze hun schafttijd vroeger
beleefden of hoe ze die nu
doorbrengen. Deel jouw verhaal op www.schafttijd.org.

RECEPT

Voor een klein brood
×
×
×
×
×
×
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250 g gewone witte bloem
250 g volkorenmeel
100 g havermout
1 theelepel soda
1 theelepel zout
500 ml karnemelk

© LIZ MORRISON/LINX+

Irish soda bread Traditioneel Iers
soda brood werd van oudsher op een
bakplaat gebakken als plat brood
omdat het inheemse meel niet de
eigenschappen bezat die nodig
waren om in combinatie met gist
doeltreffend te rijzen. Moderne
versies zijn te vinden in Ierse cafés
en bakkerijen, sommige gemaakt
met Guinness, stroop, walnoten en
kruiden, maar de originele versie
zie je nog zelden.
Verwarm de oven voor op 180° en
bestuif een bakplaat met bloem.
Meng de droge ingrediënten in
een grote kom. Giet de karnemelk
erbij en roer die er met een vork
snel door, kneed het deeg heel
voorzichtig met je vingertoppen
en vorm het tot een platte, ronde
schijf. Leg dit op de bakplaat en

bak het 30 à 35 minuten tot de onderkant van het brood hol klinkt
als je erop tikt. Leg het afgebakken brood op een rooster, dek af
met een schone theedoek (zo
blijft de korst mooi zacht) en laat
afkoelen. Eet heel vers.

PROJECTNIEUWS

Anders Bekeken
4 x nieuw aanbod
Dat wandelen tijdens corona de favoriete bezigheid was van heel wat Vlamingen is geen
verrassing. Uit een onderzoek blijkt dat 26% van alle Vlamingen ook na de coronacrisis
van plan is meer te blijven wandelen. Ben jij daar ook bij? Dan zijn deze 4 tips jou alvast op
het lijf geschreven!
1. Audiotour Antwerpen Anders Bekeken
Wandel mee doorheen de sociale geschiedenis
van Antwerpen. Kom te weten hoe de moord op
twee socialistische militanten uitmondde in de
grootste staking ooit en zo het begin van de sociale zekerheid inleidde. Ken jij het historisch erfgoed van de Antwerpse havenarbeid? En waarom
is de Oude Leeuwenrui zo’n belangrijk plek in de
arbeidersstrijd voor het algemeen stemrecht?
Deze wandeling voert je van het Centraal-Station
tot aan Park Spoor Noord.
2. Audiotour Zaventem Anders Bekeken
Zaventem, voor velen de gemeente van onze nationale luchthaven, maar eigenlijk is dit een redelijk
jonge bedrijfstak. Tot WOII was er van de luchthaven zoals we die nu kennen geen sprake. Voor
1830 was Zaventem een agrarische gemeente. De
industrialisering had alles te maken met de aanwezigheid van rivieren en beken met de bijhorende
molens om graan te malen. Deze molens werden
ook gebruikt voor de productie van papier. Met de
industriële revolutie en de opkomst van stoommachines groeide Zaventem uit tot de industriegemeente in Midden-Brabant.
3. Audiotour Gent Anders Bekeken
In Gent is de socialistische geschiedenis alom
aanwezig. Straten en pleinen, monumenten en
andere gebouwen getuigen daarvan. Als er één
plein in Gent ooggetuige was van strijd, dan is het
wel de Vrijdagmarkt, en daar vertrekt onze wan-

deling dan ook. Je komt er alles te weten over
De Groote Magazijnen en Ons Huis. Verder op je
route onder meer: de eerste bakkerij van de Vooruit, het geboortehuis van Anseele, de Bank van de
Arbeid en Feestpaleis Vooruit. En dat alles in sappig Gents!
4. Rondrit Genk Anders Bekeken
Maak gerust een dagje tijd voor deze rondrit door
heden en verleden van Genk. Het centrum van
Genk is vooral een handelscentrum, met heel wat
winkels en interimkantoren. Het eigenlijke leven
speelt zich in de Genkse wijken af. Vlakveld werd
in de jaren 1950 gebouwd, Kolderbos en Sledderlo in de jaren 1970. Hier vind je ook de Turkse
Yunus Emre-moskee. Je passeert langs de voormalige Ford-site en maakt een wandeling door
de tuinwijk van Winterslag (met het monument
De Mijnwerker). Ook C-mine, het mijnmonument
van Zwartberg, Labiomista, Plot, KRC-Genk en het
Thor-park liggen op je traject. Bestel de brochure
op www.linxplus.be of download de GPS-route op
www.routeyou.com.
Binnenkort wandelen we weer Dit najaar
hernemen we weer onze gegidste Anders
Bekeken-wandelingen. Wil je als eerste op de
hoogte zijn van ons nieuwe aanbod? Surf dan
naar www.linxplus.be en abonneer je op ons
maandelijkse e-zine ‘Tips voor je vrije tijd’.
Ontdek ons volledig Anders Bekeken aanbod
op www.linxplus.be

Scan de QR-code en luister naar de audiotour op je smartphone.
Antwerpen
Anders Bekeken

Zaventem
Anders Bekeken

Gent
Anders Bekeken
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Fotografie
Fotowedstrijd ‘Bonanza!
Bonanza! Dat riepen mijnwerkers verrukt uit
wanneer ze een goudader ontdekten. Hun geluk
kon niet op. Bonanza (een Spaans woord dat
voorspoed betekent) is een synoniem voor meevaller of buitenkansje.

Expo ‘De Dijk’ in Oostende
Nog tot 5 juli kan je in de Nieuwe Gaanderijen op de
Oostendse Zeedijk gaan kijken naar een tentoonstelling met foto’s van Linx-medewerker Hendrik Braet.
De reeks ‘De Dijk’ verbindt dertien badplaatsen en zit
vol humor, kleur en weerspiegelt de Belgische bevolking. Met zijn foto’s wil Hendrik de toeschouwer de
alledaagse wonderlijkheid tonen waar je zo aan voorbijloopt. Zijn foto’s zijn niét geënsceneerd.
Hendrik Braet

“Wanneer je lang genoeg stilstaat op een plek, zie je
altijd wel iets dat de moeite waard is. Vaak zijn dat
situaties die ik zelf nooit had kunnen verzinnen.
Op de dijk tref ik een weerspiegeling aan van de
Belgische bevolking die elk hun stukje kust op hun
Het grote geluk is tegenwoordig wat minder mak- manier afbakenen: de daguitstappen van de frigoboxkelijk te vinden. Toch sluimert er her en der een toerist, de hardwerkende Vlaming die na zijn pensioen
klein gelukje. Zoals een middagpauze met je snoet een appartementje heeft kunnen kopen, de fils à papa
in de zon… De hond die een vreugdesprong maakt die in Knokke het mooie weer maken…”
in het park… Eindelijk je recept voor die taart goed
krijgen… Een zelfgekweekt kerstomaatje in je slaa
tje gooien... Een nieuwe wandelbuddy ontmoeten...
Een geweldig meezingmoment beleven met de autoradio... Te laat op het perron aankomen en dan merken dat je trein vertraging heeft... Dicht tegen elkaar
kruipen op een koude lenteavond…
Tussen al het gewoel om ons heen staan we even
stil bij de kleine dingen die het leven glans geven.
Waar maakt jouw hart een vreugdesprongetje van?
Stuur ons jou foto’s door! Avanti!
Schuilt er een bewogen fotograaf in jou?
Grijp dan je kans en doe mee!
Je kan je foto’s inzenden tot en met 31 juli 2021. De
ingezonden foto’s worden door een professionele
jury beoordeeld. De 3 winnaars worden beloond
met een geldprijs. Bewogen Fotografen is een fotowedstrijd van Linx+. Meer info, wedstrijdreglement
en deelnemen www.linxplus.be
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Ook fan van fotografie?
Surf dan naar www.linxplus.be en abonneer
je op ‘Infrarood’, ons maandelijks e-zine voor
liefhebbers van sociale fotografie. Met elke
maand nieuws over fotowedstrijden, -expo’s,
-publicaties en fotografen.

© FOTO: HENDRIK BRAET

Fotowedstrijd

PROJECTNIEUWS

Stiel
Linx+ neemt zijn intrek in het Duivelsteen
Met ons nieuwe project ‘Stiel, wij zijn de makers’ brengt Linx+ de
komende maanden en jaren een stijlvolle ode aan de arbeid, een
warm eerbetoon aan het vakmanschap. In Gent strijken we neer
op de site van het Duivelsteen, een steenoude burcht in centrum
Gent. De komende maanden zullen we hier onder de vleugels van
Broei! workshops organiseren voor jongeren.

Broei!, wasda?
Voluit: “Broei! Doe- en denkplek
voor de nieuwe generatie” is een
unieke plek voor organisaties,
collectieven én particulieren die
werken met de nieuwe generatie
om een half jaar lang te doen,
denken & maken. 29 organisaties,
collectieven en particulieren komen samen in dit geweldige pand
in centrum Gent. Broei! is een
open huis. Geselecteerde organisaties die werken met jongeren
tussen 16 en 30 jaar krijgen van
mei tot en met oktober 2021 tijd,
ruimte, ondersteuning en middelen om samen een half jaar lang
te doen, denken, experimenteren & maken.

Van zodra de coronamaatregelen het toelaten gaan we vollenbak workshops geven aan (kwetsbare) jongeren. Op het programma staat o.a. zelf verzorgingsproducten
maken,
haken
en
Nog tot oktober zullen we hier
skateboards pimpen. Tijdens het workshops organiseren en saopeningsweekend op 15 en 16 mei menwerkingen met (nieuwe)
kon het publiek naar ‘Het draait partners opzetten.
vierkant’, het openingsevenement van dit Broei!-seizoen. Elke
Interesse?
organisatie stelde zich in één vierkaren.dick@linxplus.be of
kante meter voor aan het publiek
www.linxplus.be/
dat langs een coronaproof parstiel-at-broei.
cours op ontdekking kon door het
Duivelsteen. Ook Linx+ was natuurlijk van de partij.

Onze drie workshops
1. Workshop
verzorgingsproducten
Je eigen producten maken is helemaal niet zo moeilijk. Met Sabrina gaan we aan de slag om zelf
verzorgingsproducten te maken.
Gedaan met bewaarmiddelen en
andere kunstmatige ingrediënten!

2. Haken met Lieselotte

3. Pimp your deck!

Haken is terug van (nooit) weggeweest! We starten op absoluut
beginnersniveau, je hoeft dus
geen ervaring te hebben. In amper 3 uur leer je de knoopjes eeuh
kneepjes van het vak en heb je de
basistechnieken onder de knie.
Deze workshop wordt voorlopig
op een dinsdag- en vrijdagnamiddag in juli voorzien.

Samen met kunstenaar Diederick van VJOC De Kim in Oostende ga je aan de slag om je eigen
plank te pimpen. Tekenen, schilderen, afplakken, spuiten: het
kan allemaal. Zelf geen plank om
op los te gaan? Geen probleem:
wij zorgen voor een maagdelijk
exemplaar aan inkoopprijs. Deze
workshop organiseren we tijdens
de zomermaanden.
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Onze online handleiding voor vrijwilligers
In Linxuit presenteren we telkens één smaakmaker van ons Vrijwilligersplatform. Dat is een onderdeel op onze website dat enkel toegankelijk is voor jou als
Linx+-vrijwilliger. Via dit platform stellen we permanent informatie ter beschikking
die nuttig is voor je afdelingswerk.

Efficiënt vergaderen
Gaat het om een noodzakelijke bijeenkomst?
JA of NEE Sla een keer over en regel de kleine zaken via telefoon of mail.
VOORBEREIDING

TAKENVERDELING

PRAKTISCHE ZAKEN

Doelstelling bepalen

Gespreksleider

Wat is voorzien in het lokaal?

— wat willen we bereiken met deze
vergadering?

— iedereen het woord geven

— beamer, HDMI-kabel, pointer

— rode draad behouden

— internet

Vastleggen van de datum,
tijd en locatie

Verslaggever

— whiteboard

Uitnodiging versturen

— objectief schrijven

Opmaken van agenda
en voorbereiding
— 10-tal dagen voor de vergadering
bezorgen aan de participanten

— noteren tijdens vergadering
— afsluiten met actiepunt
Timekeeper
— noodzakelijk bij volle agenda
— op tijd starten en stoppen

— koffie en water
— is er voldoende verluchting en
verlichting in het lokaal?
Wat moeten we zelf nog voorzien?
— laptop met oplader
— Post-its, stiften, kladpapier …

— afwisseling in takenverdeling
¢ dynamiek creëren

— to do’s verdelen; besluiten, deadlines
en takenpakket gezamenlijk
opvolgen…

© Shutterstock

NAZORG

TERZIJDE

Meer weten? Surf naar www.linxplus.be/vrijwilligersplatform.

Op zoek naar inspiratie voor activiteiten?
Op ons Vrijwilligersplatform vind je tientallen
tips en suggesties voor daguitstappen en
wandelroutes, bezoeken aan musea en monumenten, of namen van sprekers voor debatten,
lezingen, boekvoorstellingen of infoavonden.
Overzichtelijk ingedeeld per provincie. Ook
Brussel komt aan bod. Ontdek ze allemaal op
www.linxplus.be/vrijwilligersplatform.

Cultuurtip: Expo AL GAL
Tekenaar GAL (Gerald Alsteens) wordt 80.
Verontwaardiging is de drijfveer in zijn werk.
Deze expo ‘AL GAL – Inkijk in het universum van
GAL’ toont 150 van zijn beste tekeningen, maar
ook werk dat nooit eerder te zien was. Expo tot
22/08 in Cultuurcentrum Mechelen (wo t/m zo
13u-18u). Tickets reserveren op cultuurcentrum.
mechelen.be.

Activiteiten organiseren mag weer, maar er blijven strikte voorwaarden. Neem bij de organisatie
van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de
opvolging van je groepsactiviteit. Voor tips, handleidingen en protocollen: www.linxplus.be/corona.

