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Koop bewust.
Bij ondernemers van hier.
Steun onze lokale handelaars!

gemeente

VLAANDEREN FEEST! 2020

Een optie op een feestcheque tot 180 euro is mogelijk!
Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een
verenigingactiviteit in de steigers in de periode van
27-28 juni of van 3-11 juli? En wil je die activiteit
of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen
van de campagne voor het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap? Dan kan je kandideren om lokale
organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. En wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht
op een feestcheque als tussenkomst in een aantal
realisatiekosten na afloop.
Om in aanmerking te komen, moet het evenement
een open en ook een niet-competitief karakter
hebben. Het moet mensen in de periode van de
11-daagse als groep bij elkaar brengen voor positief
gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en
zonder partijpolitiek of commercieel karakter.

Voor de verdere concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrije baan. De campagne
is financieel mogelijk dankzij een subsidie van
de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!
Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard
worden zolang de voorraad feestcheques binnen
het beschikbare budget strekt. Toekenning van
een feestcheque gebeurt volgens het principe
“wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de
vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus
de boodschap!
Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf 11 maart tot uiterlijk einde april (of
tot uitputting van de opties op een feestcheque)
beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu.
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woonloket

Gratis technisch advies voor woningen
Naast vragen over onder meer renovatiepremies,
huurwetgeving, sociaal wonen, kan je bij het woonloket ook terecht om technisch advies (= kwaliteitsonderzoek) voor jouw woning of huurwoning
aanvragen. Dit kan gratis.
De overheidsdiensten zetten hard in op een verbeterde woonkwaliteit. Via woonkwaliteitsonderzoeken
probeert het woonloket zowel eigenaars-bewoners
als eigenaars-verhuurders te stimuleren om hun
(huur)woning kwalitatief te verbeteren. Dat kan niet
alleen door energiezuinige maatregelen te treffen,
maar ook door de veiligheidsrisico’s te beperken.
• Voldoet mijn (huur)woning aan de conformiteitseisen volgens de Vlaamse Wooncode?
• Ik wil mijn (huur)woning verbeteren, maar
welke werken moet ik uitvoeren?
• Voor hoeveel personen is mijn huurwoning
volgens de Vlaamse Wooncode maximaal
geschikt?
• Ik wil mijn woning aanpassen om er levenslang
te kunnen wonen. Hoe begin ik hieraan?

Vraag het aan onze woonconsulente. Zij maakt
voor jou een afspraak met de technisch adviseur.
Als je woning conform is én na het ontvangen van
een technisch verslag kan je een conformiteitsattest
aanvragen. Dit attest toont aan (ook voor toekomstige
huurders) dat jouw (huur)woning geschikt is volgens
de Vlaamse Wooncode. Het conformiteitsattest is
betalend en kost 62,50 euro.
Belangrijk!
Indien tijdens een kwaliteitsonderzoek ernstige
gebreken worden vastgesteld, wordt de eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder verplicht
om deze te herstellen, anders kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.
Woonloket
Marktstraat 55, Opwijk
T 052 36 51 46 / E woonloket@opwijk.be
Open
Dinsdag: 9u – 12u / 13.30u – 16u / 18u – 20u
Donderdag: 9u – 12u / Vrijdag: 9u – 12u

Afhalen rookmelders
Iedereen die vóór 31 december 2019 rookmelders heeft besteld en betaald, kan deze tijdens
de kantooruren komen afhalen in GAC I, Dienst Stedenbouw/woonloket, Marktstraat 55.

gemeente

Het gebruik van de fietsstraat
Sinds enige jaren zijn er in onze gemeente
verschillende straten ingericht als fietsstraat.
Dit betekent dat in eenrichtingsstraten de fietsers de
hele breedte van de rijbaan mogen gebruiken.
In straten met beperkt eenrichtingsverkeer, waar
fietsers in dubbele richting mogen rijden en auto’s
slechts in één richting, of in straten met tweerichtingsverkeer, moet de fietser rechts van de rijweg rijden
zodat hij het tegenliggende verkeer niet hindert.

Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang
tot fietsstraten, maar mogen de fietsers NIET inhalen
en mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur.
De fietsstraat kan je
herkennen aan de
fietslogo’s op de straat
en de signalisatieborden
bij het begin en einde
van de straat.
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bibliotheek

De Digitale Bibliotheek
Online kranten in de bibliotheek van Opwijk
De actualiteit opvolgen? Opzoekingen doen voor een schooltaak? Duik in de online krantenkiosk en het
bijhorende krantenarchief!
Via de Gopress krantenkiosk krijg je snel en gratis toegang tot de krant van de dag. Je kan de digitale
publicaties tot 7 dagen terug opzoeken en heel eenvoudig doorbladeren. Beschikbare titels zijn onder meer
De Standaard, Het Nieuwsblad, Knack, Humo, Wablieft en Metro. Oudere artikels kan je opzoeken via
het digitale krantenarchief.
De Gopress krantenkiosk en het archief zijn beide beschikbaar via het vaste ip-adres van de bib van Opwijk.
Het krantenarchief kan je ook elders raadplegen door gratis in te loggen via je ‘Mijn Bibliotheek-profiel’.
Hoe gaat dat praktisch?
Voor Gopress Kiosk surf je naar http://bibliotheek.gopress.be. De Kiosk toont je een overzicht van de
beschikbare kranten en magazines. In de zwarte balk bovenaan vind je ook een helpknop met het antwoord
op enkele veel gestelde vragen. Je klikt op je krant of magazine naar keuze. Via ‘Lees nu’ kan je de meest
recente editie doorbladeren en lezen.

Als je klikt op ‘Oudere publicaties’ kom je op een overzicht met de laatste zeven publicaties van je krant of
magazine. Klik op de publicatie om het te doorbladeren of te lezen.
Het krantenarchief kan je
gewoon via de catalogus
van de bibliotheek doorzoeken.
Wil je dit van thuis uit doen,
dan log je hiervoor in met je
‘Mijn Bibliotheek-profiel’.
Meer info:
https://opwijk.bibliotheek.be/
gopress.
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Jeugdboekenmaand rond Kunst
Naast de jaarlijkse tentoonstelling van de gemeentelijke tekenacademie
in de bibliotheek, is er in de Groene Zaal ook een tijdelijke tentoonstelling van kunstwerkjes van de 5de en 6de klassen van verschillende scholen. De werkjes zijn geïnspireerd door de boeken “Het wonderlijke verhaal
van Angelino Brown” van David Almond en “Lampje” van Annet Schaap.
Ze zijn te bewonderen tijdens de openingsuren van de bibliotheek vanaf
zaterdag 28 maart tot en met zaterdag 4 april 2020.

Kunst in de bib!

Leesfoor
Leesfoor op woensdag 11 en
25 maart 2020, telkens om
14.30 uur in de bibliotheek.

De Academie voor Beeldende en
Audiovisuele Kunsten (ABAK) stelt tijdens
de Jeugdboekenmaand tentoon.
Kunst gaat over meer dan alleen maar
mooie dingen. Het zet iets in beweging.
Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op.
Het zet je aan het denken.
“Kunst!” is een expo met werk van de 1ste, 2de en 3de graad ABAK in
samenwerking met de Bib van Opwijk. De kinderen en jongeren in
de academie tonen je tekeningen, filmpjes en ruimtelijk werk.
Je kan ze bewonderen tijdens de openingsuren van de bib.
Info: www.liedekerke.be/ABAK / T 053 64 55 97 / E gabk@liedekerke.be
De Opwijkse afdeling van de academie bevindt zich in
de Sint-Annasite, Processiestraat 24.
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cultuur
GEMEENSCHAPSCENTRUM HOF TEN HEMELRIJK
Kloosterstraat 7 / 1745 Opwijk
T 052 36 51 08 / E gc.info@opwijk.be
www.opwijk.be

Bestel je ticke
ts online via
RESERVATIES
.OPWIJK.BE

HUISKAMERCONCERT
UITVERKOCHT!

Deze voorstelling vindt plaats in het kader van het
pianofestival PianoDays2020 (van 1/03 t.e.m. 29/03)

Zaterdag 7 maart 2020 – 20u

Jan Michiels, of ook wel docent, laureaat van
de Koningin Elisabethwedstrijd, jurylid, prijzenpakker
bij (inter)nationale muziekwedstrijden, maar vooral dé
pianovirtuoos die je moet gehoord hebben. De recitals van Jan Michiels zijn opgevat als rituelen van (her)
ontdekking via soms onverwachte combinaties van
diverse momenten uit de pianoliteratuur van Bach tot
vandaag. Gun uw oren deze fantastische klanken…

JAN MICHIELS
PIANO

Tickets: VVK € 8 // Kassa € 9
(inclusief een welkomstdrankje)
Locatie: ten huize van I. Van Driessche en
P. Put, Nanovestraat 26, 1745 Opwijk

POËTISCHE VOORSTELLING
Dinsdag 10 maart 2020 – 14u-15u

THEATER VAN A TOT Z

#SMILE (AVANT-PREMIÈRE)

We genieten. We leven voluit. We hebben het druk,
druk, druk. En iedereen moet het weten. Wie hoort
het stemmetje nog dat - diep vanbinnen - ‘te druk!’
roept? Maar ja, je kan niet uit een op hol geslagen
trein stappen. Dit stopt pas als hij crasht. That’s life.
SMILE!
#smile is een poëtische voorstelling met veel humor, voor actieve youtubers, facebookers, instagrammers en snapchatters.
Acteurs Rudi Giron en Tine Priem hebben beiden
hun sporen verdiend in het theater en op tv. Zij
kregen het idee voor deze productie over opgroeien in dit tijdsgewricht en gingen aan de slag onder
begeleiding van regisseur Rudy Goes.

Deze voorstelling behoort tot de schoolprogrammatie en richt zich in de eerste plaats tot
de 3de graad secundair onderwijs. Maar ook voor
leerkrachten, jongerenbegeleiders, studenten en
andere geïnteresseerden is deze een aanrader.
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Tickets: particulieren € 9
Schoolgroepen genieten een mooie reductie
op de toegangsprijs.
Meer info en groepstickets: E gc.info@opwijk.be

MUZIEKTHEATER

Donderdag 12 maart 2020 – 20.30u

PAMINA
ENSEMBLE –
FLUIT

Pamina
en niks
anders

PAMINA EN NIKS
ANDERS

In 2019 viert het
Fluitenkwartet Pamina,
een kamermuziekgroep bestaande uit 4
professionele fluitisten,
haar 20 jaar bestaan. In deze 20 jaar heeft Pamina
talloze concerten gegeven in binnen- en buitenland.
MUZIEKTHEATER
IN 4 BEDRIJVEN

Tekst > Erik Vlaminck
Spel > Karen De Visscher
Regie > Rita Wouters
Muziek > Fluitenkwartet
Pamina

Illustratie: Astrid Vereycken Vormgeving: StefanLoeckx & Kodevis

Christine Achten, Joke Jodts, Leen Indigne en
Daniëlla Leleu willen hun jubileum vieren met een
nieuwe muziektheaterproductie.
“Pamina en niks anders” is een eigentijds verhaal
over een moeder-dochter relatie. Diepgang en
humor versterken mekaar en raken de toehoorders
in hun diepste wezen. Fluitenkwartet Pamina heeft
de muziek uit de Toverfluit van Mozart bewerkt voor
deze productie.
Actrice Karen De Visscher neemt de dubbele moeder- en dochterrol voor haar rekening, onder de regie van de ervaren actrice en docente Rita Wouters.
Tickets: VVK: € 10 // Reductie: € 9 // Kassa: € 12

MUZIEK

Vrijdag 20 maart 2020 – tussen 9.30 en 12.45u

PIGEON ON PIANO

DE KLEINSTE CONCERTZAAL VAN
DE WERELD OP ONZE VRIJDAGMARKT

Wie binnen gluurt en luistert, belandt in een wonderlijke wereld. In een magisch schouwburgdecor
van duifjes, lichtreflecties en eigenwijze pianocomposities. Katrien is hemels gekleed en speelt live de
sterren tuureluurs.
De duiventil van Pigeon on Piano is veel meer dan een
unieke animatieact. Tien mensen kunnen op hetzelfde moment het concert mee bekijken én beluisteren.
Een heerlijke ervaring. Ceremoniemeesteres Martine
wijst klein en groot de weg en doet dat op haar eigenwijze manier. Inderdaad, ook kinderen zijn dol op deze
vreemde duivenwereld.

Deze voorstelling vindt plaats in het kader
van het pianofestival Piano Days 2020
(van 1/03 t.e.m. 29/03)
De duiventil van Pigeon on Piano is een sprookjesachtige muzikale kijkdoos. Pianiste Katrien ‘Pigeon’
Verfaillie speelt eigen composities in ‘de kleinste
concertzaal ter wereld’. Die ziet er van buitenaf uit
als een mysterieuze duiventil.

De duiventil is aan een mooi parcours bezig.
Na de Gentse Feesten, Watou, Dranouter en
de Gevleugelde Stad in Ieper (in 2017), volgden
Boterhammen in het Park en diverse festivals in
België én Nederland (in 2018). In 2019 vloog de duif
verder… naar o.m. de Internationale Cultuurbeurs in
Freiburg, de Kultursommer in Calden en drie weken
lang ‘Das Kleine Fest’ in Hannover. Wat een feest!
In eigen land staan zo’n 15 festivals op de kalender.
Nu jullie nog overtuigen…
Locatie: marktplein Opwijk
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cultuur
FAMILIE

Zondag 22 maart 2020 - 15u

THEATER FROE FROE

STELLA, STER VAN DE ZEE

Kijk daar, een voetje.
En daar een handje. Met vingertjes.
En nog een voetje.
Man, dit is geen vis, dit is een mens.
Wat zeg ik, dit is een kind.
Een levend kindje met heel veel haar.
Maar wat doet dit poppetje in het water?
Zou iemand het in zee gegooid hebben?
Of is het van de boot gevallen.
Een visser en zijn vrouw vinden op een dag een
kindje in hun netten. Niemand weet waar het vandaan komt. Ze beslissen om het te houden en noemen het Stella, Ster van de Zee. Dat Stella anders
is dan andere kinderen, daar komen ze pas na een
tijdje achter! Zal Stella kunnen blijven?
Wil ze ook blijven?
Stella is een sprookje over eenzaamheid,
anders zijn en je plaats zoeken in de grote wereld.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Tickets:
VVK kinderen € 6 // Volwassenen € 8
Kassa: Kinderen € 7 // Volwassenen € 9
Leden Gezinsbond en houders lerarenkaart
genieten € 1 reductie.
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FILM

Dinsdag 21 april 2020 om
20u - Hof ten Hemelrijk

NIET SCHIETEN

MET NABESPREKING
DOOR DAVID VAN
DE STEEN
Deze voorstelling is een samenwerking met
de Liberale Vrouwen Opwijk – Mazenzele.
In de jaren ‘80 zaaide de Bende van Nijvel terreur
en vernieling in België door allerlei bloedige
overvallen op supermarkten. Op 9 november
1985 sloegen ze toe in Aalst. Die dag verloor
David Van de Steen, op zijn negende, zijn ouders
en zusje. Zelf raakte hij verminkt voor het leven.
Hij kreeg 9 kogels in zijn lichaam nadat hij een
glimp kon opvangen van het gezicht van een van
de overvallers. Hij werd voor dood achtergelaten.
David overleefde echter. Er volgde een jarenlange
revalidatie.
De film is gebaseerd op waargebeurde feiten
uit het boek ‘Niet Schieten, dat is mijn papa’
van David Van de Steen en Annemie Bulté. Het
verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van
Davids grootvader, vertolkt door Jan Decleir. Na al
die jaren blijft hij zoeken naar gerechtigheid.
Na de film geeft David Van de Steen zelf duiding
en achtergrondinformatie bij de gebeurtenissen.
Het publiek krijgt de mogelijkheid om vragen
te stellen. Zijn tweede boek ‘Overlever van de
Bende van Nijvel’ brengt een reeks exclusieve
getuigenissen van andere slachtoffers, nabestaanden, ex-speurders, ex-gangsters en filmlui.
David brengt niet alleen zijn levensverhaal van
de aanslag tot nu, maar wil ook aandacht vragen
voor het lot van de slachtoffers. ‘De ravage van
de Bende is ontiegelijk veel groter dan die 28
doden’, aldus David Van de Steen.
Tickets:
VVK € 8 // Reductie 55+, -26, leden Liberale
Vrouwen: € 7 // Kassa: € 10

vrije tijd

milieu

Fake News
in de schijnwerpers
Raak je geïntrigeerd door de tentoonstelling in
de bib? Misschien had je al vragen?
Schrijf je nu in voor het Smart Café met
VUB-professor en docent media Ike Picone op
zaterdag 28 maart 2020 van 9 tot 12 uur in
de leeszaal van de bib! De kostprijs bedraagt
€ 5 voor inwoners van Opwijk.
Inschrijven via Archeduc:
T 02 454 54 01 - E info@archeduc.be

Gemeente organiseert
grootschalig onderzoek
luchtkwaliteit
In 2018 steunde het gemeentebestuur Opwijk het
project Curieuze Neuzen, waarbij de luchtkwaliteit
in de steden en op het platteland wetenschappelijk werd onderzocht. Ook onze inwoners, scholen,
verenigingen en bedrijven deden mee. In totaal waren
jullie met 119 enthousiaste deelnemers, waarvoor
dank. De concentratie stikstofdioxide in Opwijk
bedroeg 25 µg/m³ (massa-eenheid per luchtvolume),
wat als ‘vrij goed’ werd gedefinieerd. De gemeente
Opwijk wil verder bouwen op dit onderzoek en start
daarom een eigen project, waarbij de concentratie
van stikstofdioxide in de lucht deze keer enkel lokaal
wordt gemeten.
Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Omdat het van
belang is dat de metingen op een en dezelfde dag
worden uitgevoerd, moeten deze uitsluitend gebeuren op de eerste dag van april én in een buitenomgeving. Praktisch: vis een goede schep lucht, euh… uit de
lucht en bewaar deze in een luchtdicht recipiënt zoals
een dichtgebonden plastiek zak of afsluitbare doos.
Vermeld hierop je naam en contactgegevens, de
plaats en het tijdstip van de vangst. Bezorg alles nog
dezelfde dag aan de milieudienst, GAC I, Marktstraat
55. Wie die dag de vers geschepte lucht niet kan aanleveren, mag deze invriezen en ten laatste op vrijdag
3 april om 16 uur overhandigen. Ga voorzichtig te werk
en zorg dat er geen kruisbesmetting kan ontstaan
met lucht afkomstig van andere plaatsen (vermijd
zeker visgeuren). Indien dit wel het geval is, kan deze
luchtstaal niet gebruikt worden.

Stripdorp
Zaterdag
16 mei 2020
HOU
AG
DEZE D
ALVAST
V RI J !

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar
verwacht.

©Jess

ica Ra

es

Interessante info:
www.opwijk.be/klimaatactieplan
www.iedereenwetenschapper.be/article/
overzicht-zelf-luchtkwaliteit-meten
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sport

Sportkampen 2020
Je kan nog tot 15 maart 2020 inschrijven voor het
sportkamp tijdens de paasvakantie. Er kan per dag
ingeschreven worden. Inschrijven kan uitsluitend
online via https://reservaties.opwijk.be. Je dient
hiervoor eerst een gezinsprofiel aan te maken. De
betaling gebeurt onmiddellijk bij inschrijving via
online bancontact. Als inwoner betaal je € 8 per dag.
De activiteiten vinden meestal plaats in de gemeentelijke sportinfrastructuur. Wekelijks bieden we een
gevarieerd sportaanbod aan, onder begeleiding van
gediplomeerde monitoren.
Voor- en naopvang wordt voorzien door 3Wplus.
Hiervoor dien je rechtstreeks bij deze organisatie in
te schrijven via I-school/login. Alle praktische info
kan je bekomen bij de sportdienst of via de gemeentelijke website.

Voor de andere sportkampen geldt de regeling als
volgt:
• Sportkamp paasvakantie:
van maandag 6 t.e.m. vrijdag 17 april 2020
Inschrijven van maandag 2
t.e.m. zondag 15 maart 2020.
Er is geen sportkamp op maandag 13 april
2020.
• Sportkamp zomervakantie:
van maandag 6 t.e.m. 31 juli 2020
Inschrijven van maandag 20 april
t.e.m. zondag 17 mei 2020.
Er is geen sportkamp op maandag 20
en dinsdag 21 juli 2020.
Inschrijven via https://reservaties.opwijk.be.
Via een gezinsprofiel kan je onder de afdeling
‘Sport voor kinderen’ de sportkampen terugvinden,
onmiddellijk inschrijven en online betalen.
Alle info: T 052 36 51 07 – E sportdienst@opwijk.be

Wedstrijd: verzin een naam en win!
Vind een leuke, coole, gekke naam voor de nieuwe kampdagen voor
jongeren van 12-16 jaar!
Voor het eerst organiseert de dienst Vrije Tijd van
maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli 2020 sportieve dagactiviteiten. Inschrijven kan per dag. Het
belooft een wisselend programma te worden met
leuke workshops, een film en zo veel meer. Op de
website en facebookpagina van de sportdienst vind
je binnenkort meer nieuws.
We zijn op zoek naar een leuke, coole, gekke
naam voor deze zomerdagen! Wie tussen 10 en 18
jaar is en in Opwijk woont, kan zijn voorstel mailen
naar sportdienst@opwijk.be of het achterlaten in
de ideeënbus van de sportdienst in de inkomhal van
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de sporthal (Heiveld 65). Insturen
kan tot en met woensdag 25
maart 2020.
Vermeld zeker jouw gegevens:
naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. De winnaar wordt eind
maart verkozen door het college
van burgemeester en schepenen en ontvangt, naast eeuwige
roem, een aankoopcheque van
maar liefst € 50 bij een Opwijkse
handelaar!

Sportontvangst
De Opwijkse sporters waren talrijk aanwezig op de
sportontvangst van vrijdagavond 7 februari, een
organisatie van de gemeente en de adviescommissie sport. Schepen van Sport Johan Deleu en
de voorzitter van de adviescommissie sport Willy
Van Mol verzorgden de openingswoorden. Daarna
kwam Lieselotte Diels, finaliste van Belgium Got
Talent 2019, aan bod om haar acrobatische kunsten
te tonen.
De vele Opwijkse sportkampioenen van 2019
werden gehuldigd. Naast deze prijzen waren er
ook 5 bijzondere prijzen:
• Sportploeg:
U15 meisjes Volley Opwijk
Werden genomineerd: Team Victory 3-4 van LRV
Opwijk, Jongens U13 afdeling 4 TC Diepenbroek.

Van links naar rechts:
Ilan Van Wilder,
Michaël Du Bois en
Ben Larivière.

• Sportverdienste: Theo Gevers
Werden genomineerd: Louis Robberechts,
Lucien De Landtsheer.
• Beloftevolle jongere: Annelore Engels
Werden genomineerd: Marthe-Louize Dieu,
Nolan Huysmans.
• Sportprestatie: David Van den Bossche
• Sportman/sportvrouw: Ilan Van Wilder
Werden genomineerd: Ben Larivière, Michaël Du Bois
Proficiat aan iedereen!

gemeente

Verwervingspremie voor jonge Opwijkenaren
Jonge Opwijkenaren kunnen nog steeds een verwervingspremie aanvragen voor de aankoop van hun
enige woning. Op die manier probeert de gemeente
Opwijk jongeren een kans te bieden om in eigen
gemeente te (blijven) wonen.
De aanvrager(s) en de woning moeten wel aan een
aantal voorwaarden voldoen.
• Zo mogen de aanvragers niet ouder zijn dan
35 jaar, moet 1 van beide partners 15 jaar in
Opwijk wonen of gewoond hebben, moeten de
aanvragers het Nederlands machtig zijn en mag
men niet meer verdienen dan het vastgelegde
inkomensplafond.
• Daarnaast moet het gaan om een eerste
woning of appartement die men verwerft en
mag de prijs niet meer bedragen dan € 365.000
voor een woning of € 290.000 voor een
appartement.

• Tenslotte moet men ook binnen een bepaalde
termijn in de woning of het appartement gaan
wonen en er ook minstens 5 jaar blijven wonen.
Om aan te tonen dat men aan al deze voorwaarden
voldoet, zal de aanvrager een aantal bewijsstukken
aan de aanvraag dienen toe te voegen. Om voldoende tijd te bieden om al deze bewijzen te verzamelen, krijgt men tot 9 maanden na de datum van
ondertekening van de akte de tijd om een aanvraag
in te dienen. De premie bedraagt € 5.000 voor een
woning en € 3.000 voor een appartement.
Meer info reglement en aanvraagformulier:
Dienst Grondgebiedzaken – Stedenbouw /
Woonloket, Marktstraat 55.
T 052 36 51 46
E woonloket@opwijk.be
www.opwijk.be/gemeentelijke-verwervingspremie
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jeugd

Installatie Kinderraad 2020
Kinderen zijn volwaardige medeburgers binnen de
gemeente Opwijk. Ze zijn niet enkel de toekomst,
ze zijn ook en vooral het nu. Deze kinderen beleven
onze gemeente op hun eigen manier en hebben hun
eigen idee en visie hieromtrent.
Om kinderen de kans te geven hun stem kenbaar
te maken, heeft de gemeenteraad haar goedkeuring verleend aan het opnieuw opstarten van de
gemeentelijke kinderraad Opwijk. In de kinderraad
krijgen de leden de kans te praten over zaken die
hen nauw aan het hart liggen en kunnen ze invloed
uitoefenen op beleids- en levensdomeinen die voor
hen belangrijk zijn. Het centrale thema dit werkjaar is
‘buiten spelen’. Alle kandidaturen werden aanvaard.

Speelstraten
2020
Wil je in de
vakantie lekker
onbezorgd op
straat spelen, dan kan dat!
Als je woont in een straat waar:
• bijna uitsluitend woningen gelegen zijn.
• waar de snelheidslimiet 50km/uur is.
• en waar er geen openbaar vervoer passeert.
Dan kan je een aanvraag indienen voor 31 mei 2020
om tijdens de zomervakantie een speelstraat in te
richten. Bij het inrichten van een speelstraat wordt
de openbare weg over de gehele breedte afgesloten voor het verkeer zodat kinderen en jongeren
ongehinderd op straat kunnen spelen.
Ideaal dus voor wie wilt hinkelen, badmintonnen,
rolschaatsen en zoveel meer. Ook de volwassenen
genieten mee. Terwijl de kinderen gezellig spelen,
kan er gezellig gepraat worden met de buren. Het
contact tussen de buurtbewoners wordt intenser.
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De kinderraad 2020 bestaat uit (van l. naar r.)
Marian Logie, Jozefien Baten, Nest Heyvaart, Torben
Raeymaekers en Victor Beerens. Eveneens op de
foto: deskundige jeugd en doelgroepenbeleid
Franky Saerens, burgemeester Albert Beerens en
jeugdschepen Joske Vermeir.

Interesse om een speelstraat in te richten?
Contacteer de jeugddienst Opwijk, Kloosterstraat 9.
T 052 36 51 60 / E jeugddienst@opwijk.be

Hou de datum vrij
De gemeente Opwijk organiseert op
woensdag 22 april 2020 de buitenspeeldag.
Van 14 tot 17 uur zijn alle kinderen welkom
op Hof Ten Hemelrijk.

archief

Oorlogsdagboek Bert Van den Broeck
Mei 1940. Abrupte aanzet van duistere tijden: avondsluitingen

van cafés, verduistering. Vooral de impact op het gemoed van

de bevolking en de ontwrichting van het dagelijks leven is groot.

Bert Van den Broeck wordt opgeroepen met klas ’40 en geëvacueerd

naar Frankrijk. Hij beschrijft het dagelijks gebeuren met weemoed
en angst tot zijn terugkeer naar huis, een moeizame tocht…

Foto van Bert Van den Broeck (r) en zijn vriend Vercruysse voor het woonhuis van
La Bâtisse La Redorte 1940.

OORLOGS
DAGBOEK
1940

Bert Van den Broeck

’t Opwijks Archief
Doortstraat 2 / Opwijk
Open op dinsdag van 18 tot 20 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur.
T 052 36 51 79 / E archief@opwijk.be

OORLOGSDAGBOEK 1940

Mei 1940. Abrupte aanzet van duistere tijden: avondsluitingen van cafés,
verduistering. Vooral de impact op het gemoed van de bevolking en de
ontwrichting van het dagelijks leven is groot. Bert Van den Broeck wordt
opgeroepen met klas ’40 en geëvacueerd naar Frankrijk. Hij beschrijft
het dagelijks gebeuren met weemoed en angst tot zijn terugkeer naar
huis, een moeizame tocht. De publicatie van het oorlogsdagboek wordt
in primeur voorgesteld tijdens Erfgoeddag op zondag 26 april 2020 in
de Sint-Pauluszaal. De verkoopprijs is € 10. Na Erfgoeddag wordt het
boek verkocht aan € 15.

Bert Van den Broeck

‘De Nacht’
in ’t Opwijks
Archief
Erfgoeddag
25 en 26 april 2020
Thema voor Erfgoeddag dit jaar is ‘De Nacht’. Associatie brengt ons bij duisternis, gemoedelijkheid, socialiseren. Zo belanden wij bij het caféleven. Het Opwijks Archief brengt op Erfgoeddag voor elk wat wils.
Zaterdag 25 april
• 18 tot 19.30 uur: verhaaltjes over licht en
donker voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Vertrek
aan de bibliotheek om 18 uur.
• 20 tot 0 uur: nachtelijke verhalentocht langs
Opwijkse cafés. Vertrek Sint-Pauluszaal.

Zondag 26 april
• 10 tot 18 uur: tentoonstelling: bonte
geschiedenis Opwijkse cafés en voorstelling
oorlogsdagboek Bert Van den Broeck,
Sint-Pauluszaal.
• 13 tot 18 uur: wandel- en fietszoektocht.
Ontdek onze Opwijkse cafés.
Vertrek Sint-Pauluszaal.

Gratis deelname voor alle activiteiten. Reserveer dus dit Erfgoedweekend en hou de gemeentelijke website,
facebookpagina en dit infoblad in de gaten voor meer praktische info. Tot dan! Leuk meegenomen:
tijdens dit weekend kan je in het Sint-Pauluskaffee terecht voor de expo Kunst in Lege Huizen/Toer&Taxus.

Infoblad gemeente Opwijk / maart 2020 / 13

vacature

2e oproep vacature boekhouder B1 –B3 (m/v)
Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds en contractueel dienstverband en
aanleg van een werfreserve van 2 jaar waaruit kan geput worden voor voltijdse en
deeltijdse functies, voor statutaire en contractuele functies.
Je beheert en verwerkt de aangereikte gegevens binnen het wettelijk voorziene boekhoudkundige kader
met het oog op het verstrekken van correcte financiële
informatie naar de interne beleidsorganen en naar de
toezichthoudende overheden. Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding van gemeente en OCMW van
A tot Z.
Taken:
• Registratie van financiële verrichtingen,
afsluiten van de jaarrekening.
• Controle op in- en uitgaande geldstromen en
financiële werkingsprocessen.
• Opzetten en onderhouden van
rapporteringssystemen, opmaken van
budgetten.
• Optimaliseren van financiële processen.
Profiel
Je bezit een bachelordiploma boekhouding.

Ons aanbod
Wij bieden je een inhoudelijk uiterst boeiende en
maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid in een lokale omgeving. Je geniet van
verschillende sociale voordelen (maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en voordelen GSD-V), een opleidingsprogramma op maat en een
gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema
waarbij alle relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen.
Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma, rijbewijs
en uittreksel uit het strafregister tem 12 maart 2020
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen,
Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of bezorg het via e-mail:
personeel@opwijk.be. De selectieproeven vinden
plaats in de loop van maart 2020.
Meer info en functiebeschrijving:
T 052 36 51 14 / E personeel@opwijk.be

welzijn

Leen gratis een AED-toestel voor je evenement!
Een hulppost van het Rode
Kruis op een evenement is
een absolute meerwaarde,
zeker als er iemand verzorging nodig heeft. Op die hulpposten is een AED-toestel
aanwezig.
Om nog meer evenementen hartveilig te maken,
schonk de gemeente Opwijk een mobiel AEDtoestel aan het Rode Kruis Opwijk.
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Erkende Opwijkse verenigingen kunnen dit
toestel gratis lenen. Daarvoor wordt enkel een
verklaring op eer ingevuld waarin staat dat men
kennis heeft om een dergelijk toestel te gebruiken
en het engagement aangaat om zorg te dragen voor
deze apparatuur zoals een goede huisvader/moeder.
Interesse om dit toestel te ontlenen?
Contacteer Frans De Smedt van
het Rode Kruis Opwijk:
T 0476 34 74 17 / E voorzitter@opwijk.rodekruis.be.

milieu

Waar kan je terecht met
glazen flessen en bokalen?
Glazen bokalen
en glazen flessen kan je gratis
deponeren in 12
bovengrondse
glasbollen voor
wit en gekleurd
glas die verspreid opgesteld
staan in Opwijk:
Hollestraat/Klei – Steenweg op Vilvoorde (watertoren) – Kerseveld (kerk Nijverseel) – Steenweg
op Aalst (oude jongensschool) – Klaarstraat
(Averbeekstraat) – Ravensveld – Molenveld –
Konkelgoed – Sint-Pauluszaal – Hof ten Hemelrijk.
De glasbollen op de vroegere site langs Heiveld
werden recent verwijderd. Met hol glas kan je in de
onmiddellijke buurt terecht: aan de ondergrondse
afvalstraat aan basisschool De Boot – ingang via
parking sporthal (Heiveld). Ook aan de ondergrondse afvalstraat (parking feestzaal De Kersenpit,
Dorp, Mazenzele) kan je hol glas deponeren in de

ondergrondse glascontainer. Hol glas kan je ook deponeren in de glascontainer op het gratis gedeelte
van het recyclagepark.
Tips voor goed gebruik
• Uitsluitend hol glas (flessen, bokalen) mag
gedeponeerd worden in de glascontainer.
Vlak of gewapend glas horen hier niet thuis.
• Gooi gekleurd en helder (wit) glas in de
daartoe voorziene inwerpopening van de
glasbol. Sorteren is de boodschap.
• Verwijder vooraf alle vloeistoffen in
bokalen of flessen. Gooi enkel leeg hol glas in
de glascontainer zonder deksels, stopsels of
schroefdoppen.
• Laat nooit afval - ook geen
verpakkingsafval - achter aan de
glascontainers. Dit is sluikstorting!
• Gebruik de glascontainer niet tussen 20 en
8 uur en ook niet op zon- en feestdagen.
Respecteer de rust van de omwonenden.

Aanbieden snoeihout 2020
Snoeihout kan je vanaf dit jaar meegeven met de
ophaling van het GFT-afval door afvalintercommunale Intradura.
Hoe snoeihout aan de straatkant leggen?
• Verpakt in bundels met natuurtouw
• Maximum 1 m³ per ophaalbeurt
• Maximum lengte 2 m
• Maximum gewicht 20 kg
• Maximum dikte van de takken 5 cm
• Geen wortelstronken, takken van meer dan 5 cm
dikte, grond, stenen,…
• Bundels snoeihout nooit samenbinden met
ijzerdraad!

Bekijk de ophaaldata op de afvalkalender 2020,
aangeduid met de afkorting SH (snoeihout) +
informatie op de achterkant van de afvalkalender.

Afvalintercommunale Intradura
T 02 334 17 40
Milieudienst
T 052 36 51 31 / E milieudienst@opwijk.be
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milieu

Alert voor asbest
Werd je woning ergens tussen 1950 en 2000
gebouwd of grondig verbouwd? Wees in dat geval
voorzichtig tijdens afbraak- of renovatiewerken in of
rond je huis.

• Isolatiemateriaal: ouder isolatiemateriaal
bevat wellicht asbest: denk maar aan het
witte gips rond leidingen, karton in elektrische
toestellen, en platen om vochtige lokalen of
stookruimtes te isoleren.

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die kanker kan
veroorzaken. Asbestvezels komen vrij door beschadiging. Die vezels zijn zo fijn dat ze door de lucht
blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden. Daarom zijn er nu strengere veiligheidsnormen
voor de afbraak en de recyclage van asbest.

• Oude buizen: meer dan 40.000 km oude
ondergrondse nutsleidingen bevatten asbest:
cementbuizen voor riolering, ventilatie,
regenwaterafvoer, schoorstenen of bekisting.

Opletten geblazen
Asbest zit op veel plaatsen: in onze huizen en in
onze omgeving. Vroeger, en zeker tot in de jaren
’80 van de vorige eeuw, leek het immers een prima
bouw- en isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast.
Intussen weten we dat asbest ook gevaren inhoudt:
de vezels waaruit het bestaat, adem je maar beter
niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over
tientallen jaren) kan het gezondheidsproblemen
veroorzaken, zoals mesothelioom en asbestose.
De zwaarste aandoeningen door asbest komen
vooral voor bij mensen die vroeger ook beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen. Maar toch zijn
we met zijn allen maar beter voorzichtig wanneer
we in of rond ons huis afbraak- of renovatiewerken
gaan uitvoeren. Alleen als je woning van na 2000
dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in
huis zit.
Asbesthoudend materiaal herken je vaak aan de
wafelachtige structuur, of je ziet een soort vezelachtige structuur waar het gebroken is. Met de
volgende materialen moet je zeker oppassen:
• Golfplaten: alle golfplaten van vóór 1998
bevatten wellicht asbest. Alleen als ze het
kenmerk NT (New Technology) dragen,
zit er geen asbest is.
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• Dak- en gevelbekleding: leien zijn alleen
asbestvrij wanneer ze na 1996 gefabriceerd zijn
of het kenmerk NT bevatten.
• Oude vloerbekleding: wees alert wanneer
je oude, vooral vinyl vloerbekleding aantreft.
Vaak is er een asbesthoudende vilt bevestigd
aan de onderkant.
Voorzorgsmaatregelen
Soms mag je asbest zelf verwijderen. Wanneer er
sprake is van hechtgebonden asbest, dan zitten de
vezels vast in de structuur van de materialen. Ze
kunnen daardoor niet vrijkomen, tenzij de materialen worden gebroken of beschadigd. Voorbeelden
zijn asbesthoudende golfplaten of leien.
Let wel, draag altijd aangepaste beschermende
kledij: een wegwerpoverall, een FFP3 stofmasker,
handschoenen, veiligheidsbril… Check wat je moet
doen op de app AsbestCheck of op
www.alertvoorasbest.be.
Altijd een specialist in de buurt
Is er sprake van zogenoemd losgebonden of
niet-hechtgebonden asbest? Dan komen er altijd
vezels vrij wanneer je het materiaal verwijdert. Denk
maar aan (gespoten) asbesthoudende isolatie rond
leidingen. In zo’n geval moet je altijd een beroep
doen op een erkend asbestverwijderaar. Meer informatie op www.alertvoorasbest.be.
Kortom: hoeveel asbest er ook in of rond je woning
zit, het is perfect mogelijk om het veilig te (laten)
verwijderen. Alert blijven is de boodschap!

Recyclagepark Opwijk
Je kan asbestafval gratis afleveren in het
recyclagepark. Dit is beperkt tot 200 kg
per jaar en per huisgezin. Ook hier moet je
rekening houden met enkele veiligheidsmaatregelen. Om de verspreiding van
stof tegen te gaan, moet je asbest altijd
afgedekt vervoeren. Gooi nooit asbestafval in de asbestcontainer om stofvorming en verspreiding van losgekomen
asbestvezels te vermijden! Volg altijd de
richtlijnen van de parkwachters strikt op.
Links
www.opwijk.be/afval/asbest
www.intradura.be
www.alertvoorasbest.be
www.asbestinfo.be
https://ovam.be/omgaan-met-asbest
Meer informatie
Milieudienst
Marktstraat 55 / T 052 36 51 31
E milieudienst@opwijk.be

Opendeurweek
't Kapstokske

Van woensdag 18 t.e.m.
zaterdag 21 maart 2020
Woensdag: 9u-12u
Donderdag: 8.30u-12u |
avondshopping: 17u-20.30u.
Vrijdag: 8.30u-15.30u
Zaterdag: 9u-16u

10% korting en hapje en drankje!
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milieu

Wijzigingen afvalbeheer vanaf 2020
Ondanks eerdere communicatie stellen we vast dat onze burgers onvoldoende op de hoogte zijn van
de diverse mogelijkheden om afval aan te bieden.
Snoeihout
Gratis en 2-wekelijks. Gelijktijdig meegeven met
de huis-aan-huisophaling van GFT-afval.
Voorwaarden:
• maximum 1 m³ per ophaalbeurt.
• maximum 2 m lengte.
• maximum takken van 5 cm dik.
• maximum 20 kg van de bundel.
• moet verpakt zijn met natuurtouw in bundels.
Gebruik geen ijzerdraad!
• Geen wortelstronken. Geen grond of stenen.
Huisvuil (restafval)
2-wekelijkse ophaling aan huis.
Gemeentelijke huisvuilzakken kunnen bijkomend
gratis afgeleverd worden in het recyclagepark
(Karenveldstraat 34) tijdens de openingsuren.
www.opwijk.be/recyclagepark-opwijk
GFT (groenten-, fruit- en tuinafval)
2-wekelijkse ophaling aan huis.
Gemeentelijke GFT-zakken kunnen bijkomend gratis
afgeleverd worden in het recyclagepark tijdens de openingsuren. Wekelijkse ophaling in juni, juli en augustus.
Grof vuilophaling
Uitsluitend op afroep en betalend (€ 0,26/kg).
Vooraf aanvragen bij afvalintercommunale Intradura:
T 02 334 17 40 – E grofvuil@intradura.be.
Herbruikbare goederen
Gratis afgeven op het recyclagepark of bij de Kringwinkel, Steenweg op Vilvoorde 196 te Opwijk.
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Gratis ophalen aan huis door de Kringwinkel:
T 02 255 19 40.
Ondergrondse afvalstraat
(huisvuil, papier en karton, hol glas)
• Parking De Kersenpit - Dorp - Mazenzele
• De Boot/Sporthal – Heiveld
Gratis gebruik van de ondergrondse afvalcontainer
voor papier en karton + hol glas. Het gebruik van
de ondergrondse container voor huisvuil is betalend. Toegangsbadge rechtstreeks aan te vragen bij
Intradura: T 02 334 17 40.
Nog enkele TIPS:
• Hang de afvalkalender altijd op een goed
zichtbare plaats in je woning. Zo zie je in één
oogopslag wanneer welke afvalfractie aan huis
wordt opgehaald.
• Bekijk de informatie over alle afvalfracties op
de achterkant van de afvalkalender.
• Aan de straatkant plaatsen van afval:
de avond vóór de ophaaldag (na 18 uur) of
uiterlijk tegen 6 uur op de ophaaldag zelf. Te
vroeg buitenplaatsen van afval = sluikstorting.
• Maak je huisvuilzak niet te zwaar: max. 12 kg.
• Met kunststoffolies en propere harde plastics
kan je gratis terecht op het recyclagepark.
Info over afvalbeheer:
www.intradura.be
www.opwijk.be
Milieudienst / Marktstraat 55 / T 052 36 51 31
E milieudienst@opwijk.be

vrije tijd

Opwijk
carnaval
met extra
lichtstoet
Op zondag 5 april trekt
voor de 22e keer de
carnavalstoet door het
centrum van Opwijk. Een
30-tal carnavalgroepen,
waarvan meer dan de
helft uit Opwijk, maken
deel uit van een stoet
voor jong en oud en vol
prachtige wagens en kostuums, uiteraard vergezeld van de nodige humor
en satire. De carnavalstoet wordt voorafgegaan
door een reclamestoet
waar tal van gadgets en
snoep te rapen valt. Na
de doortocht barst een
groot feest los op de
markt van Opwijk, met
onder andere de prijsuitreiking en afsluitende
machtsoverdracht.

carnaval LICHTSTOET 4/4/2020

LEGENDE
vertrekpunt lichtstoet
parcours van de stoet
zone voor klaarzetten van de lichtstoet
parkeerverbod
parkeerverbod / kermiszone

P

VERTREK
LICHTSTOET

parking Borchtsite en bereikbaarheid
rijrichting van de stoet
rijrichting verkeer

P

CARNAVAL 5/4/2020

VERTREK
RECLAMESTOET &
CARNAVALSTOET
P
LEGENDE
vertrekpunt reclamestoet en carnavalstoet
parcours van de stoet
zone voor klaarzetten van de carnavalstoet
zone voor klaarzetten van de reclamestoet
parkeerverbod
parkeerverbod / kermiszone

P

parking Borchtsite en bereikbaarheid
rijrichting van de stoet

Nieuw dit jaar is een
extra lichtstoet op
zaterdagavond 4 april
naar aanleiding van het
2x11 jubileum van Opwijk
carnaval. Bij zonsondergang trekt een verlichte
carnavalstoet met enkel
Opwijkse groepen door
de centrumstraten, als
opwarmer voor de ‘Bonte
Avond’ in de Opwijkse
café’s.

rijrichting verkeer

onderwijs

MOZA-IK

Het Rode Kruis Vlaanderen
kwam onlangs onze school
bezoeken! Een super
leerrijke ervaring voor
onze leerlingen om andere
mensen snel en efficiënt
te helpen!
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OPcura

Meerjarenplan 2020 – 2025 OPcura W.V.
OPcura is een publiekrechtelijke welzijnsvereniging, opgericht door de deelgenoten
gemeente en OCMW Opwijk, die de zorgcampus
(Kloosterstraat te Opwijk) exploiteert. Net zoals
gemeente en OCMW Opwijk moet de welzijnsvereniging een meerjarenplan voor de periode 2020
tot en met 2025 opmaken. De Algemene Vergadering
keurde in zitting van 23 december 2019 dit meerjarenplan goed. Hierna brengen we enkele accenten uit
deze meerjarenplanning onder de aandacht.
Op het vlak van dienstverlening willen wij het
bestaande aanbod op de zorgcampus verbreden en
toegankelijker maken. Zo heeft OPcura de intentie
om nachtopvang aan te bieden op de zorgcampus.
Nachtzorg is bestemd voor ouderen (met dementie)
die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar
waarvoor de verzorging ’s nachts te zwaar wordt.
Door deze oudere ’s nachts op te vangen in het
woonzorgcentrum wordt de mantelzorger ontlast
en kan finaal de oudere langer in de thuissituatie verblijven. Ook het dagverzorgingscentrum
speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van
deze mantelzorger. Deze dienstverlening willen wij
beter promoten en toegankelijker maken door ook
dagopvang in halve dagen aan te bieden. Ook onze
dienst buurtzorg willen wij verder uitbouwen. De
activiteiten van het sociaal restaurant, de cafetaria en het buurthuis (op dinsdagnamiddag) zullen
geïntegreerd worden in een erkend lokaal dienstencentrum. Dit dienstencentrum zal recreatieve,
vormende, preventieve en informatieve activiteiten
en projecten ontwikkelen gericht naar thuiswonende senioren en andere doelgroepen. Om ouderen en
mantelzorgers wegwijs te maken in het zorgaanbod,
zal de functie van zorgcoach ingevoerd worden.
Deze nieuwe functie zal een aanspreekpunt vormen
voor ouderen en hun familie en een antwoord bieden op al hun zorgvragen.
Duurzaamheid en ecologie is ook een thema dat
centraal staat in het meerjarenplan. Als lokale
en openbare zorgorganisatie wil OPcura ook zijn
bijdrage leveren om de ecologische voetafdruk te
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verkleinen. Wij richten ons hierbij op het reduceren
van het elektriciteitsverbruik en warmteverliezen.
De belangrijkste maatregel is hierbij de plaatsing
van zonnepanelen op het dak van de gebouwen.
Er wordt hiervoor een investeringskrediet voorzien
van € 175.000. Ook het vervangen van verouderde
verlichting in het woonzorgcentrum door meer
energiezuinige LED-verlichting (relighting en relamping) staat op het programma. Ook het isoleren
en vervangen van kraanwerk en energiezuiniger
maken van de stookplaats werd als actie opgenomen. Het woonzorgcentrum verbruikt jaarlijks een
grote hoeveelheid flessenwater. Door het plaatsen
van drinkwatertappunten zal voortaan gezuiverd
en gekoeld plat en bruisend kraantjeswater aangeboden worden met heel wat ecologische voordelen.
De daling van de CO2-uitstoot van de zorgcampus
kan na uitvoering van al deze maatregelen geraamd
worden op 65 ton per jaar!
Door het investeren in installaties en uitrusting
kan de welzijnsvereniging zorg en dienstverlening
aanbieden binnen een degelijke, toegankelijke en
duurzame huisvesting en uitrusting hetgeen de
kwaliteit van zorg en dienstverlening ten goede
komt. In het meerjarenplan werd voor € 980.500
aan investeringskredieten voorzien. Naast de
investeringen op het vlak van duurzaamheid en
ecologie zijn dit o.a. het plaatsen van airco in de
leefruimtes in het woonzorgcentrum in het kader
van de preventie van hitte, de aankoop van nieuwe relaxzetels voor de bewonerskamers, het
vernieuwen van de noodalarmen en parlofonie in
serviceflats Den Eikendreef, het hernieuwen van
gemeenschappelijke lokalen zoals kitchenettes en
verpleegposten, het hernieuwen van de koelcellen
in de keuken en de aankoop van een nieuwe liftbus.
Deze investeringen worden verspreid over de periode van het meerjarenplan (2020 – 2025) in functie
van de noodwendigheden.
Deze strategische doelstellingen en acties zullen
uitgevoerd worden binnen een goed uitgewerkt
financieel kader.

Het meerjarenplan van de welzijnsvereniging is
immers financieel in evenwicht met een positief
geraamd beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar. Het meerjarenplan wordt ook afgesloten met
een positieve autofinancieringsmarge tijdens de

laatste twee boekjaren van het meerjarenplan.
Het volledige meerjarenplan kan je terugvinden op
ocmw.opwijk.be/meerjarenplanning-2020-2025.

onderwijs

Winterfeest in De Boot
Zaterdag 25 januari ll. werd er in gemeentelijke
basisschool De Boot een groot ‘Winterfeest‘ gehouden. Dit om onze school feestelijk te openen en te
tonen aan onze ouders, buren, familie, ...

Een fotozoektocht leidde je rond doorheen de
nieuwe school. Allerlei workshops, een goochelaar en voorleesmomenten zorgden ervoor dat de
kinderen zich niet verveelden. Intussen genoten de
ouders van een lekker hapje en drankje aan een van
de vele standjes. Als kers op de taart vond er een
heus vuurspektakel plaats en kwam er een gigantische, magische knuffelbeer op bezoek. Kortom,
een feestelijk avondje om niet meer te vergeten.

Buurtfeest
Weyenberg / Waaienberg
vrijdag 24 januari 2020
Organisatie: Lourekensreitecomité.
Het gemeentebestuur ondersteunt
de organisatie van een buurtfeest met
een feestcheque van 200 euro!

Alle info: www.opwijk.be
(vrije tijd/cultuur/subsidiereglement)
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Activiteiten vanaf
5 maart 2020 tot
en met 3 april 2020

maart
Donderdag 5 maart

Improvisatietheater met
COMPAGNIE AMAI ‘Battle’
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 08
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. GC Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 6 maart

Quiz
Hof ten Hemelrijk – 20u – org. BCO
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Zaterdag 7 maart

Huiskamerconcert met
JAN MICHIELS – PIANO
(UITVERKOCHT)
Deze voorstelling vindt plaats in
het kader van het pianofestival
PianoDays2020 (1-29 maart).
Ten huize van I. Van Driessche en
P. Put, Nanovestraat 26, Opwijk
20u – org. GC Hof ten Hemelrijk
2de handsbeurs Lente
tussen 13u - 15u
Hof ten Hemelrijk - org. Femma
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Zondag 8 maart

30e voorjaarstocht
Hof ten Hemelrijk
org. wandelclub De Hopbelletjes

64ste Lenteprijs, wielerwedstrijd voor juniores Cycling
Vlaanderen
(10 omlopen van 8,1 km)
Café Den Bruinen Mazenzele
15u – org. Wielerclub de
Sportvrienden Mazenzele
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u - org. COCC

Maandag 9 maart

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Femma
Line-dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 10 maart

Poëtische voorstelling #Smile
(avant-première)
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 08
Hof ten hemelrijk – 14u
org. GC Hof ten Hemelrijk
Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19.45u
org. Govinda

Woensdag 11 maart

Leesfoor voor kinderen
van 3 tot 7 jaar
Bibliotheek – 14.30u-15u – org. Bib
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Donderdag 12 maart

Muziektheater met het
PAMINA ENSEMBLE ‘Pamina en
niks anders’
Tickets:
https://reservaties.opwijk.be
052 36 51 08
Hof ten Hemelrijk – 20.30u
org. GC Hof ten Hemelrijk
AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA
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Vrijdag 13 maart

Biercafé
Hof ten Hemelrijk
org. Jeugdharmonie Opwijk
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Zaterdag 14 maart

2de handsbeurs
Hof ten Hemelrijk
org. Gezinsbond
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Zondag 15 maart

Aperitiefconcert
Hof ten Hemelrijk
org. Jeugdharmonie Opwijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u - org. COCC
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 15u
org. Mazels Toneel
Kleuternamiddag
opendeurmoment
VBS ’t Luikertje - 14u-17u

Maandag 16 maart

Dansnamiddag
St. Pauluszaal – 14u – org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Femma
Line-dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 17 maart

Crea
Hof ten Hemelrijk – 13.30u
org. OKRA

Woensdag 18 maart

Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Donderdag 19 maart

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 20 maart

‘Pigeon on Piano’ in de kleinste
concertzaal van de wereld.
Deze voorstelling vindt plaats in
het kader van het pianofestival
PianoDays2020 (1-29 maart)
Marktplein Opwijk
tussen 9.30 en 12.45u
org. GC Hof ten Hemelrijk
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Zaterdag 21 maart

Spaghetti-zwier
’t Schoolhuis – 18u
org. oud-leerlingenbond
Eetfestijn
Feestzaal De Boot
11.30u-14.30u en 17u-21u
org. GBS De Boot
Toneelvoorstelling “Lijk gezocht”
De Kersenpit – 20u
org. Mazels Toneel

Zondag 22 maart

Dinsdag 24 maart

Woensdag 25 maart

Leesfoor voor kinderen
van 3 tot 7 jaar
Bibliotheek – 14.30u-15u – org. Bib
Huis-aan-huisverkoop
chocolade eieren
Paaseierenverkoop@’t Neerveldje
Vanaf 17u
org. werkgroep ’t Neerveldje

Donderdag 26 maart

AA-bijeenkomst
’t Schoolhuis (ingang langs de
speelplaats) – 19.30u – org. AA

Vrijdag 27 maart

Eetfestijn
De Kersenpit – 18u-22u
org. LRV St-Paulus Opwijk

Zaterdag 28 maart

Familievoorstelling met
THEATER FROE FROE
‘Stella, ster van de zee’
Hof ten Hemelrijk – 15u
org. GC Hof ten Hemelrijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u - org. COCC

Spaghettizwier
Hof ten Hemelrijk – 17u-22u
org. VVKB Heiveld
Eetfestijn
De Kersenpit – 18u-22u
org. LRV St-Paulus Opwijk

Maandag 23 maart

Spaghettizwier
Hof ten Hemelrijk – 11u-15u
org. VVKB Heiveld
Eetfestijn
De Kersenpit – 11.30u-15u
org. LRV St-Paulus Opwijk
Eucharistieviering
St. Pauluszaal – 12u - org. COCC
Rommelmarkt
Centrum Opwijk – 13u tot 18u
org. ORC

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Femma
Line-dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Nijverseel

Maandag 30 maart

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19.45u
org. Govinda

Zondag 29 maart

Dansnamiddag
Hof ten Hemelrijk – 14u
org. OKRA
Callanetics
Hof ten Hemelrijk – 20u
org. Femma
Line-dance
St. Pauluszaal – 20u
org. KVLV Nijverseel

Dinsdag 31 maart

Yoga
Hof ten Hemelrijk – 19.45u
org. Govinda
Infoavond sociale zekerheid/
kinderbijslag
Hof ten Hemelrijk
org. ACV Opwijk

april
Donderdag 2 april

Crea-avond rond Pasen
inschrijven verplicht – Meer info:
arlette.vandermeersch@skynet.be
’t Schoolhuis – 19.30u
org. Socio-culturele vereniging
van Vlaamse Liberale Vrouwen
Bloedinzameling
De Kersenpit – 18u-21u
org. Rode Kruis Vlaanderen
Afdeling Opwijk

Vrijdag 3 april

Bloedinzameling
De Kersenpit – 18u-21u
org. Rode Kruis Vlaanderen
Afdeling Opwijk
Machtsoverdracht
Hof ten Hemelrijk
org. VZW De Gatspoëters
Kroegentocht
Deelnemende cafés – 21u-01u
org. Kroegentochtcomité

Je kan als vereniging of organisatie je (niet-commerciële)
activiteit toevoegen aan de kalender. Stuur een e-mail
naar infoblad@opwijk.be met vermelding van de naam
van de activiteit, organisator, datum, tijdstip en plaats.
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Extra editie!

Lees de

Vrijwilligersgazet

2020!

Vrijwilligerswerk:
alles wat u moet weten!
Ruim 750.000 mensen in Vlaanderen doen aan vrijwilligerswerk, en wij kunnen het alleen maar aanmoedigen! In deze
speciale editie van het Opwijks Infoblad geeft de gemeente
jullie extra informatie over vrijwilligerswerk om jullie zin ernaar aan te wakkeren. Want vrijwilligers zijn goud waard, zij
versterken het sociale weefsel van onze samenleving!
Wanneer ben ik een vrijwilliger?
Niet zomaar iedere belangeloze inzet wordt gezien
als vrijwilligerswerk. Het gras afdoen van je buurvrouw of je opa bezoeken in het rusthuis wordt bijvoorbeeld niet gezien als vrijwilligerswerk maar als
een vriendendienst in je privékring. Ook bijklussen
in een vereniging is geen vrijwilligerswerk (meer info
op www.bijklussen.be). Maar wat is vrijwilligerswerk
dan wel? Hieronder een opsomming:
Als vrijwilliger…
• …zet ik mij in voor een organisatie zonder dat ik er
geld mee verdien.
- Opgelet! Een onkostenvergoeding volgens de
vrijwilligerswet kan wel.
• …zet ik mij in tijdens een activiteit van een organisatie zoals kinderen begeleiden, folders uitdelen,…
• …zit ik in het bestuur van een organisatie zonder
dat ik hier een vergoeding voor krijg.
- Werd je naam als bestuurder in het Belgisch
staatsblad gepubliceerd? Dan heb je een extra
grote verantwoordelijkheid.
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De vrijwilligerswet beschermt jou hier niet helemaal in. Vraag na of je organisatie bestuurders
extra beschermt met een specifieke verzekering.
Mag ik overal vrijwilligen?
Neen! Enkel in organisaties zonder winstoogmerk.
Zoals een vzw, stichting van openbaar nut, feitelijke
vereniging, een gemeente, OCMW of school.
Maar…
- Je kan in meerdere organisaties vrijwilligen.
- Je mag ook voor je werkgever een vrijwilligerstaak opnemen. Hier zijn wel grenzen. Je mag
nooit als vrijwilliger dezelfde taken doen, als
diegene waarvoor je wordt betaald.
Ja, ik wil! Maar mag ik wel?
Zoals bij vele zaken, hangt er ook aan vrijwilligerswerk een wetgeving vast. De voornaamste voorwaarde waar je aan moet voldoen is de juiste leeftijd
hebben. De wet laat vrijwilligerswerk toe voor iedereen die de leeftijd van zestien jaar bereikt heeft of
zich in het jaar bevindt waarin hij zestien wordt.

Is dat alles?
Niet altijd. Het kan best zijn dat je eerst wat zaken in
orde moet brengen voor je als vrijwilliger mag starten. Als je dat niet doet, loop je het risico een deel
van je uitkering te verliezen! Gewoon in orde brengen
dus! We overlopen nog even enkele voorwaarden
waar je mogelijks aan moet voldoen:
• Ik ben werkloos/met brugpensioen:
- Je meldt dit bij de RVA via het formulier C45B.
De RVA heeft 12 dagen de tijd om op jouw
melding te reageren.
• Ik leef van een leefloon:
- Je brengt je dossierbeheerder op de hoogte en
vraagt naar zijn akkoord.

GEZOCHT
REPAIR CAFÉ OPWIJK

Vrijwillige herstellers

Doel van de repair cafés is repareerkennis doorgeven en de afvalberg helpen verkleinen. Het repair
café is dus meer dan kapotte spullen afzetten en
laten herstellen. Bedoeling is dat bezoekers proberen om samen met onze deskundige vrijwilligers hun kapotte spullen te repareren. Bovenal
willen we laten zien dat repareren leuk is.
Om ons team van vrijwillige herstellers uit te breiden, zijn wij op zoek naar handige helpers met
kennis van elektronica, elektriciteit, computers
en/of informatica. Onze volgende repair cafés vinden plaats op een dinsdag in mei, september en
december, zijn gericht op elektro en computers en
duren telkens van 18 tot 21 uur.
Interesse om mee te werken? Meer weten?
Contacteer ons via E hallo@opwijk2040.be of
T 0478 65 00 01. Repair Café Opwijk is een organisatie van Opwijk 2040, denk- en doeplatform rond
duurzaamheid. Info op www.opwijk2040.be.

- Je vraagt een bewijs van de organisatie waar je
vrijwilligerswerk gaat uitoefenen.
• Ik leef van een uitkering van het ziekenfonds:
- Je vraag het akkoord van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.
• Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit:
- Ik ben afkomstig uit een EU-land:
Geen probleem!
- Ik ben niet afkomstig uit een EU-land:
Ik heb een verblijfsvergunning:
Geen probleem!
Ik heb geen verblijfsvergunning:
Je meldt bij Fedasil of het OCMW dat je aan
vrijwilligerswerk gaat doen.
www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving

AANBOD / GEZOCHT
'T OPWIJKS ARCHIEF

Zin om te vrijwilligen in het archief?
Opwijk heeft een geheugen, met name het gemeentelijk archief. Naast het statisch archief bevat het heel
wat heemkundige collecties en voorwerpen. Je kan er
terecht voor opzoekingen genealogie, het raadplegen
van kranten, doodsprentjes, fotoverzamelingen en
dergelijke meer.
Het archief zou niet draaien zonder geëngageerde vrijwilligers. De gemeente zoekt nog mensen die interesse
hebben in het waarborgen van deze Opwijkse geschiedenis en die onderstaande taken (of een ervan) op vrijwillige basis wensen te verrichten:
• Documenten en foto’s klasseren.
• Inventarissen opmaken van geklasseerde
zaken.
• Permanentie tijdens de openingsuren en
helpen bij opzoekingen.
• Assistentie bij extra activiteiten,
bijv. Erfgoeddag 1x per jaar.
• Verzamelen van nieuwe aanwinsten.
• Ordenen en onderhoud van verzamelde
voorwerpen.
't Opwijks Archief
Doortstraat 2 / T 052 36 51 79 / E archief@opwijk.be
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Vrijwilligersgazet
GEZOCHT
BIBLIOTHEEK

Administratieve hulp
De bibliotheek is voor velen een vertrouwde en
voor de hand liggende basisdienst in elke gemeente. Als bibliotheek willen we ons steeds
aanpassen aan wijzigende verwachtingen van het
bibliotheekpubliek. Daarbij zijn helpende handen
welkom.

De bibliotheek zoekt daarom administratieve
hulp voor vernieuwing van etiketten en aanpassingen in de computer. Ben jij zeer nauwgezet?
Hou je van routine? Ben je bereid zeer gespecialiseerde software aan te leren? Dan ben jij misschien
de ideale vrijwilliger die we zoeken. Kom een uurtje proeven van de taakinhoud zodat we allebei
kunnen beoordelen of dit werk je ligt.
Kloosterstraat 7 / T 052 36 51 66
E bibliotheek@opwijk.be

GEZOCHT

BEDANKT

WELZIJNSVERENIGING OPCURA

BASISSCHOOL
DE DUIZENDPOOTRAKKERS

OPcura organiseert dagopvang en kortverblijf om thuiswonende ouderen en
hun mantelzorgers te ondersteunen.
• Opcura heeft serviceflats om een veilige en sociale woonomgeving en zorgondersteuning in crisissituaties te bieden.

/ GEZOCHT

• Opcura biedt in zijn woonzorgcentrum kwalitatieve
ouderenzorg aan.
• Opcura zorgt voor leuke ontmoetingen in Buurthuis
Den Hopstaak en biedt via het dienstenchequebedrijf
huishoudhulp aan.
Wij zoeken:

een vrijwilliger voor vervoer
voor het dagcentrum en buurtzorg.

Door jouw hulp loopt alles op wieltjes. Met onze personenwagen en liftbus breng je mensen naar het dagcentrum of het
buurtzorginitiatief.

een vrijwilliger om in de cafetaria te helpen.
een vrijwilliger voor het “kleine” helpen.

Onze zorg is OP en TOP met extra schakels voor de cafetaria en het
“kleine” helpen. Heb jij een beetje tijd en een talent dat je kan delen
of gewoon goesting om iets bij te dragen op de zorgcampus en zin in
iets nieuws? Kom dan je interesses en mogelijkheden als vrijwilliger
verkennen.
Welzijnsvereniging OPcura
Kloosterstraat 75 / T 052 36 59 43
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Beste schilouder, schaak- en damopa, bakouder, bakgrootouder, leesbegeleider, knutseljuf, toezichthouder, verkeersouder, bibliotheekouder,
groene ouder, compostouder,
crea-ouder, rustouder, uitstapouder, decorbouwer, schilder, graficus,
manusje-van-alles…
Beste lid van de oudervereniging,
beste lid van onze schoolraad, beste
lid van onze Raad Van Bestuur,…
Beste, beste, beste,…Dankzij jouw
dagelijkse, onverdroten, inzet maak
jij onze Duizendpoot groot! Steek jij
ook graag een (Duizend-) pootje bij?
Dan ben je uiteraard steeds welkom!
Neem gerust contact op via
info@duizendpootrakkers.be

BEDANKT / GEZOCHT
OCMW OPWIJK

Lesgevers Nederlands voor anderstaligen
Sociaal Huis De Wegwijzer organiseert reeds verschillende jaren 'Nederlandse lessen voor anderstaligen’. Zo willen we zorgen voor een zo vlot mogelijke integratie voor iedereen. We willen van deze
gelegenheid gebruik maken om al onze vrijwillige
lesgevers te bedanken voor hun inzet!

“Dank aan alle mannen en vrouwen
die onze sociale organisaties dragen en
schragen, en die blijven geloven in de
kracht van mensen samen hier bij ons
maar ook over landsgrenzen heen.
Dank aan jullie dus!”

Vrijwillige lesgevers bieden mondelinge oefenkansen Nederlands aan anderstaligen. Dit gebeurt in
kleine groepen. De lessen vinden elke dinsdag plaats
in de Sint-Annasite, Processiestraat 22-24 te Opwijk
(niet tijdens de schoolvakanties).
Zie jij het zitten om Nederlandse les te geven aan
anderstalige kinderen of volwassenen? Heb je een
goede kennis van het Nederlands? Is op maat werken
iets voor jou? Heb je nog vragen?
Sociaal Huis De Wegwijzer
Kloosterstraat 10 / T 0800 113 41
E ria.vanmol@opwijk.be

GEZOCHT
HOM-DOORSTART
Begin 1984, dus ruim 36 jaar geleden, startte de Heemkring Opwijk-Mazenzele.
In de daarop volgende jaren volgden de activiteiten in een druk tempo mekaar op: geschied- en
heemkundige tentoonstellingen, heemkundige publicaties, voordrachten en presentaties,
lessenreeksen, heemkundige wandelingen en
rondleidingen, het organiseren van de jaarlijkse
Erfgoeddag, van Open Monumentendag en van
Open Kerkendag, ruime informatieverspreiding
via internet, opvolging van (gemeentelijke) dossiers rond thema’s van heemzorg (bouwkundig
en roerend erfgoed, plaatsnaamkunde, sommige
aspecten van ruimtelijke ordening, trage wegenbeleid,…). Vaak diende een en ander te gebeuren
in minder gunstige omstandigheden.
Enkele toenmalige stichtende leden zijn nu, 35 jaar
later, nog steeds bij de bezielende en uitvoerende krachten van de onafhankelijke heemkundige

werking in onze gemeente. Misschien wordt het
tijd om een en ander opnieuw eens te bekijken,
met nieuwe inspiratie, toekomstgericht en inspelend op de hedendaagse situaties. Misschien wil je
meewerken aan dit project en zo helpen een nieuwe toekomst te geven aan een strikt onafhankelijke en pluralistische heemkundige werking binnen
onze dorpen. Wellicht kan zo een doorstart van
de Heemkring gerealiseerd worden. De nieuwe
beweging zal zeker kunnen rekenen op de steun
en de ervaring van de oudgedienden van de HOM,
van de beschikbare erg ruime archief- en documentatieverzameling, van de ruim ontwikkelde
HOM-internetsites,…
Voor verdere info en afspraken, contacteer:
Jan Meeussen / Stationsstraat 13 / T 052 35 67 90
Maurice Willocx / Bolstraat 93 / T 052 35 50 27
E info@heemkringopwijk.net
www.heemkringopwijk.net
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GEZOCHT
DIERENVOEDSELBANK OPWIJK

Gemotiveerde vrijwilligers
Dierenvoedselbank Opwijk helpt mensen die het (tijdelijk) financieel moeilijk hebben
en een huisdier bezitten. Huisdieren zijn immers vaak een steun en toeverlaat, maar
ze nemen ook een flinke hap uit het budget. Daarom verdelen wij maandelijks gratis
dierenvoedselpakketten. Zo helpen we baasjes en beestjes.
Voor onze werking zijn wij nog op zoek naar gemotiveerde, sociaal voelende vrijwilligers die willen helpen bij het maken van de dierenvoedselpakketten, het verdelen van de pakketten, beheren van de stock, aanwezig zijn op acties
die we organiseren ...
Contacteer ons voor alle details via E dierenvoedselbankopwijk@gmail.com of T 0478 65 00 01.
Meer info: www.dierenvoedselbankopwijk.wordpress.com / Dierenvoedselbank Opwijk.

GEZOCHT
GEREEDSCHAPSBIBLIOTHEEK VZW DE WERKBANK

Vrijwilligers (met en zonder technische kennis)
De Werkbank is een uitleendienst voor kwaliteitsvolle toestellen om te klussen, verbouwen
of tuinieren, die je maar beperkt nodig hebt en daardoor duur zijn om zelf aan te kopen.
Denk aan: klopboor, kettingzaag, hakselaar, industriële stofzuiger, verticuteermachine, cirkelzaag... Onze uitleendienst werkt zoals een bibliotheek: voor een bescheiden jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage krijg je onbeperkt toegang
tot ons assortiment. Via lokale deeleconomie willen we zo overconsumptie (in omloop brengen van goedkope wegwerptoestellen) beperken en bijdragen aan een efficiënt gebruik van grondstoffen en een duurzamere maatschappij.
Om ons team van vrijwilligers te versterken zijn we op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor diverse taken: het
openhouden van de ontleenlocatie, iemand met technische kennis, een administratieve medewerker, communicatie, beheer van onze toestellen, aanwezigheid op events, geven van workshops ...
Zin om mee de handen uit de mouwen te steken? Meer weten? E info@dewerkbankopwijk.be / T 0478 65 00 01 /
www.dewerkbankopwijk.be / facebook- of instagram account.

GEZOCHT
HOPPERANK VZW
Vrijwilliger voor het plaatsen van rookmelders bij mensen in jouw
buurt. Ben jij een handige Harry en heb jij wat tijd om enkele mensen
uit jouw omgeving te helpen bij het ophangen van hun rookmelders?
Hopperank vzw
Gasthuisstraat 7B7 / 1730 Asse / M 0491 92 27 13 01 / www.hopperank.be
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GEZOCHT
BIBLIOTHEEK

Geëngageerde stripliefhebbers
De bibliotheek zoekt liefhebbers van stripverhalen
die vanuit hun specifieke kennis van de stripwereld de
bibliotheek willen helpen bij één van volgende taken:
• Het selecteren en voorstellen van aan te
kopen nieuwe stripreeksen of stripalbums,
rekening houdend met de bestaande bibliotheekcollectie en het beschikbare budget.
• Praktische hulp bieden bij de organisatie van
het evenement Stripdorp op 16 mei 2020,
zoals klaarzetten en bemannen van een ver-

BEDANKT / AANBOD / GEZOCHT
JAARMARKTKRING
“HOOP IN DE TOEKOMST ”

Nijverseel Kermis

De Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst - Nijverseel
werd gesticht op 3 juli 1895, we vieren dit jaar dan
ook ons 125-jarig bestaan! De hoofddoelstelling
destijds was de organisatie van een jaarmarkt, een
jaarlijkse markt gekoppeld aan een kermis. Vandaag
is deze jaarmarkt nog steeds een vaste activiteit van
Nijverseel Kermis. In de loop der jaren evolueerde
deze van een markt met kraampjes naar een heuse
markt waar dieren zoals kleinvee en paarden worden
tentoongesteld en gekeurd. Met het verloop der jaren, begon de jaarmarktkring in te staan voor de organisatie van een volwaardige meerdaagse kermis;
in de praktijk zijn we het kermiscomité van Nijverseel
Kermis. We organiseren deze officiële gemeentelijke
kermis dan ook met de steun en de medewerking van
de gemeente Opwijk.
De stichters van weleer hadden duidelijk een langetermijnvisie voor ogen. De benaming van de vereniging “Hoop in de Toekomst” spreekt in dat opzicht boekdelen. We behouden dan ook nà al die
jaren en met enige fierheid als officiële benaming
“Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst”. We voegen

koopstand van afgevoerde strips en/of begeleiding van activiteit of creatieve workshop.
Ben jij een fervent liefhebber van strips en heb je daardoor een goed overzicht van wat verschijnt, kwalitatief
goed is en/of zeer populair is? Ben je een teamspeler
die samen met anderen kan overleggen om samen
tot goede aanbevelingen te komen? Of lees je graag
strips, maar steek je vooral graag de handen uit de
mouwen bij de organisatie van een groot evenement?
Heb je interesse voor een van beide?
Neem dan contact op met de bibliotheek.
Kloosterstraat 7 / T 052 36 51 66
E bibliotheek@opwijk.be

enkel een kleine verwijzing naar onze roots toe. Om
ons beter te situeren tussen de vele kermissen die
Opwijk rijk is en om verwarringen te vermijden worden we “Jaarmarktkring Hoop in de Toekomst sinds
1895”. Er zijn verschillende generaties vrijwilligers die
mee hebben gewerkt om van Nijverseel Kermis een
traditie te maken. Zonder al deze mensen én hun inzet
zou het niet mogelijk geweest zijn om deze kermis in
stand te houden. Een oprecht “dankjewel vrijwilliger”
is dan ook op zijn plaats. Maar generaties komen…
en generaties gaan. Met de leuze van onze stichters
“Hoop in de Toekomst” in gedachten kijken we steeds
uit naar dynamische vrijwilligers die onze Nijverseel
Kermis een warm hart toedragen, er een binding mee
hebben en hun steentje willen bijdragen om onze kermis in stand te helpen houden. Dit kan occasioneel als
helper tijdens de kermisdagen of op termijn iets actiever als comitélid van de Jaarmarktkring Hoop in de
Toekomst sinds 1895”.
Interesse?
Neem gerust contact op met iemand van het comité:
Joos Aelbrecht (vz) 0478 23 20 39
Jef Vermoesen (ere-vz) 0473 25 78 22
Christophe Arijs - Luc Berghman – Jef Ceuppens - Luc
De Bondt – Rik Decoene – Jan De Meersman – Julien
De Meersman – Jeroen Roggeman - Freddy Suls –
Arnout Van Den Broeck.

Infoblad gemeente Opwijk / maart 2020 / 29

Vrijwilligersgazet
GEZOCHT
SPORTDIENST OPWIJK

Scheidsrechters Opwijk Zonder Grenzen
Deze zomer is het weer zover: Opwijk Zonder Grenzen. Op zaterdag 4 juli
2020 strijden opnieuw tientallen ploegen voor de overwinning. Hiervoor
zoeken wij begeleiders en scheidsrechters bij de proeven. De sportdienst
bezorgt je een duidelijke omschrijving en richtlijnen en staat je natuurlijk bij
waar nodig. Wil je ook dit jaar helpen om een spel in goede banen te leiden?
Dat zou tof zijn! In ruil voor jouw vrijwillige medewerking ontvang je dranken eetbonnetjes die je ter plaatse kan nuttigen.
Intergemeentelijke teambuildingsdag
Donderdag 4 juni 2020 organiseren de gemeenten Opwijk, Merchtem,
Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Wemmel en Meise een teambuildingsdag voor het personeel. Er worden de hele dag ludieke proeven afgelegd.
Om deze te begeleiden zoeken wij vrijwilligers. Een toffe dag, drankbonnetjes en een broodje worden je aangeboden.
Sportdienst
Heiveld 65 / T 052 36 51 61 / E sportdienst@opwijk.be

Wij zoeken!
Flexi Kantiniers!
Wie zoeken wij ?
Enthousiaste mensen die onze kantine te Tesseskouter
komen bemannen.

Wanneer ?
Elke zaterdag van 9u30 tot 13u30 / 13u30 tot 17u30
Op zondag van 15u tot 19u (matchen A-ploeg)

Wat bieden wij ?
Naast jouw vrijwillige hulp aan onze club,
is er een vaste vergoeding voorzien.

Interesse? Contacteer ons via
www.eendrachtmazenzeleopwijk.be
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AANBOD / GEZOCHT
ZONNELIED VZW

Vrijwilligerswerk... voor elk wat wils!
In onze organisatie werken vrijwilligers in alle soorten en maten. Zo zijn er vrijwilligers met een drukke
baan, die een paar uur per maand de handen uit de
mouwen steken en zijn er mensen die meer tijd beschikbaar hebben voor verschillende activiteiten.
Vrijwilligers krijgen in Zonnelied vzw de kans zich op
verschillende terreinen in te zetten. Mee op vakantie,
een bezoek brengen aan ouders/vrienden, helpen bij
een uitstapje, onze “gasten” naar de tekenacademie
of werkplek brengen, een lekkere maaltijd koken,...?
Er zijn veel verschillende mogelijkheden.
Misschien is er wel een vrijwilligersfunctie waar je
je eerder opgedane kennis of talenten in kwijt kant.
Iemand die in het dagelijkse leven kok is, kan zich
bijvoorbeeld inzetten als keukenhulp in het weekend
of samen met onze gasten (cliënten) een kookactiviteit te organiseren.

Je eigen interesse is natuurlijk van belang. Wandel je
graag, dan kan je bijvoorbeeld het wekelijkse wandelgroepje ondersteunen. Is paardrijden jouw hobby,
dan kan je ondersteuning bieden tijdens ons wekelijks bezoek aan de manege.
Als vrijwilliger kan je op flexibele tijden actief zijn.
Daarom kunnen zowel mensen die veel of die wat minder tijd hebben vrijwilligerswerk doen voor Zonnelied
vzw. Bij Zonnelied vzw kan je actief zijn binnen het
dagactiviteitencentrum Optempo in het klooster of
in de woongroep De Wilg in de Milleniumstraat. Wij
voorzien uiteraard een verzekering alsook (indien van
toepassing) een kilometervergoeding. Interesse?

Zonnelied vzw
M 0490 648 194 / T 052 55 67 17
E Optempo@zonnelied.be / T 052 35 09 11
E dewilg@zonnelied.be

GEZOCHT
ZONNELIED VZW SOEPKADEE

Zij vrijwilligen bij Soepkadee, jij ook?
Zonnelied vzw Soepkadee groeide de voorbije 2 jaar uit tot een open atelier
met pit waar volwassenen met een beperking soep maken van zelfgemaakte
bouillon en korte ketengroenten. Deze kan na bestelling afgehaald worden in
Zonnelied De Wilg in de Millenniumstraat of wordt in het centrum van Opwijk
tot aan je voordeur gebracht. Integratie in de maatschappij en eigen initiatieven van de medewerkers dragen wij hoog in het vaandel. De Soepkadeemedewerkers worden naast 2 begeleiders ook ondersteund door 4 vrijwilligers. Groenten wassen, vervoer, knutselen, soep leveren, ze zijn er graag bij!
Enkel door hun oneindig engagement kon Soepkadee in korte tijd uitgroeien
tot een atelier waar menig medewerker wekelijks naar uitkijkt.
Heb jij ook interesse om aan te sluiten bij de soepkadee-familie?
Zonnelied vzw Soepkadee
Linda Vervliet – M 0472 25 69 35 / Didier Verplancke / M 0474 07 77 92
E soepkadee@zonnelied.be / Zonnelied vzw Soepkadee
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BuBaO MOZA-IK

Toezicht op de speelplaats
Kinderen leren veel op
school. Na een tijd van
uitermate concentratie
op de schoolbanken is
er gelukkig de middagpauze! Tijd om de benen te strekken en om buiten spelletjes te spelen.
We zoeken vrijwilligers om samen met ons een
oogje in het zeil te willen houden.
• Buitengewoon basisonderwijs MOZA-IK
Heiveld 17 / T 052 35 41 95
E directie@moza-ik.be

engagement. Groter dan eindeloos en zo broodnodig
in ons samenzijn. Daarom verdien jij 1000 keer dank
en ons warm hart. Niet zomaar, voor niets. Niet zomaar, zonder reden. Maar om al jouw keren ‘zomaar’.
(Katrien Schryvers)
1000 x hartelijk dank Vera, Juliette, Françoise, MarieJeanne en France, voor jullie enthousiasme en inzet!
Het MOZA-IK team.

Zomaar, voor niets. Zomaar, zonder reden. Een
schouderklop, een ruggensteun, een luisterend
oor, een helpende hand. Jij, met je hele ik zomaar
voor een ander. Zomaar, of toch niet, maar uit

BEDANKT / GEZOCHT
GBS DE BOOT

Toezicht op de speelplaats
Onze toezichters in de
kijker: 4 dagen per week
houden ze 's middags
een oogje in het zeil op
onze speelplaats. We
kunnen rekenen op enthousiaste mensen die in weer en wind verdrietige
snoetjes troosten, wondjes verzorgen, ruzietjes
oplossen, spelkoffers uitlenen en nog zoveel meer.
We willen hen langs deze weg speciaal bedanken
voor hun dagelijkse inzet. Dikke merci van alle matroosjes en de hele bemanning van De Boot!
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Graag willen wij via deze weg nog een warme oproep
doen naar nieuwe vrijwilligers. Heb je zin om tijdens
de middag een uurtje toezicht te doen op een van
onze leuke speelplaatsen? Onze kleuters en leerlingen kijken er al naar uit om jou te ontmoeten!
Kandidaten kunnen zich melden via
• Gemeentelijke Basisschool De Boot
Heiveld 61 / T 052 35 82 65
E directie@gbsdeboot.be

BEDANKT
VBS ’T LUIKERTJE
Ook in VBS ’t Luikertje kunnen
we trouw beroep doen op enkele
fantastische vrijwilligers! Daarom hadden we graag
onze dankbaarheid geuit voor hun trouwe inzet:
• Zo doen we sinds vorig schooljaar beroep
op Heidi Segers die dagelijks, tijdens
de ochtenden en middagen, zorgt voor
een veilige buurt. Ze helpt iedereen op
een veilige manier over het zebrapad als
gemachtigd opzichter! Merci…
• Daarnaast hebben we een trouwe
klusjesman, die loodgieter, schrijnwerker,

GEZOCHT
RODE KRUIS
OPWIJK
Rode Kruis Opwijk bestaat uit vrijwilligers die zich
inzetten voor de bevolking. We kunnen de hulp van
nieuwe collega’s goed gebruiken. We zoeken naar:
Hulpverleners voor preventieve hulpacties: wielerkoersen, optredens, wandeltochten, … We zijn
op dergelijke evenementen preventief aanwezig
om gekwetste of zieke deelnemers en bezoekers te
verzorgen. Wij zorgen alvast voor de opleidingen die je
hiervoor nodig hebt.
Brugfiguren. Een brugfiguur biedt ondersteuning aan
kwetsbare kinderen in de kleuter- of lagere school.
Huiswerkhulp, klasondersteuning, taalstimulering, …
Samen met een professionele kracht van de school
zoek je naar de beste aanpak voor ieder kind.
Bloedgevers. Op regelmatige tijdstippen organiseren
we bloedinzamelingen. Hierbij kan je ons twee manieren helpen: door zelf bloed te komen geven (want er
is steeds een tekort) en door te helpen bij de bloedinzameling zelf. Neen, je moet niet prikken, dat doen
ervaren verpleegkundigen. Maar je kan wel de donoren
begeleiden, een drankje schenken, de zaal klaarzetten
en opruimen.

manusje-van-alles, … is. We hoeven maar
te bellen en hij is op post! Een driedubbele
dankjewel voor Marcel Saerens.
• En natuurlijk mogen we onze webmaster
niet vergeten. Eric De Bie verzorgt onze
schoolwebsite en onze leerkrachtenwebsite
en is sneller als zijn schaduw. Foto’s zijn nog
niet verstuurd of ze staan al op de site! Ook
een dikke pluim voor hem. Ga zeker een
kijkje nemen op www.tluikertje.be.
Dankzij deze vrijwilligers verloopt alles nog vlotter
op onze school. Hopelijk kunnen we nog jaren
beroep doen op hun “vrijwilligersdiensten”.
Het schoolteam, VBS ‘t Luikertje
Jeugd Rode Kruis. Er zijn al enkele vrijwilligers die het
Jeugd Rode Kruis willen opstarten. We zijn nog op zoek
naar enkele personen die goed met
kinderen kunnen omgaan en hen educatieve activiteiten aanbieden. Iemand die de opleiding jeugdmonitor
wil volgen zou een zeker welkom zijn. Wij zorgen
uiteraard voor de opleiding.
Vorming. Twee keer per jaar geven we een cursus
eerste hulp. Daarnaast geven we nog heel wat eerste
hulplessen in scholen en verenigingen. Wil jij lesgever
eerste hulp worden? Dan zorgen wij dat je de gepaste
opleiding(en) kan volgen en je delen met de bevolking.
Sociale hulpverlening. Op regelmatige tijdstippen
bezoeken we rusthuisbewoners, helpen we met de
koffiebedeling of gaan we een wandelingetje doen
met rolstoelstoelpatiënten. Ook daarvoor hebben we
handen te kort.
Elk jaar wordt er een stickerverkoop georganiseerd.
Je zal ons al wel gezien hebben aan kruispunten en
warenhuizen. Dit jaar starten we op donderdag 23 april
om 15 uur. Helpende handen zijn altijd welkom! Heb je
nog wat vrije tijd en wil je die nuttig besteden, dan ben
je van harte welkom.
Frans De Smedt
E frans.desmedt@voorzitter.rodekruis.be
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GEZINSBOND OPWIJK

BEDANKT
KWB DROESHOUT

Wat jij kan doen?!

Alfons Wouters

Onze afdeling is er niet alleen voor jou, maar
misschien binnenkort ook DOOR jou! Los van
de activiteiten die op nationaal of gewestelijk niveau georganiseerd worden voor de
gezinnen, staat ook onze afdeling niet stil.

Na 40 jaar trouwe dienst in onze KWB
neemt Fons een stapje terug uit het bestuur. Vele jaren is
Fons een steun en toeverlaat geweest in onze vereniging,
een man uit 1 stuk, steeds bereid om een babbel te doen en
overal een handje toe te steken.

Je kan ons terugvinden op enkele gemeenteactiviteiten zoals de randanimatie voor kinderkost, opvoedingsavonden van Huis van
het Kind en de familiepicknick. Daarnaast
organiseren wij onze terugkerende activiteiten (lente- en zomertweedehandsbeurs,
herfst- en wintertweedehandsbeurs, speelgoedbeurs, gezellig ontbijt, bakles i.s.m.
Aveve) en werken wij sinds kort samen met
enkele buurtafdelingen voor de organisatie van een gezinsuitstap. Neem gerust een
kijkje op https://opwijk.gezinsbond.be of
onze facebookpagina voor meer info!

Fons was dan ook al jaren onze man in de keuken bij het
bereiden van de mosselen. Steevast stond hij ook ieder jaar
paraat om zijn befaamde “State of the Union” te geven bij
het bezoek van de Sint aan zijn groot gezin. Met Fons kon je
diepzinnig over alle dingen praten en discuteren en af en toe
een goeie mop verwachten.

Maar onze afdeling zou er niet zijn zonder VRIJWILLIGERS. Gelukkig kunnen wij nu
reeds rekenen op onze wijkmeesters en losse medewerkers die wij langs deze weg nog
eens heel hard wensen te bedanken, maar
wij komen nog handen te kort.
Misschien heb jij hier wel wat tijd en zin voor.
Misschien spreekt contact met anderen je
aan of ben je graag creatief bezig… Of misschien kom je graag een handje toesteken
voor het klaarzetten van de zaal. Misschien
zie je het wat ruimer en wil je wijkmeester
worden in jouw of een andere wijk. Ook daarvoor zoeken wij nog mensen! Of misschien
wil je wel als bestuurslid meehelpen activiteiten uitdenken en organiseren…
Voel jij hier wel wat voor?
Neem dan contact op via
E bestuur@gezinsbond-opwijk.be
Elke medewerking is welkom!
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Fons, een oprechte DIKKE MERCI voor al die jaren trouw in
ons bestuur te zitten en we hopen u nog vele keren op onze
activiteiten te mogen ontmoeten. Vanwege het voltallig
bestuur van KWB Droeshout. DANK U WEL!

BEDANKT
VERVOERDIENST MENSEN HELPEN MENSEN
Ja, ze bestaan nog, mensen die er zijn voor mekaar. Binnen onze
gemeente nog heel wat, zo veel is zeker. Een mooi bewijs hiervan
is de vervoerdienst waarop men beroep kan doen om medische
redenen. Reeds 35 jaar staan onze vrijwilligers-chauffeurs dagelijks ter beschikking om zieken naar hun bestemming te rijden, de
nodige tijd te wachten en hen terug veilig thuis te brengen.
Als je weet dat er jaarlijks tussen de 700 tot 850 ritten op de teller
staan, dan kunnen wij deze mensen alleen maar dankbaar zijn voor
het mooie werk dat ze leveren! Daarom een welgemeende DANK
JE WEL aan Anny, Frans, Freddy, Jozef, Lut en Walter. Welkom
aan Alice, die sinds januari bij de groep aansluit. Wij vergeten hier
in het bijzonder zeker niet de vrijwilligers die in het verleden reeds
hun steentje hebben bijgedragen! Als coördinator van deze dienst
is het een eer om met zo’n prachtige mensen te mogen werken.
Respecteer deze mensen want ze zijn kostbaar!
Mensen HELPEN Mensen
Kloosterstraat 7 / T 052 36 51 72 / E gc.info@opwijk.be

BEDANKT / GEZOCHT
FEMMA OPWIJK
Aan al onze vrijwilligers
Mogen wij je bedanken?
Gewoon
omdat wij dat graag willen
omdat we het zo voelen
niet een beetje
maar heel veel!

BEDANKT / GEZOCHT
SAMANA
JONG SAMANA
Dit tekstje is klein, maar onze dankbaarheid
is groot, het feit dat jullie “vrijwilligers” er
zijn, is BIJZONDER fijn!

Zin om ons team te vervoegen?
Annie: avhumbeeck@hotmail.com
of 0477 47 38 28

GEZOCHT
DE LANDELIJKE GILDE OPWIJK
MAZENZELE

Samana (vroegere Ziekenzorg) biedt een gevarieerde werking waar mensen met een chronische
ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen. Met haar vrijwilligers biedt Samana een
waaier van activiteiten aan om het sociale isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te
steunen in hun leven met een chronische ziekte.
Samana is ook op zoek naar jou!
Interesse? Neem contact op met
Marleen De Smedt: M 0479 37 27 24 of
E jean.electeur@telenet.be.

Opwijk-Mazenzele
Wij zoeken gemotiveerde leden, maar ook en
vooral, jongere bestuursleden, mannen en vrouwen, om onze socio-culturele vereniging verder
mee uit te bouwen en mee te werken aan de invulling van al onze activiteiten.
Meer info over de Landelijke Gilde Opwijk –
Mazenzele vind je op onze site:
www.opwijk-mazenzele.landelijkegilden.be
of kan je vragen aan de voorzitter Jan Van Biesen
via E janvanbiesen@skynet.be.

Nuttige links
Er bestaan verschillende websites die je helpen
in jouw zoektocht naar vrijwilligerswerk
• www.vlaanderenvrijwilligt.be
• www.vrijwilligerswerk.be
• www.giveaday.be
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ARCHEDUC
Samen met freelance lesgevers en vrijwilligers stelt
Archeduc een boeiend vrijetijdsaanbod samen voor
inwoners van Halle-Vilvoorde. Onze uitvalsbasis is
Opwijk en daarom stellen we jou graag enkele boeiende vrijwilligersvacatures voor. Alle details lees je
op www.archeduc.be/vrijwilligers.
Voor de ondersteuning van de lesgevers van de
Smart Cafés zoeken we vrijwillige begeleiders die
hun eigen mediawijsheid graag delen met anderen.
Ben je creatief en wil je dat talent inzetten om ook
anderen hun creativiteit te laten ontdekken? Dan
ben jij misschien wel de Creatieve Duizendpoot die
we zoeken.

een eigen wagen? Dan kan je ons helpen door de
laptops van onze mobiele computerklas ongeveer 1
keer per maand te vervoeren.
Ben je handig of hou je van koken? Dan kan je met
onze mobiele keuken, de Kastrol, aan de slag. Als
onderdeel van een reeks activiteiten die mensen met
elkaar in contact brengen, ben jij de brugfiguur.
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij Archeduc?
Ann gaat op zoek naar antwoorden op je vragen:
ann@archeduc.be of 02 451 61 84.

Ben je eerder praktisch ingesteld, en beschik je over

Vrijwilligerscentrale
De gemeentelijke dienst welzijn heeft sinds 2011 een vrijwilligerscentrale. Een medewerker zoekt met én voor
jou een geschikte functie. Ook sociale organisaties en verenigingen kunnen hun vacatures voor vrijwilligers
doorsturen naar deze dienst.
Zo worden vraag en aanbod optimaal gecentraliseerd en bekend gemaakt.
We gaan na of je volgens je huidig statuut je vrijwilligerswerk moet
officialiseren, bijvoorbeeld als je een inkomen ontvangt van je
ziekenfonds.
Heb je wat tijd over? Wil je graag meer betrokken zijn in de samenleving of ben je op zoek naar iets wat je extra voldoening geeft?
Dan is vrijwilligerswerk misschien iets voor jou!
Dienst Welzijn
Vrijwilligerscentrale
Kloosterstraat 10
T 0800 113 41
E vrijwilligers@opwijk.be
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