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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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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.
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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

Infoblad gemeente Opwijk / maart 2020 / 31

Vrijwilligersgazet
BEDANKT / GEZOCHT
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!

32 / Infoblad gemeente Opwijk / maart 2020

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
Infoblad gemeente Opwijk / maart 2020 / 33

Vrijwilligersgazet
BEDANKT / GEZOCHT
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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GEZOCHT
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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