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155

Nr

Cursus omgaan met de
smartphone zoekt
vrijwilliger

Educatie/Huiswerkbegeleiding

In Oisterwijk start in
buurtcentrum De Coppele
binnenkort een cursus
'omgaan met de
smartphone'. Hiervoor ben
ik op zoek naar een
vrijwilliger die wil helpen bij
deze lessen. Het gaat om
een cursus van 10
bijeenkomsten die wordt
georganiseerd door het
ROC.

ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

Jongeren 18 27,Jongeren 12 - 18

rosaeversteijn@contourdetwern.nl

156

(hobby)kok

Maaltijdverzorging

voor een nieuw op te
zetten project zoeken we
een of meer (hobby)kok(s)
of mensen die plezier
hebben om in de keuken
te staan, om maaltijden te
bereiden

Wijkcentrum de
Pannenschuur
(Oisterwijk)

Oisterwijk

secretariaat@wijkcentrumpannenschuur.nl

147

Biljart vrijwilliger

Activiteitenbegeleiding,
Sport/Spel

Vrijwilliger gezocht die het
leuk vindt om met een
klein clubje bewoners een
potje biljart te spelen.

Zorgcentrum
Catharinenberg
Amaliazorg

Oisterwijk

iris.kaashoek@amaliazorg.nl

148

Maatjes gezocht

Activiteitenbegeleiding

Maatje gezocht voor 1-op1 activiteiten met bewoner
met dementie, afgestemd
op uw eigen interesses en
hobby

Zorgcentrum
Catharinenberg
Amaliazorg

Oisterwijk

iris.kaashoek@amaliazorg.nl

149

Muziek maatje gezocht

Activiteitenbegeleiding

Muziek maatje gezocht
voor bewoner(s) met
dementie Muziek verbindt!

Zorgcentrum
Catharinenberg
Amaliazorg

Oisterwijk

iris.kaashoek@amaliazorg.nl

150

Vrijwilliger fietslessen
AZC

Sport/Spel

Voor het AZC in Oisterwijk
ben ik op zoek naar een
vrijwilliger die het leuk
vindt om samen met een
andere vrijwilliger
fietslessen te geven aan
bewoners van het AZC.
Leren fietsen is ontzettend
belangrijk voor AZC
bewoners. Als ze kunnen
fietsen gaat er een wereld
voor hen open, ze zijn veel
mobieler, kunnen vaker op
pad en daardoor kunnen
ze makkelijker integreren
in de Nederlandse
samenleving. Daarom is er
een fietsenproject gestart
op het AZC. Een
vrijwilliger geeft fietsles
aan bewoners en helpt
ook mee bij de
fietsenwerkplaats. Om er
voor te kunnen zorgen dat
meerdere bewoners
fietsles kunnen krijgen zijn
we op zoek naar nog een
vrijwilliger.

ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

rosaeversteijn@contourdetwern.nl

152

VHVO zoekt
bestuursleden!

Bestuur

De VHVO ( Vereniging van
Hulpverlenende
Vrijwilligers Organisaties)
zoekt mensen die zitting
willen nemen in het
bestuur van de VHVO,
omdat er binnenkort
vacatures ontstaan.

VHVO

Oisterwijk

146

Fietser gezocht

Activiteitenbegeleiding,
Buitenwerk/Natuur, Sport/Spel

Duofietsen met elektrische
ondersteuning. Ouderen
die niet meer zelfstandig
kunnen fietsen kunnen dit
wel sámen met iemand op
de duofiets. Veilig en niet
vermoeiend. Dat is
genieten! Weer de wind in
je haren voelen en kiezen
waar je eens op de fiets
langs zou willen gaan. Jij
als vrijwilliger begeleidt de
oudere en bezorgd hen
een fijne ochtend of
middag.

Zorgcentrum de Vloet Thebe

Oisterwijk

Joset.de.groot@thebe.nl

138

Maatje modelbouw

Bezoeken

Houdt u ook van
modelbouw? Dan is deze
oproep misschien iets voor
u!

ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

ingridoosterling@contourdetwern.nl

137

groene vingers voor
tuinonderhoud bij
ouderen

Klussen, Buitenwerk/Natuur

Heb jij groene vingers en
werk je graag in tuinen bij
Oisterwijkse bewoners die
het zelf niet meer kunnen
bijhouden en die geen
eigen netwerk hebben?
Wij weten wel een paar
tuinen die graag
onderhanden genomen
worden!

Klus & Dienst
ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

monieklommen@contourdetwern.nl

Jongeren 18 - 27

wiljaegers@gmail.com

Vacaturetitel

Activiteit

Korte omschrijving

Organisatie

Gemeente

Ook geschikt voor

E-mail

127

Nr

Maatje voor een bewoner
van het AZC Oisterwijk

Activiteitenbegeleiding

Voor een bewoner van het
AZC in Oisterwijk ben ik
op zoek naar iemand die
het leuk vindt om een
maatje te zijn van deze
bewoner. Het gaat om een
bewoner die in een rolstoel
zit en daardoor weinig kan
ondernemen en weinig
sociale contacten heeft.
Meneer is rolstoel
gebonden en spreekt
redelijk Nederlands. Hij
zou het fijn vinden om een
maatje te vinden die met
hem wil gaan wandelen,
een kop koffie drinken of
gewoon wat wil kletsen.
Het gaat hier vooral om
het sociale contact maar
het is daarnaast ook fijn
dat hij zijn Nederlands kan
oefenen. Samen naar het
Taalcafé in Oisterwijk
gaan zou bijvoorbeeld ook
een leuke activiteit zijn,
ook voor de sociale
contacten.

ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

Jongeren 18 27,Anderstaligen

rosaeversteijn@contourdetwern.nl

126

Taalvrijwilligers gezocht
voor het Taalhuis

Educatie/Huiswerkbegeleiding

Het Taalhuis is op zoek
naar nieuwe
taalvrijwilligers die 1-op-1
taalbegeleiding willen
geven aan een bewoner
uit de gemeente
Oisterwijk. Dit kan gaan
om personen die bezig zijn
met inburgering, bewoners
die al langer in Nederland
wonen maar de taal nog
niet goed beheersen of
aan bewoners met
Nederlands als moedertaal
die willen oefenen met
lezen en schrijven.

ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

Mindervaliden

rosaeversteijn@contourdetwern.nl

121

inwoners met hun
administratie helpen

Voorlichting,
Administratie/kantoor,
Informatie/Advies

Ben je goed in
administratie en vind je het
leuk om je kennis en
vaardigheden in te zetten
voor anderen? Dan
kennen wij mensen die op
zoek zijn naar jou! Als
vrijwilliger bij de
Thuisadministratie kom je
bij de mensen thuis. Je
ondersteunt mensen bij
het op orde brengen van
de administratie en het
creëren van overzicht. Je
coacht de deelnemer om
de post te verwerken,
inkomsten en uitgaven op
een rijtje te zetten en te
kijken of iemand nog
ergens recht op heeft.

Thuisadministratie
ContourdeTwern

Oisterwijk

112

Begeleiding
jeugdgroepen

Activiteitenbegeleiding

We zoeken begeleiders
om te helpen bij de
wekelijkse activiteiten van
onze speltakken.

Scouting Haaren

Oisterwijk

106

HOCO groeit en zoekt lid
miniorencommissie

Activiteitenbegeleiding,
Gastvrouw/heer, Sport/Spel

lid van de
Miniorencommissie

MHC HOCO

Oisterwijk

secretaris@mhchoco.nl

107

HOCO groeit en zoekt
klussers

Klussen

Onderhoud in en rondom
clubhuis

MHC HOCO

Oisterwijk

secretaris@mhchoco.nl

108

HOCO groeit en zoekt lid
sponsorcommissie

Activiteitenbegeleiding,
Bezoeken, Gastvrouw/heer

lid van onze
Sponsorcommissie

MHC HOCO

Oisterwijk

secretaris@mhchoco.nl

109

HOCO groeit en zoekt lid
zaakcommissie

Gastvrouw/heer, Sport/Spel

lid van de Zaalcommissie

MHC HOCO

Oisterwijk

secretaris@mhchoco.nl

110

HOCO groeit en zoekt lid
barcommissie

Bar/keuken

Lid van de Barcommissie

MHC HOCO

Oisterwijk

secretaris@mhchoco.nl

111

HOCO groeit en zoekt lid
toernooicommissie

Activiteitenbegeleiding,
Bar/keuken, Diversen, Handen Spandiensten,
Maaltijdverzorging, Sport/Spel

Lid van de
toernooicommissie

MHC HOCO

Oisterwijk

secretaris@mhchoco.nl

105

HOCO groeit en zoekt
nieuwe vrijwilligers:

Activiteitenbegeleiding,
Diversen, Sport/Spel

Grote Clubactie (GCA)

MHC HOCO

Oisterwijk

secretaris@mhchoco.nl

VRIJWILLIGER VOOR
administratieve
werkzaamheden

Administratie/kantoor,
Cultureel, Diversen

Het bevorderen in brede
kring van de belangstelling
voor en de kennis van
eigen streek, volk en
gebruiken daarvan en
heemkundig waardevolle
overblijfselen uit vroeger
tijden. Wij onderzoeken,
bestuderen en stellen
documentatie en
voorwerpen en
oudheidkundige gegevens
van het werkgebied en zijn
omgeving veilig. Wij doen
dit door organiseren van
excursies, cursussen,
lezingen, publicaties en
tentoonstellingen. De
vereniging stelt zich
onafhankelijk op ten
aanzien van godsdienst en
politiek.

Heemkundekring,Kleine
Meijerij de

Oisterwijk

g.rowan@home.nl

84

monieklommen@contourdetwern.nl

Jongeren 18 27,Jongeren 12 - 18

Info@scoutinghaaren.nl

Nr
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Activiteit

Korte omschrijving
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Gemeente

Ook geschikt voor
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83

Vrijwilliger
fietsenwerkplaats

Technisch/Ambachtelijk

Voor de fietsenwerkplaats
op het AZC in Oisterwijk
zoeken wij een vrijwilliger
die het leuk vindt om
fietsen te repareren en
bewoners van het AZC te
leren om zelf fietsen te
repareren.

ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

Jongeren 18 27,Jongeren 12 18,Anderstaligen

rosaeversteijn@contourdetwern.nl

78

vrijwilliger creatieve
dagbesteding

Activiteitenbegeleiding,
Creatief

Zorgatelier Walap is een
creatieve dagbesteding
voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid
en mensen die door b.v.
ziekte, mentaal of fysiek,
niet (meer) aan het
reguliere arbeidsproces
kunnen deelnemen. Deze
mensen zijn, samen met
begeleiding en vrijwilligers,
onze medewerkers. Het
allerbelangrijkst bij
zorgatelier Walap is dat wij
als medewerkers op
gelijkwaardig niveau met
elkaar omgaan en dat we
er samen voor zorgen dat
Walap een fijne, veilige en
gezellige plek is waar we
allemaal graag komen en
waar iedereen op het
einde van de dag met een
fijn gevoel naar huis kan
gaan. Wat er gemaakt
wordt is daar
ondergeschikt aan.

Zorgatelier Walap

Oisterwijk

73

Evenementenbezoeker

PR/Media, Bezoeken,
Buitenwerk/Natuur, Creatief,
Cultureel, Diversen, Sport/Spel

Bezoek lokale
evenementen, theater,
muziek optredens, en alles
wat ter vermaak voor
publiek wordt
aangeboden.

Oisterwijknieuws

Oisterwijk

Mindervaliden,Jongeren
18 - 27,Anderstaligen

mail@oisterwijknieuws.nl

74

vrijwillig(st)er koffierondje

Bar/keuken, Gastvrouw/heer,
Hand- en Spandiensten,
Maaltijdverzorging

In zorgcentrum De Vloet
wonen ook ouderen die
niet meer zelfstandig hun
koffie en thee kunnen
zetten. Deze mensen
krijgen koffie en thee
aangeboden.

Zorgcentrum de Vloet Thebe

Oisterwijk

Jongeren 18 - 27

Joset.de.groot@thebe.nl

75

Een ander blij maken!

Bezoeken

Geef wat van je tijd en
aandacht aan de
medemens met dementie

Zorgcentrum de Vloet Thebe

Oisterwijk

Jongeren 18 - 27

Joset.de.groot@thebe.nl

76

Activiteiten hulp

Activiteitenbegeleiding,
Bar/keuken,
Buitenwerk/Natuur, Creatief,
Cultureel, Hand- en
Spandiensten,
Organisatie/Coördinatie,
Sport/Spel

Je ondersteunt bij
activiteiten die in
Zorgcentrum De Vloet
plaats vinden. Je kunt
hierbij denken aan een
asperge avond,
carnavalsmiddag,
uitstapje, pannenkoeken
bakken, themamiddag, film
avond, kerstmarkt of
tuinfeest.

Zorgcentrum de Vloet Thebe

Oisterwijk

Joset.de.groot@thebe.nl

72

Vrijwilliger winkel &
horeca Kerkhovense
Molen

Bar/keuken, Gastvrouw/heer,
Verkoopwerk

De vrijwilliger is één van
de medewerkers van de
molenwinkel en in de
horeca

Kerkhovense Molen

Oisterwijk

info@kerkhovensemolen.nl

71

Fietsvrijwilliger op duofiets

Activiteitenbegeleiding,
Buitenwerk/Natuur, Hand- en
Spandiensten, Sport/Spel

Op een laagdrempelige
manier bewegen in de
buitenlucht is goed voor
lichaam en geest. Verder
is samen een fietstocht
maken een sociale
bezigheid. Tijdens het
fietsen kun je gezellig
kletsen, lachen en van de
omgeving genieten, maar
ook 1 op 1 gesprekken
voeren en luisteren naar
de mooie verhalen die
verteld worden. Er worden
wekelijks tochtjes gemaakt
op maandagmiddag,
dinsdagochtend en
vrijdagmiddag. Verder
wordt er, zo nu en dan,
buiten deze 'vaste'
momenten individueel met
mensen gefietst.

Sport- en Zorgatelier
WYzorg

Oisterwijk

68

Vrijwilliger in Gambia

Hulpverlening, Zorg/Verzorgen

Wil je een unieke ervaring
opdoen als zorg- of
welzijnsmedewerker in
een ontwikkelingsland
zoals Gambia?

Travel2Connect

Oisterwijk

69

Docent, Onderwijsass of
Med Kinderopvang in
Gambia

Educatie/Huiswerkbegeleiding,
Kinderopvang

Vind je het een uitdaging
om vrijwilligerswerk te
doen op een kleuter-,
basis, middelbare school
of een vakschool in een
ontwikkelingsland zoals
Gambia? Dan ben je van
harte welkom op een van
de scholen in en rondom
Tanji.

Travel2Connect

Oisterwijk

info@zorgatelierwalap.nl

Jongeren 18 - 27

jellevandenelzen@wyzorg.nl

info@travel2connect.nl

Jongeren 18 - 27

info@travel2connect.nl

Nr

Vacaturetitel

Activiteit

Korte omschrijving
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Gemeente

Ook geschikt voor

E-mail

70

Vrijwillige voor
Groenproject MyFarm

Activiteitenbegeleiding,
Buitenwerk/Natuur, Diversen

MyFarm is een prachtig
groenproject van één
hectare met gemengde
fruitboomgaarden en een
educatief centrum voor
kinderen, jongeren en
boeren. My Farm biedt een
spannende educatieve reis
van zaad tot verkoop en
een breed scala aan op
maat gemaakte activiteiten
en cursussen. Er is ook
een winkel met
handgemaakte zeep,
moringa kruidenthee, jam
en chutneys en nog veel
meer. Wij zijn op zoek
naar medewerkers
groenvoorziening,
medewerkers
productontwikkeling en
supervisors voor kinderen.

Travel2Connect

Oisterwijk

Jongeren 18 - 27

info@travel2connect.nl

67

Samen een frisse neus
halen

Activiteitenbegeleiding,
Bezoeken, Buitenwerk/Natuur,
Zorg/Verzorgen

Maatje om te wandelen en
daarna samen een kopje
koffie te drinken.

ContourdeTwern
Oisterwijk afdeling
Informele Zorg

Oisterwijk

annemariekleian@contourdetwern.nl

54

Werving chauffeurs

Vervoer

Chauffeurs, met eigen
auto om kwetsbare
inwoners naar hun
bestemming te brengen.

Verbindend Vervoer
Oisterwijk

Oisterwijk

joke@caspanni.nl

48

Vrijwilliger lunches

Bar/keuken, Diversen,
Gastvrouw/heer,
Maaltijdverzorging

Bij toerbeurt zorgen voor
de door la Cucina
aangeleverde
lunch/warme maaltijd voor
de gasten.

Stichting Inlooppunt
Oisterwijk

Oisterwijk

ingridoosterling@contourdetwern.nl

44

Vrijwilliger
activiteitenbegeleiding

Activiteitenbegeleiding,
Creatief, Sport/Spel

Vanuit een
huiskameromgeving
inwoners (m.n. ouderen)
van Oisterwijk een leuke
middag of ochtend bieden.

Stichting Inlooppunt
Oisterwijk

Oisterwijk

45

Gastvrouw/gastheer

Gastvrouw/heer

Vanuit een
huiskameromgeving
inwoners (m.n. ouderen)
van Oisterwijk een leuke
middag of ochtend bieden.

Stichting Inlooppunt
Oisterwijk

Oisterwijk

ingridoosterling@contourdetwern.nl

6938886

Manusje-vanalles/klussendienst

Klussen

Uitvoeren van klusjes in
en rond het Sport- en
Zorgatelier en
onderhouden van duo
fietsen.

Sport- en Zorgatelier
WYzorg

Oisterwijk

jellevandenelzen@wyzorg.nl

6397076

Gidsen

Voorlichting,
Buitenwerk/Natuur, Cultureel,
Diversen, Vervoer

Uitleg geven aan
passagiers tijdens ritten
van de Oisterwijkse
toeristentrein Parel
Express.

Stichting Ons Oisterwijk

Oisterwijk

info@onsOisterwijk.nl

6397077

Schoonmakers

Cultureel, Diversen, Hand- en
Spandiensten, Huishoudelijk,
Vervoer

Schoonhouden van de
Oisterwijkse toeristentrein
Parel Express.

Stichting Ons Oisterwijk

Oisterwijk

info@onsOisterwijk.nl

6397078

Rittenplanners

Cultureel, Diversen, Hand- en
Spandiensten,
Organisatie/Coördinatie,
Vervoer

Plannen van de ritten van
de Oisterwijkse
toeristentrein Parel
Express.

Stichting Ons Oisterwijk

Oisterwijk

info@onsOisterwijk.nl

6397079

Fondsenwervers

Cultureel, Diversen, Hand- en
Spandiensten, Vervoer

Fondsen werven voor de
Oisterwijkse toeristentrein
Parel Express.

Stichting Ons Oisterwijk

Oisterwijk

info@onsOisterwijk.nl

6394573

Gastvrouw of gastheer
activiteiten

Activiteitenbegeleiding,
Diversen, Gastvrouw/heer,
Zorg/Verzorgen

Meehelpen en gezelligheid
bieden bij activiteiten

Zorgcentrum Stanislaus

Oisterwijk

Emilie.Dieduksman@thebe.nl

6394576

Gastvrouw/heer
koffieronde

Activiteitenbegeleiding,
Gastvrouw/heer,
Huishoudelijk,
Maaltijdverzorging,
Zorg/Verzorgen

Koffie en thee brengen
aan bewoners van het
zorgcentrum.

Zorgcentrum Stanislaus

Oisterwijk

Emilie.Dieduksman@thebe.nl

6394577

Gastvrouw/heer
huiskamer

Activiteitenbegeleiding,
Creatief, Gastvrouw/heer,
Sport/Spel, Zorg/Verzorgen

Ondersteuning bieden in
de huiskamer bij het
begeleiden van de
bewoners

Zorgcentrum Stanislaus

Oisterwijk

Emilie.Dieduksman@thebe.nl

6394578

Individuele begeleiding

Activiteitenbegeleiding,
Bezoeken, Creatief,
Sport/Spel, Zorg/Verzorgen

Activiteiten ondernemen
met bewoners van het
zorgcentrum.

Zorgcentrum Stanislaus

Oisterwijk

Emilie.Dieduksman@thebe.nl

6394579

Inval vrijwilliger voor
winkel

Verkoopwerk, Zorg/Verzorgen

Helpen in de winkel van
het zorgcentrum.

Zorgcentrum Stanislaus

Oisterwijk

Emilie.Dieduksman@thebe.nl

6394580

Gastvrouw/heer
restaurant

Gastvrouw/heer,
Maaltijdverzorging,
Zorg/Verzorgen

In het restaurant van het
zorgcentrum helpen bij de
avondboterham.

Zorgcentrum Stanislaus

Oisterwijk

Emilie.Dieduksman@thebe.nl

7771283

Bestuurslid/bestuursleden

PR/Media, Klussen, Bestuur,
ICT, Organisatie/Coördinatie,
Toezicht/Beheer

Persoon/personen welke
bereid is/zijn op
vrijwilligersbasis
bestuurlijke taken mede
op zich te nemen.

Wijkcentrum de
Waterhoef

Oisterwijk

info@dewaterhoef.nl

6394604

Barmedewerker
oproepbaar

Bar/keuken

Barwerkzaamheden in
wijkcentrum op
oproepbasis.

Wijkcentrum de
Waterhoef

Oisterwijk

info@dewaterhoef.nl

6394605

Barmedewerker

Bar/keuken

Barwerkzaamheden in
wijkcentrum

Wijkcentrum de
Waterhoef

Oisterwijk

info@dewaterhoef.nl

6394606

Klusjesman

Klussen, Hand- en
Spandiensten,
Technisch/Ambachtelijk

Opknappen van
technische klussen in
wijkcentrum.

Wijkcentrum de
Waterhoef

Oisterwijk

info@dewaterhoef.nl

Jongeren 18 - 27

ingridoosterling@contourdetwern.nl

Vacaturetitel

Activiteit

Korte omschrijving

Organisatie

Gemeente

6394607

Nr

Oproepkracht voor
speciale gelegenheden

Diversen, Hand- en
Spandiensten

Diverse werkzaamheden
op oproepbasis in
wijkcentrum.

Wijkcentrum de
Waterhoef

Oisterwijk

Ook geschikt voor

E-mail
info@dewaterhoef.nl

7946740

Buurtbemiddelaar

Voorlichting, Bezoeken,
Hulpverlening,
Informatie/Advies

Vrijwillig buurtbemiddelaar
in de gemeente Oisterwijk

Buurtbemiddeling
Oisterwijk

Oisterwijk

buurtbemiddelingtilburg@contourdetwern.nl

6396689

ZAPPer

Buitenwerk/Natuur

zwerfafval ruimen in straat
naar keuze

Gemeente Oisterwijk

Oisterwijk

gemeente@oisterwijk.nl

7673955

Coach

Activiteitenbegeleiding,
Creatief,
Educatie/Huiswerkbegeleiding

Kinderen begeleiden naar
een kansrijke toekomst en
tegelijktijdig jouw eigen
talenten verder
ontwikkelen.

Petje af Oisterwijk

Oisterwijk

saskia.stads@petjeaf.nl

7868709

Gun kinderen taalrijke
toekomst

Activiteitenbegeleiding,
Educatie/Huiswerkbegeleiding,
Sport/Spel

Gun kinderen een taalrijke
toekomst door je aan te
melden als taalvrijwilliger
voor kinderen

ContourdeTwern
Oisterwijk

Oisterwijk

ingridvandijk@contourdetwern.nl

7678140

Voorzitter

PR/Media, Bestuur,
Organisatie/Coördinatie

Zorgen voor de onderlinge
binding, motivatie en
communicatie binnen de
afdeling Moergestel.

Zonnebloem
Moergestel

Oisterwijk

boonhetty@gmail.com

7959560

Gastvrouw/gastheer

Activiteitenbegeleiding,
Creatief, Cultureel,
Gastvrouw/heer

Optreden als
gastheer/gastvrouw tijdens
een cursus dagdeel.

De Krekul

Oisterwijk

voorzitter@krekul.nl

7915514

Vrijwilliger intern en
dagactiviteiten

Activiteitenbegeleiding,
Buitenwerk/Natuur, Creatief,
Diversen, Hand- en
Spandiensten,
Maaltijdverzorging, Sport/Spel

Ondersteunen van de
professionele kracht, intern
en bij de dagactiviteiten
voor thuiswonende
senioren

Zorgcentrum
Catharinenberg
Amaliazorg

Oisterwijk

werkenbij@amaliazorg.nl

7929626

Gastvrouw/gastheer

Activiteitenbegeleiding,
Gastvrouw/heer,
Organisatie/Coördinatie

Kun jij verbinden,
enthousiasmeren,
stimuleren en organiseren
met je hart?

Met je hart Oisterwijk

Oisterwijk

tonny.ijpelaar@metjehart.nl

7883483

Lesondersteuner

Activiteitenbegeleiding,
Educatie/Huiswerkbegeleiding

Ondersteuning bij lessen
Nederlands en/of koken

2 College COA

Oisterwijk

eoa-oisterwijk@2college.nl

6397047

Vrijwilligers moestuin

Buitenwerk/Natuur

Meehelpen in de moestuin
van de molen.

Kerkhovense Molen

Oisterwijk

info@kerkhovensemolen.nl

6394616

Onderhoud
begraafplaatsen

Buitenwerk/Natuur, Diversen

Meehelpen bij het
onderhouden van de
begraafplaatsen in
Oisterwijk.

Jozefparochie

Oisterwijk

secretariaat@jozef-parochie.nl

6394594

Commercieel
medewerker

PR/Media, Verkoopwerk

Verzorgen van acquisitie
rondom digitale televisie
uitzendingen van de
LOVO.

Lokale Omroep voor
Oisterwijk

Oisterwijk

info@lovo.tv

6394595

Cameraman/vrouw

PR/Media, Cultureel,
Technisch/Ambachtelijk

Opnamen maken voor de
lokale omroep in
Oisterwijk.

Lokale Omroep voor
Oisterwijk

Oisterwijk

info@lovo.tv

6394596

Editor

PR/Media, Creatief, Cultureel,
Technisch/Ambachtelijk

Bewerken van gemaakte
opnamen tot uitzendingen.

Lokale Omroep voor
Oisterwijk

Oisterwijk

info@lovo.tv

6394597

Omroepmedewerker
Sport

PR/Media, Creatief, Cultureel,
Technisch/Ambachtelijk

Het maken van pakkende
items op het gebied van
sport.

Lokale Omroep voor
Oisterwijk

Oisterwijk

info@lovo.tv

6394598

Omroepmedewerker
Cultuur

PR/Media, Creatief, Cultureel,
Technisch/Ambachtelijk

Het maken van pakkende
items op het gebied van
cultuur.

Lokale Omroep voor
Oisterwijk

Oisterwijk

info@lovo.tv

7751732

Bestuursleden

PR/Media, Bestuur, Cultureel,
Organisatie/Coördinatie,
Technisch/Ambachtelijk

Gezocht worden 2 keer
een bestuurslid algemeen
en 1 keer een bestuurslid
techniek.

Lokale Omroep voor
Oisterwijk

Oisterwijk

info@lovo.tv

7840350

Omroepmedewerker
politiek

Voorlichting, PR/Media,
Creatief, Diversen

Maken van politieke items
voor lokale omroep

Lokale Omroep voor
Oisterwijk

Oisterwijk

info@lovo.tv

7652920

Penningmeester

Administratie/kantoor, Bestuur,
Organisatie/Coördinatie

Administreren en
controleren van de
financiële zaken van de
stichting, uitzetten van het
beleid.

Stichting Inlooppunt
Oisterwijk

Oisterwijk

ingridoosterling@contourdetwern.nl

7999404

Teamlid beheerteam
digitaal platform

Voorlichting,
Administratie/kantoor, ICT

We zoeken een
enthousiast persoon die
kennis heeft van
systeembeheer (online
platforms) en ons
beheerteam van
www.wegwijsinoisterwijk.nl
wil versterken.

VHVO

Oisterwijk

ariehobo@contourdetwern.nl

