
Overzicht taken en activiteiten vrijwilligerswerk stad en OCMW Hoogstraten + partnerorganisaties 

 

Kinderen en jongeren     Periode     Specifieke voorwaarden    

 Animonitor Vlieg-Uit! / speelplein   zomervakantie    16-25 jaar 

 Stekelbees (buitenschoolse kinderopvang)  permanent 

 Peuterspeelpunt De Speelbabbel   permanent, niet in de schoolvakanties 

 Brugfigurenproject - Rode Kruis   schooljaar     goede kennis Nederlands 

 voorlezer in de BiB     permanent 

 gemachtigd opzichter aan de scholen  permanent, niet in de schoolvakanties beschikken over attest of een opleiding volgen  

 

Ouderen, personen met een beperking en zieken 

 Woonzorgcentrum Stede Akkers   bespreekbaar 

 Lokaal dienstencentrum Stede Akkers  bespreekbaar 

o chauffeur Handicar (dienst aangepast vervoer) 

o chauffeur mindermobielen centrale (dienst aangepast vervoer) 

o barmedewerker cafetaria  

o logistiek medewerker  

o begeleider van activiteiten   

o rolstoelbegeleider    

 BiB aan huis      permanent 

 Buddywerking  CGG (geestelijke gezondheid) permanent 

 Wooncoach CAW De Kempen   permanent     min. 21 jaar 

 Woonhuis Hoogmark     permanent 

 

Anderstaligen / migranten 

 Samen inburgeren / LOI    maart -  november    goede kennis Nederlands en van Hoogstraten 

 Praatpunt       permanent, niet in de schoolvakanties goede kennis Nederlands 

 Vertaler / tolk op schoolcontacten e.d.  permanent, occasioneel    goede kennis Nederlands + andere taal 

 

Internationale samenwerking 

 11.11.11-werkgroep     permanent / periodes 

 werkgroep stedenband    permanent 

 vertaler / tolk stedenband    in periodes               
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Sociale actie - fondsenwerving 

 11.11.11-actie      1 x per jaar (in november) 

 Kom op tegen kanker - plantjesverkoop  1 x per jaar (in september) 

 

Milieu, leefomgeving, duurzaamheid 

 zwerfvuilactie      bespreekbaar, zelf te kiezen 

 kringloopkracht (compostmeester)   permanent 

 Repair Café      4 x per jaar     handig zijn in een bepaalde stiel 

 Moestuinproject gevangenis Wortel   permanent (niet in de winter)   groene vingers 

 

Sport 

 Signaalgever stratenloop     1 x per jaar 

 scholenveldloop     1 x per jaar 

 

Toerisme - promotie Hoogstraten 

 Hoogstraten in groenten en bloemen  eerste weken september  

 VVV Hoogstraten     permanent 

 

Cultuur, sociaal-cultureel werk 

 Koffiekrant in de bib     permanent 

 Digidak      permanent, niet in de zomer   Kennis van en vaardig in gebruik van de PC 

 Suppoost Gemeenschapscentrum   permanent, niet in de zomer 

 Buurtwerk Mouterij / Melkerij    bespreekbaar  
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