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Inloopspreekuur en telefonisch

spreekuur OV-ambassadeurs

 

 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met

het OV2 Kom naar het inloopspreekuur of maak

gebruik van het telefonisch spreekuur!

OV-ambassadeurs geven advies op maat en antwoord

op veel gestelde vragen.

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelf

sprekend. Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden

het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en

gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwik

Îigers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40%

korling voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de

corona maatregelen in het OV of juist informatie over een pas-

send abonnement als u vaker wilt reizen? Bezoek dan het in-

loopspreekuur

Wanneer: dinsdag 13 oktober 2020

Waar: Bibliotheek De Höfte 9, Goor

Hoe laat: 10.00-11.30 uur

U kunt ook contact opnemen met een OV.ambassadeur tijdens

het telefonisch spreekuur, van dinsdag tot en met vrijdag tussen

10.00 en 12.00 uur via 038-3037010.

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Integrale horecacontrole

n Hof van Twente

Op vrijdag 25 september 2020 heeft een integrale ho-

recacontrole plaatsgevonden bij diverse horecazaken

in de gemeente Hof van Twente. Doel was controle

op naleving van de geldende wet- en regelgeving en

het aanpakken van eventuele misstanden. Denk bij

de controles aan de Drank- en Horecawet, Wet op de

kansspelen, Warenwet, zwartwerken/uitkeringen,

bedrijfsvoering/financiën, hygiëne, onder: g etc.

Burgemeester Ellen Nauta: “We voeren controles als

deze uit om misstanden te bestrijden en eerlijk onder-

nemerschap te beschermen en stimuleren. Ons doel is

een horeca waar (ondermijnende) criminaliteit zo veel

mogelijk is uitgesloten en waar de geldende wet- en

regelgeving wordt nageleefd””.

 

 

De integrale horecacontrole is een gezamenlijke actie van de ge-

meente Hof van Twente met Douane, Nederlandse Voedsel en

Waren Autoriteit [NVWA), politie en sociale recherche.

Deze controle wordt meerdere keren per jaar uitgevoerd. Door

alle disciplines te bundelen en de bijbehorende instanties te be-

trekken, kunnen alle controles in één keer worden gedaan.

Daardoor wordt de mogelijke overlast door deze acties beperkt.

Geconstateerd is dat twee horecazaken zich niet houden aan de

hygiëne voorschriften. Zij hebben een waarschuwing gekregen

van de NVWA. Ook de Douane heeft een waarschuwing gege-

ven aan een horecazaak wegens het niet naleven van regelge-

vin

Bij eerdere bedrijven werden onregelmatigheden geconstateerd

als het gaat om de Kamer van Koophandel inschrijving in com-

binatie met de Drank- en Horecavergunning. De gemeente gaat

dit verder onderzoeken. Ook werd geconstateerd dat niet alle be-

drijven arbeidscontracten van medewerkers kunnen tonen, Er zal

nader onderzoek worden ingesteld naar de wijze van uitbetaling

van deze medewerkers. Ook werden bij één horecazaak te veel

kansspelautomaten aangetroffen.
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Gemeente Hof van Twente zet volgende stappen in het vergroten

van de biodivers

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voortzetten van de pilot ‘florerende akkerran-

den’ en wil scholen een financiële bijdrage geven voor het ontwikkelen van groene schoolpleinen. Met deze projecten

zet de gemeente de volgende stappen in het vergroten van de biodiversiteit in Hof van Twente. Op 6 oktober zal de

gemeenteraad hier een definitief besluit over nemen.

leder schoolplein in de Hof groen, dat gaan we samen doen!

Op een groen schoolplein is voor kinderen ruimte om te spelen en te leren in en met de natuur. De inrichting van een groen schoolplein draagt

bij aan de biodiversiteit en aan hef voorkomen van wateroverlast en hitestress. Onder de leuze: 'Ieder schoolplein in de Hof groen, dat gaan

we samen doen!’ worden scholen actief benaderd en gestimuleerd om het schoolplein te vergroenen. Een groen schoolplein wordt niet alleen

gebruikt tijdens de pauzes, maar de gemeente kijkt, samen met Hofpower en de Groene Loper Hof van Twente, nadrukkelijk hoe ook buitenles-

sen geïntegreerd kunnen worden binnen een groen schoolplein.

 

Veel scholen zijn enthousiast over het programma en een aantal heeft zich inmiddels al aangemeld. Wel zijn er meerdere scholen die moeite

hebben om zelf eigen middelen in het plan te stoppen. Met he programma 'Groene schoolpleinen’ stimuleren de provincie Overijssel en de

gemeente Hof van Twente basisscholen om een groen schoolplein aan te leggen. De scholen kunnen daar een maximale bijdrage van 15.000

euro voor aanvragen

Pilot ‘Florerende Akkerranden’

Ze worden overal in de Hof gezien: de bloemrijke akkerranden die begin 2020 zijn ingezaaid door boeren en erfeigenaren. Deze pilot is

opgezet in samenwerking mef veel verschillende partijen zoals: Duurzaam Initatief Markelo Noord, agrariërs van Twickel, [TO en Forfarmers

Het doel van de pilot was om te leren over het versterken van de biodiversiteit op het boerenland in de gemeente: hoe kunnen we ervoor

zorgen dat een akkerrand wat oplevert voor zowel de agrarische ondernemer als de ecologie en de maatschappij?

 

Veel deelnemers en ook het college van burgemeester en wethouders willen de pilot volgend jaar voortzetten. Er zijn nog veel vragen waar

een antwoord op gezocht moet worden.

Bijvoorbeeld: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het resultaat nog beter wordt en aansluit bij de lokale flora en fauna® En: wat is er te doen

tegen de onkruiddruk na hef zaaien? Daarbij is het ook een uitdaging om de akkerranden een bestendig onderdeel van een boerenbedrijfe

laten zijn. Op www.hofvantwente.nl/groenloket kunt u de voortgang van de pilot volgen.

Buurt WhatsApp groep

 

Een Buurt WhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of

stad. Het is een burgerinitiatiefen dient als moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van een Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezicht-

‘houders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een Buurt WhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de

gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij

de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

Heeft uw wijk, buurt, dorp of stad nog géén Buurt WhatsApp? Start dan zelf het initiatief en zorg samen voor een veiligere wijk! Voor meer

informatie neemt u contact op met uw wijkagent.

EN 0
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Save the date!

 

Het Twentse klimaat verandert

De zomer van 2020 is de derde zeer warme en droge zomer op een

rijl Watertekorten in natuurgebieden, extreme hitte op industrieterreinen,

mislukte oogsten, toenemend ongedierte, lage grondwaterstanden, een

hoger sterftecijfer tijdens een hittegolf, schade aan wegen, verzakking

van woningen: Twente heeft het allemaal voorbij zien komen. Droogte en

hitte, maar ook wateroverlast en overstroming hebben vervelende gevok

gen voor alle sectoren. We moeten ons leven en onze omgeving aanpas-

sen aan het veranderende klimaat.

Om schade in de toekomst te beperken en kansen te benutten is de eerste

stap: inzicht in klimaateffecten. Vervolgens gaan we met elkaar in dialoog

over klimaateffecten en wat er nodig is om onze regio klimaatbestendig

te houden. In oktober organiseren de 14 Twentse gemeenten, waterschap

Vechtstromen en provincie Overijssel een reeks online bijeenkomsten om

in gesprek te gaan met de sectoren groen, zorg, bouw, infrastructuur,

natuur en landbouw.

 
Voor in de agenda:

Twentse Klimaatpraat Online

7 oktober | 13.30 tot 15.30

uur

Verschillende inspiratiesessies van bekende

sprekers. Kom meer te weten over het Twentse

klimaat en het belang van integrale en cross-

sectorale samenwerking. Een middag vol con-

crete informatie en verrassende inspiratie voor

de sectoren bouw, infra, zorg, groen, natuuren

landbouw! Ontmoet elkaar online, samen zet

ten we de volgende stap naar een klimaatbe-

stendige en waterrobuuste regio.

 
Klimaattafels 13 en 22 oktober

We gaan per sector met elkaar in gesprek. Tijdens die klimaattafels bepalen we samen welke klimaateffecten we wel en niet acceptabel

vinden. De komende weken worden vanuit de sectoren gericht mensen uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprekken. Wilt u ook

meepraten? Laat het ons weten door een mail e sturen naar twentseklimaatpraat@wegaanlive.nl en geef aan in welke klimaattafel u geïn-

teresseerd bent (bouw, infra, zorg, groen, natuur of landbouw).

Resultaatpraat 5 november

Tijdens de resultaatpraat koppelen we resultaten terug, bespreken we de

raakvlakken en leggen we de belangrijkste dilemma's voor aan de gespreks-

partners.

Bent u erbij?

Meld u aan voor Twentse Klimaatpraat Online op 7 oktober van 13.30 tot

15.30 uur door een mail te sturen naar twentseklimaatpraat@wegaanlive.nl

Vermeld daarbij uw naam, organisatie en mailadres. Kent u andere mensen

die mogelijk wilen aansluiten bij Twentse Klimaatpraat Online? Twijfel niet

‚en deel deze save the date!

   

  

 

Gemeente gaat controleren

op herplantplicht

 
De gemeente Hof van Twente vindt biodiversiteit en het behoud

van groen en groenelementen in de gemeente van groot belang.

We willen ervoor zorgen dat onze mooie gemeente ook in de

toekomst groen blijft en dat we daarvan kunnen blijven genieten.

Bomen dragen bij aan een schonere lucht en bieden bovendien

plek aan meerdere soorten dieren en planten.

 

Om die reden hebt u een kopvergunning nodig als u een boom

wilt kappen, rooien of vellen. Vaak mag u de boom alleen kap-

pen, als u daarvoor in de plaats een nieuwe boom plant. U

krijgt dan bij de kapvergunning de voorwaarde voor een zoge-

naamde herplantplicht

De gemeente controleert op deze herplantplicht. Medewerkers

van de gemeente kijken of u hebt voldaan aan de voorwaarde

van het planten van een nieuwe boom /nieuwe bomen en bezoe-

ken erven en andere locaties.

 

> INFO

S( Hof van

oTwente GEMEENTERAAD

v l

Ruad;vergudering woen;dag

6 oktober 2020, 19.30 uur

Deze vergadering is, in verband met maatregelen ter voorkoming van

verspreiding van hef Coronavirus, helaas niet fysiek bij e wonen. De

vergadering s wel v e volgen i gemeenteraad.hofvanwente n
Onderstaand treft u de agenda aan

De voorzitter,

Was getekend

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2 Vosttellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4 Vasttellen besuitenlist van de vergadering van 15 september 2020

5 Vostsellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6 Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Acieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschoppelijke Regelingen

7a. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

Hamerstukken

8. Vergaderschema raad 2021

Meningvormend

9. 2e bestuursrapporiage 2020 en begrofingswijziging

10. Goedkeuring twee projecten binnen programma biodiversiteit

11 Versterking eigen vermogen Enexis

12. Perspectiefnota Grondexploitaies 2020

13. Uivoering woonwagenbeleid

Besluitnemend

15. Meer Jaren Onderhouds Planning (WOP) 2020-2029

gemeentelijk vastgoed  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

Kofvantwente nl/Vergaderingen
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Jij en wi;(k) aan zel!

D

…is wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo en het buitengebied dat bij die kernen hoort
erkdog

is wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde

n

 

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorge-

ven? Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugkoppeli Iw* ontvangen dan verzoekenwij u ook uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor i

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Burendag 26 september 2020

 

Zaterdag 26 september was het weer de jaarlijkse Burendag. Dit jaar was Burendag net even anders dan anders. Maar goed contact met de

buren is in deze tijd nog belangrijker dan eerder en gezondheid staat boven alles! Zo werd op een aantal [ocaties Burendag gevierd op een

veilige manier voor de deur. Met activiteiten in de buitenlucht werd - op gepaste afstand - flink geklust.

Ook de wijkregisseurs gingen op pad om een aantal locaties in de Hof te bezoeken. De Burendag is voor veel buurten en v

leiding om samen een karwei aan te pakken. Ook dit jaar waren weer een aantal inwonersiniti

een heerlijke taart hebben we een aantal buurten in het zonnetje gezet.

Een kort overzicht van een aantal locaties:

* Bereklauw Delden

iligers aan-

even aangemeld bij het Oranjefonds. Met

 

 

De speeltuin heeft afgelopen zomer een flinke opknapbeurt gehad. Speeltoestellen hebben een nieuw kleurtje gekregen en bankjes zijn

gelakt. Er werd een begin gemaakt om een ontmoetingsplek in de vorm van een bankje met een boom te realiseren. Dan is er wat schaduw

op warme, zonnige dagen. Het is een mooie speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud.

 

 

 

* Regge Delden

Samen met de kinderen zijn hier, met veel enthousiasme, bloembollen ge-

plnt‚n de grassrken lngs de Rogge.Dage vegend oorioarvatet is een aanwinst voor de biodiversiteit. Naen zeker mooiì uitzien en

afloop was er buiten nog een gezellig samenzijn met elkaar.

Regge Delden

* Frans Halsstraat Goor

Bewoners hebben een grasperk omgetoverd in een Aeurige bloemenstrook.

Op de verschillende bloemen en planten komen vele soorten insecien en

Vlinders af. Een mooi voorbeeld van een biodiverse inrichting en een genot

om naar te kijken. De buren goan samen het onderhoud doen om zo deze

‘mooie plek in stand te houden.

° Huygensstraat Goor

Deze lfijd actieve bewonersgroep heeft bloembollen

gepoot en kruidenzaden gezaaid. Ook zijn er stoeptegels

gemozaïekt voor een hinkelpad voor de kinderen. De dag

werd afgesloten met een gezellige bingo.

Huygensstraat Goor

n £ Y

Frans Halsstraat

Delden

* Mooi Markelo Zoemt

 

 

(Ten Hovestraat Markelo)

Het ooievaarsnest is geplaatst in het

mooie beekdal. Ook is er groot on-

derhoud uitgevoerd en zijn er nieuwe

plannen besproken om de biodiversi-

teit nog meer te stimuleren.

Mooi Markelo Zoemt

Ten Hovestraat Markelo

 
 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

a

(regulier) Ontvangen op

1e Broekweg, Diepenheim

het plaatsen van een kunstwerk

Anjerstraat 48, Goor

het verplaatsen van een uitrit

Diepenheimseweg ongenummerd

£!uuen huisnummer 26 en 28), Goor
iet bouwen van een woning met bijgebouw 14 september 2020

Irisstraat ongenummerd, Goor

het verplaatsen van een uitrit

Scherpenzeelseweg 15, Goor

het vervangen van de kapconstructie van een woning

20 september 2020

Stationslaan hoek Diepenheimseweg, Goor

het kappen van bomen 16 september 2020

Vermeerstraat 2, Goor

het vergroten en verbouwen van een woning 4 september 2020

Het Wegdam 2, Hengevelde

het wijzigen van de voorgevel 14 september 2020

Effinck 31, Markelo

het aanleggen van een uitrit

Kolhoopsdijk 10, Markelo

het kappen van bomen

Stoevelaarsweg 22a, Markelo

het aanleggen van een uitrit

7 september 2020

3 september 2020

31 augustus 2020

  

9 september 2020

23 september 2020

31 augustus 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorzienin: ĳ

p' 9 Reactie tot

Rectificatie: Drekkersweg 1c, Bentelo

het kappen van vijf eiken dit moef zijn het kappen van 1 eik

Diepenheimseweg 53, Goor

het bouwen van een bijgebouw,

ter inzage vanaf zuierclug 19 september 2020 31 oktober 2020

Hengevelderstraat 6, Goor

het bouwen van een aanbouw aon de woning,

ter inzage vanaf donderdag 24 september 2020 5 november 2020

lependijk 19, Goor

het aanpassen van de bestaande kapconstructie en het plaatsen

van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning,

ter inzoge vanaf zaterdag 19 september 2020 _31 oktober 2020

lependijk 44, Goor

hef kappen van een Californische mammoetboom,

ter inzage vanaf zaterdag 19 september 2020

Bergweg 9, Markelo

het verbouwen en vergrofen van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 24 september 2020 5 november 2020

Brinkweg 5, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een stacaravan,

ter inzage vanaf woensdag 23 september 2020 4 november 2020

31 oktober 2020

 

Melding besluit lozen buiten

inrichtingen

  

Als u wilt reageren, formati

Verzoek om handhaving

Anjerstraat ongenummerd‚ Goor
het lozen van grondwater op het riool

Kievitstraat ongenummerd, Goor

het lozen van grondwater op het riool

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Kappelaarsdijk 39, Markelo

het veranderen van de inrichting

Besluit (vormvrije)

milieueffectrapportage

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Escl 1, Bentelo

het veranderen van de inrichting,

ter, zoî‘e vanaf donderdag 1 oktober 2020
verheidsweg 13, Goor

het in gebruik nemen van een nieuwe sirooptank,

ter inzage vanaf donderdag 1 oktober 2020

  

Informatie om te reageren

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij

de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u viteen waarom u het

niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen

zes weken na verzenddatum van het besluit worden ingediend

Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat

is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan

wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep

worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank

tegen besluiten die zijn voorbereid mef de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak] of schriftelijk zienswijzen indienen

 

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaaktvan de vergunning (of het beslui].

Vervolg

Als u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten

op de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter

vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van

mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat

een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-

ning. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met

de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een

afspraak: 0547-858585.

 

Niet vatbaar voor bezwaar of bero

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besieten Tggen op afspraak

ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadple-

gen of telefonisch met 0547-858585.

Postadressen

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor

Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Aangevraagde vergunning/ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Diepenheim

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Erve Bonkert, Delden-

sestraat 11a (23-09-2020]

Goor

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Tennisvereniging de

Mossendam, De Mossendam6 (18-09-2020]

- Drank- en Horecavergunning, Eetcafé Calimero, Grofestraat 56

(23-09-2020)

Markelo

- Drank- en Horecavergunning, Mama Mia, Grofestraat 359 (21-

09-2020)

Bexwuannogeláikheîd
Binnen zes weken nadet bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakies] kunnen belanghebbenden hierie-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

Van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij

spoedeisende kwesties kan gelijkijdig bij de Voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

© moefen, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod, Meer

nl, bel 0547-260053, app of mail

vrijwilligerszak

 
VRIJWILLIGER

UITGIFTEPUNT VOEDSELPAKKETTEN GOOR

Benje graag onder de mensen? Haal je voldoenin

door iets Ie betekenen voor cen anderf 9
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

De werkzaamheden bestaan uit het teÎlen van producien, somen-

stellen van de voedselpakketten en het uitgeven van deze pakket-

ten bij het uitgifiepunt in Goor.

Jouw profiel

Voor hef verplaatsen van de kratten wordt gebruik gemaakt van

(winkelkarretjes. Het is belangrijk dat je fyziek in staat bent om

deze kratten te tilen. Voorwaarde is dat je geen familie of kennis-

sen hebt, die gebruiken maken van deze voedselban

 

   

   

 

Werkuren rcr week/maand
Vijdag vanaf 12:45 tot 16:45 uur. Freguentie in overleg, hoeft

niet iedere week.

Wij bieden

Een professionele werkomgeving, somenwerken met andere vij

wiligers, plezier, voldoening en een sociaal netwerk.

Doelstelling organisatie

De voedselbank heeft als doel wekelijks

levensmiddelen te verstrekken aan mensen die

levensonderhoud kunnen voorzien.

   

s voedsel lere

t zelfstandig in hun

 

 


