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Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

  

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

i gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

 

De medewerkers die u hier e woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informartie: www.hofvantwente.nl/mi

Openingstijden Milieupark:

e Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

 

upark
 

d voor:

ESx Maandog 12.00-19.30 wur kantoorijden van de gemeente kunt u bellen naar:Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor “

Emailadres: info@hofvaniwente.nl bm 09.00 - 17.00 uur

Telefoonnummer. 0547 85 85 85 Woensdag 09.00- 1700 uur ummer is aleen buiten kontoorijden bereike

G IE Donderdag 09.00- 1300 uur baar en alleen voor spoedzaken n de leefom-

WhatsAppnummer Vrijdag 09.00- 13.00 uur geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

U Krigt entwoord binnen 24 vui drukriool of bomen op de weg. Let op!

e E aeeP Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen
# ë U kunt op onze website online een afspraak maken over corona of maatregelen omtrent

worwhofvontwene.nl. (uscen 09.00 en 12.00%0r) a we /A n © Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

 

Rookmelders redden levens

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettel

verplicht in alle woningen.

Maar waarom wachten tot die datum?

  

Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van

rook. Deze rook heeft veel giftige gassen. Hierdoor raaktu in een

diepe bewusteloosheid, vaak al binnen een paar minuten! En wist

u dat als v slaapt, u niets ruikt? Uw neus werkt dan niet, maar uw

oren werken nog wel!

Stel de wasdroger maakt kortsluiting.

Er ontstaat brand. Van de rooklucht

wordt u niet wakker, maar het geluid 4g
van uw rookmelder wel! Rookmelders

zijn daarom van levensbelang, en niet z

alleen als v slaapt. Hoe sneller u een

brand ontdekt, des te meer tijd en kans

u heeft om uw huis veilig te verlaten.

Kijk voor meer informatie op:

www.rookmelders.nl

EN (

k

   

Meldpunt Verward

Gedrag Twente

 

Op 1 januari ging het Meldpunt Verward Gedrag Twente van start.

Het meldpunt is onderdeel van de nieuwe Wet verplichte GGZ, die

de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhui-

zen] vervangt. De WvGGZ regelt wanneer iemand verplicht kan

worden psychiatrische zorg te ondergaan. Ook wanneer u zich

zorgen maakt over iemand maar het is niet in het kader van de

WvGGZ kunt u dit melden. Vanuit het meldpunt wordt contact ge-

legd met de gemeente van herkomst van de befrokkene waarover

gemeld wordt om te kijken hoe de juiste hulp geboden kan worden

GGD Twente voert in opdracht van de 14 Twentse gemeenten de or-

ganisatie en coördinatie uit van Meldpunt Verward Gedrag Twente.

Wilt u een melding maken of advies vragen?

Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heefi? U kunt dan een

melding doen bij het Meldpunt Verward Gedrag Twente.

Het Meldpunt is per telefoon bereikbaar van maandag tot vrij

dag van 8.30 tot 17.00 uur op: 053-4876969. Dit nummer geldt

voor alle 14 Twentse gemeenten. Daarnaast is het Meldpunt ook

bereikbaar via het landelijke nummer voor niet-acute zorgen over

kwetsbare personen op: 0800-1205

Buiten kantoortijden kunt u digitaal een melding doen via het

meldformulier op www.ggdtwente.nl/verwardgedrag. Naar aan-

leiding van uw melding zal er de volgende werkdag telefonisch

contact met u worden opgenomen.

Meer lezen over de nieuwe wet en het Meldpunt

Verward Gedrag Twente?

k voor het volledige persbericht op www.hofvantwente.nl/

nieuws of ga naar de website:

www.ggdwente.nl/verwardgedrag. Daar staat alle informatie

over het doen van een melding en het Meldpunt Verward Gedrag

Twente.

 

 

Meldpunt

Verward Gedrag

Twente

onsenv

Zorgen om we

Bijlage bij dit Hofweekblad:

"NU DOEN!

 

Bij deze uitgave van het Hofweekblad vindt u een uitgave met al-

lerlei prakiische [en financiële} tips over energie, groene omgeving

en afval. Er ligt veel voor onze inwoners klaar: van 50 euro retour

op energiebesparende producten tot een grafis natuurerfscan tot op-

ruimsetjes om zwerfafval te verzamelen. Er is geprobeerd om allerlei

nuffige tips te verzamelen en op een rij te zeften. Met deze uitgave

hoopt de gemeente inwoners e helpen om te verduurzamen. Er ligt

van alles klaar om mee aan de slag te gaan. Nu Doen dus!

  

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze

NuDoenvitgave? Neem contact op met

duurzaamheid@hofvantwente.nl of

goorgis Thuis

    
t

  

    

í WIJ zijn

® hof van twente

Inloopspreekuur en telefonisch spreekuur OV-ambassadeurs

 

Bent u 55+ en heeft

u vragen over reizen

met het OV? Kom

naar het _ inloop-

spreekuur of maak

gebruik van het te-

efonisch spreekuur!

OV-ambassadeurs

geven advies op

maat en antwoord op

veel gestelde vragen

 
Reizen met het openbaar vervoer is nief voor iedereen vanzelfspre-

kend. Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het

belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemak-

kelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en

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

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

korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de corona

maatregelen in het OV of juist informatie over een passend abon-

nement als u vaker wilt reizen? Bezoek dan het inloopspreekuur.

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 OVambassadeurs helpen u graag op weg!

IKC Magenta genomineerd voor Cobouw Award Duurzaam Bouwen

   
Integraal Kindcentrum Magenta Delden

Deze week is door Cobouw bekend gemaakt dat Integraal Kindcentrum

Magenta in Delden is genomineerd voor de Cobouw Award Duurzaam

Bouwen 2020. IKC Magenta hoort tot de laatste drie projecten die in

aanmerking komen voor deze prijs. Een hele prestigieuze nationale prijs

voor aantoonbaar duurzame bouwprojecten die zowel impact hebben

als breder inzetbaar zijn.

Wethouder Pieter van Zwanenburg: “Uiteraard zijn we heel blij met

deze nominatie. Opnieuw een prachtige blijk van waardering voor IKC

Magenta. Als gemeente hebben we bij dit project veel geïnvesteerd in

vernieuwing en duurzaamheid. Het is een prachtig kindcentrum gewor-

den, dat klaar is voor de toekomst! Er is ook een publieksactie aan de

prijsuitreiking verbonden: Help ons winnen en stem op ons!

Stemmen kan tot 16 oktober, via:

https://www.cobouwawards.nl/inschrijven?survey_id=110014.”

De prijsuitreiking vindt plaats op 11 november.

IKC Magenta is een van de meest gezonde en duurzame kindcentra van Europa. In opdracht van de gemeente Hof van Twente, Scholen-

stichting Brigantijn en Kinderopvang Hof van Twente en onder begeleiding van CNB Climate Neutral Building is door het consortium Klaas-

senGroep (bestaande uit de KlaassenGroep, Rouweler Installaties, RoosRos architecten en Qbuz constructietechniek) het nieuwe integrale

kindeentrum ontworpen en gebouwd

Kijk voor het volledige persbericht op www.hofvantwente.nl/nieuws.

Burgemeester en wethouders lezen online voor tijdens de

Kinderboekenweek

 

het Stedeke. Zij wil

zijn voor deze bijzondere uitgavel 
Schui 

gitaal aan met de klas!

Elk jaar wordt er op de Dag van de Duurzaamheid tijdens de Kinderboekenweek voorgelezen ín de klas op

de basisscholen in Hof van Twente. Dit jaar is er, in verband met de coronamaatregelen, gekozen voor een

andere opzet. De voorlezers komen niet n de klas, maar de klassen loggen in bij de voorlezer!

Burgemeester en wethouder lezen online voor

Er ziten zeer speciale voorlezers klaar, namelijk burgemeester Ellen Nauta én de wethouders Harry Schol-

ten, Pieter van Zwanenburg en Wim Meulenkamp. Zij lezen voor het uit het land

van Kleding. Hierin staan verhalen voor groep Ì tot en met 8 over hef duurzame thema 'kleding'. De verha-

len sluiten ook aan bij het thema van de Kinderboekenweek 'En Toen?'.

ijke themaboek De Wereld
  

Tekeningen van Britt Scharpert uit Diepenheim in het landelijke boek

De Duurzame PABO maakt elk jaar een landelijk boek over een duurzaam thema. Kinderen mogen daarbij

illustraties aanleveren voor bij de verhalen. Dit jaar is een bijzonderheid dat ook de tekeningen van de

12-jarig Britt Scharren uit Diepenheim terug e vinden zijn in het boek! Britt zat vorig jaar in groep 8 van
ook mode-ontwerpster worden, dus Britt is zeer vereerd dat haar tekeningen gebruikt

Leerkrachten krijgen de inloglink om met de klas aan te schuiven bij dit speciale voorleesmoment op donderdag 8 oktober (voorlezen door

Ellen Nauta aan groep 1/2} en voor vrijdag 9 oktober (voorlezen door de wethouders aan de groepen 3/4, 5/6 en 7/8). Op beide

dagen begint het voorlezen om 8.45 uur. Kijk voor meer informatie op www.hofpower.nl en www-dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl

Wie mef de klos mee wil doen, maar geen link heeft ontvangen, kan contact opnemene-B-*

info@hofpower.nl.

Week van de Veilighei

E I<

   
In heel Nederland staat in week van 5 tot 11 oktober

veiligheid centraal. Juistin het najaar, tijdens de donkere

dagen. Want dan neemt de kans op criminaliteit toe.

Verschillende partijen (gemeenten, horecabranches, het

ministerie van Justitie en Veiligheid en samenwerkingsor-

ganisafies zoals het CCV] zeffen zich in voor de Week

van de Veiligheid.

Thema 2020: Ben jij voorbereid op criminali-

teit?

Dit jaar staat de Week van de Veiligheid in het teken

van weerbaarheid. Hoe kunnen ondernemers en burgers

weerstand bieden tegen criminaliteit? Kunt u zich preven-

tief hierop voorbereiden? En welke rol kan de gemeente

hierin spelen? Veel pogingen tot oplichting beginnen met

een valse e-mail. Daarom is het belangrijk om echte van

valse e-mails te kunnen onderscheiden.

 

 

   

CCVii

Doe mee met de week van de

asbestvrije schuur!

 
Aanmelden van 5 tot en met 11 oktober

Gemeente Hof van Twente doet mee aan de week van de asbest

vrije schuur van 5 fof en met 11 oktober. Inwoners van de Hof

die een asbestdak hebben dat kleiner is dan 35 vierkante meter

kunnen zich in deze week aanmelden om samen met de buurt of

zelfstandig hun asbestdak van de schuur te verwijderen.

Van de gemeente krijgt de buurt gratis beschermende kleding en

een plastic zak voor het inpakken van het asbest. Het ingepakte

asbest kan gratis ingeleverd worden bij het afvalbrengpunt.

Speciale acties in de week van de asbestvrije schuur

van 5 - 11 oktober!

- Insectenhotel

Aangemeld in de week van 5 - 11 oktober? Als cadeautje krijgt u

een leuk insectenhotel voor n uw tuin.

= Ophalen asbest

Bij de eerste 5 buurten die zich in de week van 5 - 11 oktober

aanmelden, zorgt de gemeente ervoor dat het asbest wordt opge-

haald. Dat scheelt een rit naar het afvalbrengpunt.

Voordeel: maar één sloopmelding invullen per buurt

Mensen die samen met de buurt willen meedoen aan de week

van de asbestvrije schuur doen samen één sloopmelding bij de

gemeente. Dat betekent dat maar één formulier ingevuld moet

worden

Meld de buurt aan op: www.hofvantwente.nl/asbestactieweek.

Asbestverwijderingspakket afhalen

Is de brief met de goedkeuring van de sloopmelding binnen? Dan

kun u met de brief tijdens de openingstijden bij de receptie van de

gemeente een pakket ophalen. In dit pakket zitten overalls, hand-

schoenen, mondkapjes voor 'wee personen en andere materialen

om veilig te kunnen werken. Er zit ook een grote zak in om de

verwijderde asbestplaten in te pakken.

Hof van Twente doet mee in samenwerking

met Buurkracht

In Hof van Twente zijn veel schuurtjes voorzien van asbestdaken

Omdat de gemeente al veel doet aan asbestsanering en graag

een schone gemeente wil zijn, is samen met Buurkracht besloten

om mee te doen aan de week van de asbestvrije schuur. Buurkracht

helpt buren bij het organiseren van activiteiten die de saamhorig-

heid in de buurt verbeteren. In dit geval kan Buurkracht helpen bij

het organiseren van de asbest opruimactie.

Graag samen doen, blijkt uit enquête van Buurkracht

Uit een enquête onder eigenaren van een asbestdak in Hof van

Twente blijkt dat:

-77,8% van de mensen met een asbestdak van plan is dat te

verwijderen;

- 53% van de mensen dat graag in buurtverband wil doen

Cadeautje

Alle mensen die zich in de actieweek melden om op korte termijn

zelf de asbestdaken van de schuurtjes te verwijderen, krijgen als

eadeautje een insectenhotel. Diverse insecten vinden daar een

schuilplaats en zo wordt de biodiversiteit meteen een handje ge-

holpen. Insecten zijn belangrijk bij het bestuiven van bloemen en

planten. Biodiversiteit is goed voor een gezonde leefomgeving.

Waarom kiezen voor een gezond dak?

Op een schuur met een dak van vóór 1994 kan asbest zitten

Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen uit oude

asbestdaken. Deze kankerverwekkende vezels komen in de lucht

en op de grond terecht. Steeds meer eigenaren verwijderen hun

asbestdak en kiezen daarmee voor een gezond dak. Daken met

een opperviakte kleiner dan 35 vierkante meter mogen onder be-

paalde voorwaarden zelf verwijderd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verwijdering van asbest en de mo-

gelijkheden, zie de website van de gemeente. Ook op de website

van milieucentraal.nl/asbestdak staat informatie en diverse film-

pies over het veilig zelf verwijderen van een asbestdak.

Voor vragen over de actieweek kunt u contact opnemen met

Bowento l f bel 054785 &

Agenda Informerende

Raadsbijeenkomst 7 oktober 2020

Deze vergodeing s n verband mel maaregelen r voorkoning von
verspreiding van het Corongvirus, helaas niet fysiek bij e wonen.

De vergadering i wel |ve t volgen via gemeenteraad.hofvontwene.nl

 

Onderwerp: Gezonde Verbinding.

Voorzitter: mevr. G. Bruins.

Aanvang: 19:30 uur

Vorig jaar heeft de raad het visiedocument Gezonde Verbinding vastgesteld

Hierin is verwoord hoe de gemeente gezondheid en verbinding ziet als

leidende principes b hef vormgeven van de toekomstals hef gaat om de

zorg en welzijn van de inwoners van Hof van Twente. Door Kennispunt

Twente en de GGD is een analyse uitgevoerd hoe onze inwoners het doen

Tjdens de informerende bijeenkomst worden de resultaten gedeeld

 

 

 

Programma:

1. Uifkomsten analyse; hoe is die uitgevoerd, wat zijn de vitkomsten

voor Hof van Twente?

2. Gesprek over de belongrijkste uikomsten, de opgaven en verdere

uitwerking daarvan, de rol van de raad en het proces daarbij   
     
NE E

ring zie https://gemeenteraad.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Almelosestraat 11, Ambt Delden

het plaatsen van een zwembad

Stocreve 22, Goor

het bouwen van een garage

Van den Vondelstraat 7, Goor

het kappen van een eik

Brinkweg 5, Markelo

24 september 2020

7 seplember 2020

28 september 2020

 

het verbouwen van een woning 14 september 2020

Groenlandsdijk naast nr. 7, Markelo

het verbouwen van een schuur tot een woning

10 september 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Erve Lankheet 2, Bentelo

het vergroten van een woning,

ter inzage vandf vrijdag 25 september 2020 6 november 2020

Grootholdsweg naast nr. 1, Bentelo

het bouwen van een bedrijfswoning,

ter inzage vanaf donderdag 1 mkîmìer 2020 12 november 2020

De Dennen 7, Delden

het bouwen van een bedrijfshal,

ter inzage vanaf donderdag 1 oktober 2020

De Horst 8, Delden

het bouwen van een carport,

ter inzage vanaf woensdag 30 september 2020 11 november 2020

Mossendamsdwarsweg ong., Goor

het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen

van een bedrifsverzamelgebouw,

ter inzage vanaf woensdag 30 september 2020 11 november 2020

Staringstraat 20 en 22, Goor

het plaatsen van een gezamenlijke dakkapel,

ter inzage vanaf donderdag 1 olklober 2020 _12 november 2020

Slotsweg 6, Hengevelde

het verbouwen en vergrofen van een kantoorgebouw,

ter inzage vanaf zaterdag 26 september 2020 _7 november 2020

Twikkelerweg 29, Markelo

het kappen van 13 acacia's,

ter inzage vanaf zaterdag 26 september 2020, herplantplicht

7 november 2020

12 november 2020

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Stokkumerbroekweg 4a, Markelo

het bouwen van een aanbouw achter een bestaande (konijnen)

stal en het veranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donder-

dag 8 oktober 202 20 november 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Lintelerweg 4, Goor

het bouwen van een volière

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 uiteen 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 met 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 gemaakt van de vergunning (of het besluit.

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 handte-

kening.
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Vervolg

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 beroep

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 besluiten liggen 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 evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze websi

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Diepenheim

- Vergunning Somengestelde wedstrijd op 16, 17 en 18 oktober

2020, Krommedijk .. In verband hiermee zullen de volgende

verkeersmaatregelen worden genomen:

« de Nieuwe Sluisweg wordt afgesloten voor alle bestuurders n

beide richtingen, voor zover gelegen tussen de ingang van Het

Nieuwe Schelver en de kruising met de Reeönkampweg (uilge-

zonderd voetgangers).

« de Krommedijk wordt ingesteld als éénrichtingsweg (inrijden

vanaf de Borculoseweg).

« Er zol een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden

van de Krommedijk incl. bermen} (0610-2020)

Stookontheffing

De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout bui-

ten een inrichting:

- Stookontheffing, Brummelaarsweg 12 in Markelo, 1-11-2020 tot

1-11-2022 (80:09.2020}

Bezwaunnogelíikheìd
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt {datum tussen haakies] kunnen belanghebbenden hierie-

gen schtffelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
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Twente

Samen zorgen

voor Twente.

HOUD AFSTAND! KLiJ

ateenB

corona onder controle

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

salUL. t ne

steding hebl‚ben of je inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod.Meer

G e
vrijwilligerszaken@salut-welzijn.

TAALCOACH TAALCAFÉ SALUT

   
igerswerk

help je mensen die beter Nederlands wil

len leren spreken. Dit doe je door in informele sfeer bij de biblio-

theek mef een groepje deelnemers te spreken over alledaagse

onderwerpen, zoals werk, boodschappen doen, hobby/s en

gezondheid.

Jouw profiel

Jij beheerst de Nederlandse taal goed, bent sociaalvaardig,

belangstellend, kan goed luisteren en uitleggen. Je hebt res-

pect voor andere culturen.

Werkuren per week/maand

In overleg op Maandagochtend van 9.00-12.00 in de biblio-

theek in Goor of op Dinsdagochtend van 9.00-11.00 in de

bibliotheek in Delden. Het voorbereiden van de bijeenkomst

gebeurt per toerbeurt.

Wij bieden

Begeleiding door de coördinatorvan Salut, een plezierige en

inspirerende werkomgeving, intervisiebijeenkomsten begeleid

door de coördinator. Jaarlijkse waardering en een gezellig

uitje. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Doelstelling organisatie

Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in de ge-

meente Hof van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen

met vrijwilligers. Veel van de activiteiten en voorzieningen van

Salut steunen voor deel o

Taaleafé is een ac jwilligers en anderstaligen die

hun spreekvaardigheid willen vergroten, elkaar ontmoeten. Het

spreken van de Nederlandse taal wordt geoefend.

 

  

  

  

 

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


