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Met ingang van 13 november zijn de maatregelen weer aangescherpt.  ‘t Eschhoes volgt daarbij de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.  

1 Basisregels voor iedereen • Houd 1,5 meter afstand. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten, ook na vaccinatie. 

• Personen vanaf 13 jaar dragen een mondkapje bij binnenkomst. Als u plaatsneemt op een stoel of barkruk 

mag het mondkapje weer af. Een mondkapje is niet nodig wanneer u een CTB en identiteitskaart toont. Bij de 

punten 4 t/m 8 kunt u lezen bij welke activiteiten een CTB wel of niet nodig is. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed  uw handen. 

• Hoest en nies in uw elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. 

• Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten. 

• ’t Eschhoes neemt contact op met de GGD zodra er 1 of meerdere Corona besmettingen bekend zijn die 

gerelateerd zijn aan activiteiten in ’t Eschhoes. 

2 Hygiëne  • Was uw handen na toiletgebruik met zeep en gebruik papieren handdoekjes. 

3 Schoonmaak • ‘t Eschhoes draagt zorg voor regelmatige schoonmaak van alle ruimten. 

• Extra aandacht wordt gegeven aan aanraakpunten en contactoppervlakken. 

4 Ontmoetingsruimte • De ontmoetingsruimte is geopend tot 20.00 uur. Voor personen vanaf 18 jaar is een CTB en identiteitskaart 

nodig en u heeft een vaste zitplaats. Dit kan ook een barkruk zijn. 

• Wanneer u naar ’t Eschhoes komt voor dag besteding voor specifieke doelgroepen , zoals samen koffiedrinken, 

samen eten, kaarten, biljarten e.d. is een CTB niet nodig. 

• De bar, keuken en alle aldaar aanwezige apparatuur wordt door de aangewezen barmedewerker(s) bemand. 

• Koffie, thee, drank e.d. zijn mogelijk verkrijgbaar. 

• Betaling vindt bij voorkeur plaats via de aanwezige pinautomaat. 

5 Gebruik van de sportzaal • De sportzaal is toegankelijk voor trainingen en wedstrijden zonder publiek. 

• Een CTB en identiteitskaart is nodig voor sporters vanaf 18 jaar. 

• Komt u naar de bewegingslessen voor senioren dan heeft u geen CTB nodig. 

• Kleedkamers en douches zijn toegankelijk. 

http://www.eschhoes.nl/


 

6 Gebruik van ruimten voor 
muziekbeoefening 

• Muziekrepetities kunnen plaatsvinden in de zogeheten ‘Kabaalruimte’. In deze ruimte is een ventilatiesysteem 
aanwezig, waardoor deze ruimte geschikt is voor muziekbeoefening. Aangeraden wordt extra te ventileren in 
de pauzes door ramen en toegangsdeuren te openen. 

• Een CTB en identiteitskaart is nodig  voor personen vanaf 18 jaar. 

• De ruimte kan gebruikt worden met de reguliere capaciteit (41 personen). 

7 Gebruik van ruimten voor vergaderen / als 
werkplek 

• Vergaderen / werken in ’t Eschhoes kan zonder CTB. 

Volgens de richtlijnen is het ruimtebeslag  voor een werkplek 12m² en een vergaderplek 5m². 

Dit betekent de volgende capaciteit van de ruimten: 

Vasse: maximaal 6 personen 

Mander: maximaal 7 personen 

Hezingen: maximaal 6 personen 
Kabaalruimte: 25 personen 

• Gebruikers melden zich aan via info@Eschhoes.nl en geven daarbij op met hoeveel mensen men aan de 
activiteit deelneemt. 

• Door de planningscoördinator wordt elke gebruiker een ruimte toegewezen! Hiervan kan niet worden 
afgeweken. 

• Ruimtes worden zoveel mogelijk geventileerd. 

8 Prikpost Medlon, logopedie en 
fysiotherapie 

• Een bezoek aan de prikpost Medlon in ’t Eschhoes kan zonder CTB. 

• Ouders/begeleiders van kinderen die logopedie of fysiotherapie volgen in ’t Eschhoes hebben geen CTB nodig. 

9 Vrijwilligers • Al onze vrijwilligers zijn op de hoogte van dit protocol. 

• Vrijwilligers komen alleen naar ‘t Eschhoes als ze zijn ingeroosterd. 

10 Communicatie • Dit protocol is voorgelegd aan de gemeente Tubbergen. 

• Alle gebruikers hebben per email een exemplaar van het protocol ontvangen. 

• Vragen kunnen gesteld worden aan de coronacoördinator: Louisa Stavenuiter via info@Eschhoes.nl. 

• Dit protocol wordt aangepast zodra de richtlijnen wijzigen. 

• Dit protocol zal inzichtelijk zijn op onze website www.eschhoes.nl Hierop zal altijd de laatste versie 
weergegeven zijn. 

11 Verantwoordelijkheid • Het stichtingsbestuur van ‘t Eschhoes is verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. de coronamaatregelen. 

• Het stichtingsbestuur heeft Louisa Stavenuiter aangesteld als coronacoördinator. Zij is te bereiken via 
info@Eschhoes.nl  

• Gebruikers en besturen van verenigingen zijn medeverantwoordelijk voor  de controle op geldigheid van het 
CTB van hun leden wanneer zij gebruik maken van ’t Eschhoes. Zij dienen dus  hun eigen ‘achterban’ hierop te 
controleren bij toetreden van ’t Eschhoes. 
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