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  Ontmoeten 
  Leren 
  Doen 
 
  voor 50-plussers 

 

 

PROTOCOL CORONA MAATREGELEN 

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM: 

1. Bij klachten blijf je thuis 

2. We schudden geen handen 

3. We houden 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 

4. Was vaak je handen met water en zeep 

5. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

6. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg 

en 

7. We houden ons aan het protocol 

 

Voor iedere deelnemer aan een activiteit geldt: 

Uiterlijk 24 uur voor aanvang van uw activiteit laat u uw begeleider weten of u 

aanwezig wilt zijn. 

 

1. Routing  

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste 

inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende 

afspraken en treffen we de volgende maatregelen. 

1.1 Het buitenterrein en de entree naar de bovenverdieping 

• U bent 5 minuten voor aanvang welkom en WACHT BUITEN tot halletje, 

trap en lift vrij zijn 

• U plaatst uw fiets in een ORDELIJKE rij 

• Onder de overkapping is een deel afgezet om te wachten als meer 

personen tegelijk aankomen 

• U dient dan achter in de rij aan te sluiten: de looprichting staat met pijlen 

aangegeven 

• Vóór het binnengaan ontsmet u de handen met de gel die buiten gereed 

staat 
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• Neem bij voorkeur de trap: gebruik de lift alleen als u moeite hebt met 

traplopen 

• Passeer elkaar niet in de hal, gang of op de trap 

• Geef een waarschuwing als u de hobbyruimte wil betreden 

• In de lift staat slechts één persoon 

 

1.2 Bovenverdieping 

• Algemeen:  

➢ Tijdens uw activiteit blijft u in de cursusruimte, ook tijdens de 

koffiepauze. Uitzondering is gebruik van het toilet 

• Schilderlokaal:  

➢ Als u de lift naar boven gebruikt, loopt u via de koffieruimte en de 

gang naar het schilderlokaal.  

➢ Als u de lift naar beneden gebruikt, loopt u via het leslokaal en de 

koffieruimte 

• Leslokaal: 

➢ Als u de lift naar boven gebruikt, loopt u via de koffieruimte naar 

het leslokaal. Naar beneden in omgekeerde richting 

➢ Als u de trap gebruikt, loopt via de gang en de koffieruimte naar het 

leslokaal. Bij vertrek loopt u dezelfde route in omgekeerde richting 

 

1.3 Benedenverdieping 

• Algemeen:  

➢ U geeft een waarschuwing als u de benedenverdieping wilt betreden 

➢ Tijdens uw activiteit blijft u in de cursusruimte, ook tijdens de 

koffiepauze. Uitzondering is gebruik van het toilet 

➢ Tijdens Beeldhouwen wordt de koffiepauze anders ingericht 

➢ Volg de routing zoals aangegeven 

➢ De route van en naar de toiletten mag niet gebruikt worden als 

werkruimte 

 

2. Inrichting 

We hebbende diverse lokalen/ruimten ingericht volgens de RIVM-richtlijnen. De 

inrichting van de ruimten wordt niet gewijzigd, ook niet door de begeleiders.  

In overleg met u wijst de begeleider u een vaste plaats aan. Ook de begeleider 

heeft een vaste plaats in het lokaal. Blijf zoveel mogelijk op uw vaste plaats. Op 

de vloer is een ‘vrije’ loopruimte gecreëerd. LET ER OP DAT U ELKAAR NIET 

PASSEERT IN DE ‘VRIJE’ LOOPRUIMTE EN DAT U STEEDS 1,5 METER AFSTAND 

BEWAART. 

In iedere ruimte hangt een plattegrond. 
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De ruimten moeten continue geventileerd worden door ramen en deuren open te 

zetten. De airconditioning mag niet gebruikt worden. Indien u mondkapjes of 

handschoenen wil gebruiken, dan brengt u die zelf mee. U neemt ze ook weer 

mee terug. Mondkapjes en handschoenen zijn voor de activiteit beeldhouwen 

aanbevolen. 

De begeleider is 15 minuten voor aanvang aanwezig zodat alle voorzieningen en 

ruimten geïnspecteerd kunnen worden, en indien nodig aangepast. 

2.1 Koffiekamer 

• In de koffiekamer is er plaats voor 4 personen en een gastvrouw/gastheer 

• Gebruik van pc en printer is toegestaan 

 

2.2 Schilderlokaal 

• Er is een indeling gemaakt die aan maximaal zes deelnemers en de 

begeleider plaats biedt. Indien nodig zijn er twee extra schilderplaatsen in 

het leslokaal 

• Er staan 6 schildersezels opgesteld, op een vaste plaats 

• Alleen de 6 tafels waarop een zeil ligt, kunnen worden gebruikt  

• In het aangrenzende leslokaal worden alleen tafelezels gebruikt, dus geen 

staande schildersezels 

• Slechts één persoon tegelijk mag gebruik maken van de wasbak 

 

2.3 Leslokaal 

• Er is een indeling gemaakt die aan maximaal 5 deelnemers en de 

begeleider plaats biedt 

 

2.4 Houtlokaal 

• In het houtlokaal mogen maximaal 3 deelnemers en een begeleider 

aanwezig zijn. 

• Loopruimte in het lokaal zoals aangegeven 

• Begeleider geeft de werkplek opstelling aan. 

 

2.5 Hobbyruimte 

2.5.1 Algemeen gebruik 

• In de hobbyruimte mogen maximaal 8 deelnemers en een begeleider 

aanwezig zijn. Zij krijgen een vaste plaats toegewezen 

• De tafels en stoelen staan op een vaste plaats 

• Slechts één persoon tegelijk mag van de wasbak gebruik maken 

• De roldeur staat open i.v.m. ventilatie als het weer het toelaat 

 

2.5.2 Beeldhouwen 

• De hobbyruimte mag speciaal voor beeldhouwen ingericht worden 

• De bokken  staan op de vastgestelde plaatsen 



 

__________________________________________________________________________________ 
 
Baroniestraat 105, 5281 JG    0411 210355 

hobbycentrumboxtel.nl  

info@hobbycentrumboxtel.nl  p 4 van 4 

• Na afloop van beeldhouwen zorgen begeleider en deelnemers dat de 

bokken worden opgeruimd en de tafels worden teruggeplaatst 

• Slechts één persoon tegelijk mag van de wasbak gebruik maken 

• De roldeur staat open i.v.m. ventilatie 

 

 

3. Hygiëne 

3.1 Lokalen en ruimten 

• Iedere deelnemer reinigt zijn eigen werkplek: tafelzeil, tafelblad, 

stoelzitting en -leuning, schildersezel, werkbank en van HCB gebruikte 

voorwerpen 

• Ook de begeleider reinigt diens werkplek en de van HCB gebruikte 

voorwerpen 

• Dit dient te gebeuren met de daarvoor aanwezige spray en een papieren 

handdoekje 

• De gebruikte handdoekjes worden in de daarvoor bestemde afvalbak 

gedaan 

• Indien nodig wordt de hobbyruimte gestofzuigd 

 

3.2 Toilet 

• Na gebruik van de wc dient u de wc-bril te reinigen  

• Dit dient te gebeuren met de daarvoor aanwezige reinigingsdoekjes 

• De gebruikte reinigingsdoekjes worden in de daarvoor bestemde afvalbak 

gedaan, nooit in de wc! 

• Hierna wast u uw handen met de aanwezige vloeibare zeep 

• De handen kunnen worden afgedroogd met een papieren handdoekje 

• Ook de papieren handdoekjes moeten in de afvalbak 

 

4. Pauze 

4.1 Consumpties 

• Koffie en thee worden in de cursusruimte en op de eigen werkplek 

gebruikt 

• De gastvrouw/-heer brengt de ingeschonken kopjes etc. naar de daarvoor 

aangewezen plaats. 

• Ieder haalt om de beurt zijn kopje en doet een HCB-muntje in het mandje 

• Aan het eind van de pauze worden de gebruikte kopjes etc. verzameld 

 

4.2 Munten 

• Het afrekenen van de koffie/thee gebeurt ALLEEN met de HCB-munten 

• Als u munten wil kopen, meldt u dit aan het begin van de pauze aan de 

gastvrouw/-heer 

• De gastvrouw/-heer komt dit in de cursusruimte afhandelen 




