
 

Is uw accommodatie Coronaproof? Stand van zaken september 2020 

 

In juni 2020 heeft de werkgroep Ontmoeten in Neede van de Gemeenschapsraad Neede aan accommodaties/locaties in Neede gevraagd of de 

accommodatie coronaproof is. De reacties zijn eind juni in een overzicht geplaatst op de website van de Gemeenschapsraad Neede. In augustus 2020 heeft 

de werkgroep aan de accommodaties/locaties om een update gevraagd. Onderstaand vindt u een overzicht van de reacties. 

 

 Accommodatie Coronaproof? Contact 

1. Gebouw Neede IJsclub Het gebouw van de ijsclub is weer te gebruiken na het opstellen van 
gebruiksregels en het nemen van maatregelen voor het gebruik. 

a.boschman@gmail.com 
 

2.  PK kerk Werkt met protocollen 
Vanaf 1 juli kerkdiensten met max 100 leden die vooraf moeten reserveren. 
Er kan niet worden gezongen. 
De kerkgangers worden door coördinatoren naar hun stoel gewezen.  
Stoelen zijn zodanig geplaatst dat er minimaal 1.5 meter tussen de rijen 
aanwezig is. 
 
Vanaf 1 juli kunnen derden van de ruimte gebruik maken echter vooraf goed 
overleg en op basis van het protocol (bijv. aantal en namen gebruikers 
moeten vooraf bekend zijn). 

niels.sies@gmail.com 
kerkbureau@pkn-neede.nl 
 
 

3.  Gebouw Diekgraven Zie PK kerk. Vooraf overleg, doornemen en toepassen protocol en vastleggen 
namen van aanwezigen, toepassing van RIVM richtlijnen. 
Het aantal gebruikers per ruimte is vastgelegd (duidelijk veel minder dan 
voor de crisis). 

niels.sies@gmail.com 
kerkbureau@pkn-neede.nl 
 
 

4. Natuurpark Kronenkamp Werkt met een protocol. De ontmoeting-/educatieruimte Het Filter is vanaf 
15 juni ingericht en weer geopend. Voorlopig op maandag-, woensdag- en 
donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur. Alle activiteiten in Het Filter zijn 
mogelijk voor maximaal 30 personen. 

info@natuurparkkronenkamp.nl  
 

5. Scouting 
Natuurhûs Neede 

Scouting Neede is weer begonnen met het draaien van opkomsten bij het 
Natuurhûs. De ouderendagopvang in het Natuurhûs is actief gebleven. 
Het Natuurhûs kan coronaproof gebruikt worden. 

bestuur@scouting-neede.nl 
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6. Scouting 
Blokhut de Berkeboom 
en Kampeerterrein 

De blokhut en het kampeerterrein zijn nog gesloten.  
Willen met de nieuwste protocollen bekijken of deze locaties weer open 
kunnen, en onder welke condities. Omdat beide locaties op openbaar 
toegankelijk terrein liggen wordt het ingewikkeld om aan de protocollen te 
voldoen; ook het nieuwe protocol t.a.v. zomerkampen kent een aantal 
randvoorwaarden, die lastig in te vullen zijn. Willen overleggen met 
gemeente over of en onder welke condities de  Berkeboom en het 
kampeerterrein weer open kunnen. 

bestuur@scouting-neede.nl 
 

7. Carnavalsgebouw ’t Nus Nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. Bestuur moet nog besluiten. dino-le-kist@wokkeltje.nl  

8. Moestuin Neede 1. Het tuinieren begint in maart/april. Er zijn direct maatregelen genomen 
om met eigen mensen in kleine teams, op afstand van elkaar, de nodige 
voorbereidingen te treffen. De moestuin heeft een vrij normale ontwikkeling 
doorgemaakt. Alles groeit en bloeit. Met één verschil: er worden nog geen 
bezoekers toegelaten. 
2. Het moestuinseizoen is inmiddels volop geopend. Voor de eigen 
medewerkers/vrijwilligers zijn de nodige maatregelen getroffen en de 
nodige afspraken gemaakt (afstand e.d.). Dat lukt niet op een veilige manier 
voor bezoekers. Daarom is besloten bezoekers alleen op afspraak toe te 
laten. Dit staat ook duidelijk op het bord bij de ingang. 
3. Er worden geen activiteiten georganiseerd om bezoekers te trekken. 

a.bolster@outlook.com 
 

9. Muziekkoepel SEN Er zijn dit jaar (nog) geen activiteiten gepland in de koepel. 
Als iemand de koepel wil gebruiken moet diegene zelf maatregelen treffen 
om de regels te kunnen naleven. 

arjanjansen@gmail.com 
 

10. Jimmy’s Neede 1. De accommodatie is aangepast. Er hangen overal huisregels. Bij 
binnenkomst wordt iedereen gecheckt en er staat een tafel met 
desinfecteergel. 
2. Vanaf 1 juni open met aangepaste tijden: maandag, woensdag en 
donderdag van 14.00 – 18.00 uur. 
3. Activiteiten met meer dan 10 à 15 personen kunnen nog niet, tenzij er een 
activiteit buiten plaats vindt. Vergaderingen komen langzaam op gang. Er 
komen regelmatig jongeren binnen met een vraag of om gewoon even een 
praatje te maken. 

v.kasteel@gemeenteberkelland.nl 
 

mailto:bestuur@scouting-neede.nl
mailto:dino-le-kist@wokkeltje.nl
mailto:a.bolster@outlook.com
mailto:arjanjansen@gmail.com
mailto:v.kasteel@gemeenteberkelland.nl


 

11.  Muziekgebouw 
Crescendo 

Het gebouw is Corona proof. Met repeteren is begin juni weer begonnen. secretariaat@crescendo-neede.nl 
 

12. Bibliotheek Neede De bibliotheek is open met aangepaste tijden dwz alle middagen door de 
week van 13.30 tot 17.30 uur, voor boeken lenen en vanaf 15 juni is de 
leestafel weer open, ook kopiëren kan weer, maar printen en gebruik 
computers nog niet.  Alles uiteraard met in achtneming van de RIVM 
richtlijnen. Geïnventariseerd wordt wanneer en in welke vestiging in de 
ochtenden weer cursussen kunnen worden gegeven per 1 september. Voor 
nu kan de bibliotheek in de ochtend gebruikt worden voor individuele 
taallessen en digitale spreekuren.  Ook CINEbieb gaat in september weer van 
start met gepaste aantallen bezoekers.  In principe geldt dit tot 31 
december, soms wordt tussentijds aangepast. Alles wordt nauwkeurig 
verwoord in nieuwsbrieven en op website van Bibliotheek Oost Achterhoek / 
Neede. 

Zie website bibliotheek oost 
achterhoek / Neede 
 

13. Chicenter Het Chicentrum heeft de nodige aanpassingen gedaan en is klaar om in 
september te starten. Het is nog wel zo dat ’s morgens en overdag bij mooi 
weer, droog en niet te warm/heet, de activiteiten buiten worden gehouden. 
Ook ’s avonds zolang het licht is. Bij regen of slecht weer worden de 
activiteiten binnen gehouden. Er wordt voorlopig geen koffie en thee 
gedronken. Drinkwater moet zelf worden meegenomen. 
Tussen de groepen wordt een half uur aangehouden. 

info@chicenter.nl 
 

14. De Olde Mölle De Olde Mölle is weer open. Wel in aangepaste vorm i.v.m. het toe te laten 
aantal personen. 

deoldemolle@kpnmail.nl 
mauricebok19@gmail.com 

15. De Hofmaat Op de website, www.livio.nl vindt men de laatste stand van zaken. 
Met vragen kan men ook terecht bij de zorgcentrale via nummer 
0900 – 9200. 

k.bijker@livio.nl 
 

16. Sporthal en Zwembad 
’t Spilbroek 

Het Spilbroek is weer geopend. 
Er wordt met een protocol gewerkt en met aangepaste openingstijden. 

spilbroek@optisport.nl. 
 

17. Studio 16 Studio 16 is sinds 16 juni weer in gebruik op het nieuwe adres: 
Oudestraat 18, 8171 DW Neede, tel.: 0545 – 745086. Het is een ruime locatie 
waarin de activiteiten kunnen plaatsvinden met het in acht nemen van de 
1,5 meter.  

info@studiozestien.nl 
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18.  Sportclub Neede 1. De accommodatie is eerst voor de jeugd en later voor senioren 
coronaproof aangepast. Clubgebouw en kleedkamers blijven gesloten, men 
mag alleen op het sportpark sporten op basis van de geldende corona regels. 
2. Vanaf 23 augustus is de kantine weer geopend met alle toe te passen 
corona-restricties. 
3. Vanaf begin juni traint de jeugd weer en sinds kort ook de seniorenteams. 
En is survival vereniging D’RAN weer aan het trainen op ons complex.  
Naast de voetballers, maakt ook sportstudio De Gaard gebruik van ons 
complex.  Tevens zal MAXX onderwijs een dag gebruik maken van ons 
sportpark voor een buitenactiviteit. 
 
Resume: de sportclub Neede is weer volop in bedrijf onder de geldende 
coronaregels. Het clubgebouw is ook weer beschikbaar voor externe 
partijen. 

m.dieperink@sportclubneede.nl 
info@sportclubneede.nl 
 

19. Bakspieker De Bakspieker is open. Bij mooi weer zit iedereen buiten. Er zijn 4 tafels, max 
2 personen per tafel. Op iedere tafel staan ontsmettingspotjes. Zodra 
iemand opstaat wordt er schoongemaakt. Er wordt gedronken uit 
papierenbekertjes. Bij slecht weer mogen er 3 bezoekers naar binnen + een 
medewerker. Er zijn flyers gemaakt en infografics opgehangen. 
De bezoekers die koffie drinken worden geregistreerd. 

a.geerdink@zozijn.nl 
annetmarkt@planet.nl 
 
 

20. Van Gellicumzaal Tot 1 januari 2021 zijn er geen voorstellingen.  
Voorstellingen zijn doorgeschoven.  
Wachten nadere maatregelen van de regering af. 

herbertwensink@hotmail.com 
contact@podiumneede.nl 

21. Achterhuis RK kerk Verhuur van het Achterhuis is alleen mogelijk aan kleine groepen (kleine zaal 
6, grote zaal 12 personen). Er zijn maatregelen genomen (o.a. desinfectie en 
zaalindeling). Een van de activiteiten in het Achterhuis is het inloophuis (elke 
donderdagochtend). Alle daarvoor getroffen maatregelen staan op 
www.inloophuisneede.nl. 

inloophuisneede@stpaulusparochie.nl  

22.  RK Kerk Vanaf september zijn er weer kerkdiensten in de H. Caeciliakerk 
(Borculoseweg 43). Daarvoor gelden protocollen van het RIVM en de 
Nederlandse Bisschoppen. Er is ruimte voor 60-90 kerkgangers. Uitgebreide 
uitleg staat vermeld in het kerkblad “Binding” op blz. 11 en 12 (link: 
https://stpaulusparochie.nl/images/locaties/Neede/binding-2020-2.pdf). 

locatieraadneede@stpaulusparochie.nl  
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23. WIN gebouw Blikweg Donderdag 3 september is de eerste vergadering van de maatjes in de 
ruimte. In september zullen er ook weer taallessen of andere lessen gegeven 
worden als er voldoende animo is. Op zaterdagen zal er een jongerengroep 
gebruik maken van de ruimte. Dus in september wordt de ruimte weer 
gebruikt. 
 
Aan de ingang hangt een poster met de regel van anderhalve meter afstand. 
Tevens staat daar een fles ontsmettingsmiddel en rol papier.  
In de ruimte is met gemak de anderhalve meter maatregel te regelen. 

ngniessen1947@kpnmail.nl 
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