
Verdere beperking openingstijden Jacobushoeve 

 

Een maand geleden ging de Jacobushoeve van het slot voor onze gasten. Aan de hand 

van een protocol waren veranderingen in gang gezet, waar zowel vrijwilligers als 

gasten aan moesten wennen. Afstand houden, andere looproutes, een maximum aantal 

bezoekers in de winkel, ontsmetten etc. Veel van deze maatregelen druisen in tegen 

onze menselijke natuur en onze instelling op de Jacobushoeve van het ‘ontmoeten van 

de medemens’. Maar wij weten waar we het voor doen en hebben min of meer onze 

draai inmiddels gevonden. 

 

In de afgelopen maand is er constant een vinger aan de pols gehouden en overleg 

gepleegd tussen de coördinatoren onderling en met het bestuur: “Wat gaat er goed, 

waar is verbetering nodig, waar kunnen we mogelijk afschalen.” Al doende leert men en 

iedereen is steeds bezig om de dagelijkse gang van zaken vlot te laten verlopen, binnen 

de beperkingen die we allemaal inmiddels kennen. 

 

Toch moeten we wederom veranderingen doorvoeren, omdat we het anders niet gaan 

redden om de Jacobushoeve draaiende te houden. Enerzijds door veranderende 

adviezen vanuit de overheid en het toenemen van besmettingen, wat ook aan onze 

regio niet voorbijgegaan is. Anderzijds kampen we met een logistiek probleem.  

 

Daarom passen we vanaf dinsdag 13 oktober a.s. voorlopig onze openingstijden aan naar 

drie dagen per week, t.w. dinsdag, donderdag en zaterdag.  

 

Aanname: 

dinsdag / donderdag / zaterdag: 10:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 uur 

 

Wereldwinkel + kringloopwinkels: 

dinsdag / donderdag / zaterdag:       13:00 – 16:00 uur 

 

Praathuis: 

dinsdag / donderdag:  10:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 uur 

zaterdag:          13:00 – 16:00 uur 

 

Onze vrijwilligers maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij kunnen 

het u niet verplichten, maar stellen het zeer op prijs wanneer u bij ons in de winkels en 

overige binnenruimtes een mondmasker draagt tijdens uw bezoek aan de Jacobushoeve. 

 

St. Jacobushoeve 

Jan Smuldersstraat 4 

5512 AZ  Vessem 

communicatie@jacobushoeve.nl 
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