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Beste dorpsgenoten,  

 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen  

m.b.t. ’t Eschhoes in het afgelopen jaar.  

 

Bestuurssamenstelling en beheer. 

In de bestuurssamenstelling zijn er geen wijzigingen. Het bestuur is als volgt opgebouwd:  

Voorzitter:     Ronny Booijink  voorzitter@eschhoes.nl 

Planning-Verhuur:    Louisa Stavenuiter planning@eschhoes.nl  

Gebouwbeheer en Technische zaken:  Dennis Masselink beheerder@eschhoes.nl 

Secretariaat:     Maria Weersink secretaris@eschhoes.nl 

Penningmeester:    Niek Koopman  penningmeester@eschhoes.nl 

Het dagelijkse beheer van ’t Eschhoes is in handen van Gerard Wichman. 

 

Gebruik Eschhoes. 

Ook wij zijn getroffen door de gevolgen van de Corona pandemie en hebben de door de overheid opgelegde 

maatregelen moeten nemen.   Dit heeft geresulteerd in sluiting van ’t Eschhoes voor alle gebruikers met 

uitzondering van de vaste zorgpartners.  

Het is dan ook al een hele tijd stil in ’t Eschhoes! Geen sport, geen overleg, vergadering of gewoon gezellig 

elkaar even ontmoeten en met elkaar een kopje koffie doen of iets anders nuttigen.  

We hopen dat we het gebouw zo snel mogelijk weer mogen openen en we jullie allen weer kunnen 

begroeten en ontmoeten in ’t Eschhoes! 

 

Nieuwe gebruikers: 

In 2020 hebben we als nieuwe gebruiker “de Funclub”, een groep jonge mensen uit de Gemeente Tubbergen 

en Dinkelland, mogen verwelkomen.  Doel van deze club is een gezellige bijeenkomst te hebben met elkaar.  

We zijn blij dat we deze groep van jonge mensen een gezellige locatie kunnen bieden en hopen hen nog vaak 

te mogen ontvangen. 

 

Nieuwe gebruikers zijn natuurlijk van harte welkom! 

Wij bieden ook de mogelijkheid om incidenteel gebruik te maken van de sportzaal of een andere (vergader) 

ruimte.  

Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u uw aanvraag sturen naar mail  info@eschhoes.nl  

Via onze nieuwe verfrissende website hebt u ook een overzicht van de bezetting van elke ruimte.  

Ga hiervoor naar www.eschhoes.nl/ruimtebezetting . Via de link  www.eschhoes.nl/ruimtereservering kunt u 

ook zelf een ruimte reserveren! 

 

Regelmatig krijgen we als Stichtingsbestuur de vraag of de kantine of andere ruimtes gehuurd kunnen 

worden voor buurt-, familie- of andere feestjes. Hiervoor geven we geen gelegenheid, omdat we onze 

plaatselijke horeca niet in het vaarwater willen zitten.  

 

Naamgeving verschillende ruimtes. 

Om de nieuwe (vergader) ruimtes in het Eschhoes herkenbaar te maken zijn ze voorzien van een naam en 

logo. De vergaderruimtes hebben de namen: Vasse, Mander en Hezingen.  

Deze vergaderruimtes zijn het afgelopen jaar voorzien van nieuwe tafels en stoelen. 

 

Eschhoes Thuiswerkplek 

In het verlengde van de corona maatregelen motiveert de overheid eenieder om zoveel mogelijk thuis te 

werken.  Het zal niet voor iedereen mogelijk zijn om hier invulling aan te geven.  

We willen daarom de mogelijkheid bieden om de vergaderruimtes in ’t Eschhoes te gebruiken als een veilige 

(thuis)werkplek! Er kan ongestoord gewerkt worden, er is een wifi-netwerk en eventueel kan gebruik 

gemaakt worden van het (presentatie-) beeldscherm. Aanvraag of meer info via mail  info@eschhoes.nl  



Nieuwsbrief Voorjaar 2021.  

Pinautomaat: 

Begin 2020 is er een pinautomaat aangeschaft, zodat er ook mogelijkheid is voor digitale betaling. 

 

Promotie betonblok. 

Zoals u mogelijk hebt kunnen zien is het betonblok voor de ingang van ‘t Eschhoes voorzien van de namen en  

logo’s van ZorgAccent Vasse en WaST,  onze commerciële partners/gebruikers in het Eschhoes. Hopelijk 

mogen we deze partners, en mogelijk in de nabije toekomst meerdere, nog lang een plek kunnen bieden in ’t 

Eschhoes 

 

Verlichting Fietsenstalling. 

In 2019 is er een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd. Hierdoor is de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor 

hulpinstanties verbeterd. Met de plaatsing van een nieuwe lantaarnpaal is ook de verlichting van de 

fietsenstalling gerealiseerd. Dit is mede gerealiseerd met dank aan de inzet van vrijwilligers van 

Volleybalvereniging de Eschstars en de SV Vasse!  

 

Besteding rendement Zonnepanelen 

Met Energiek Vasse is afgestemd om het rendement van de zonnepanelen aan te wenden voor een 

investering in het Eschhoes.  Het Stichtingsbestuur doet jaarlijks een voorstel aan Energiek Vasse. 

Het afgelopen jaar is dit rendement besteed aan de LED-buitenverlichting fietsenstalling, naamgeving en 

inrichting vergaderruimtes op de bovenverdieping. 

 

Digitalisering 

Het laatste half jaar zijn we bezig geweest met een digitaliseringsproject en hebben een aantal 

(digitale)zaken gerealiseerd, mede met dank aan Johan Parent.  We gebruiken het platform GSuite van 

Google. De bezetting/planning van de ruimtes kan nu digitaal geregeld worden via onze nieuwe website.  

Deze wordt ook getoond op het beeldscherm in de hal van het Eschhoes. 

Via dit platform hebben we ook onze vergaderingen in het afgelopen jaar digitaal georganiseerd. 

Voor dit totale project hebben we ook een mooie subsidie mogen ontvangen van de Provincie Overijssel. 

 

Financieel 

Ondanks de inkomstenderving door de coronamaatregelen lukt het om aan alle verplichtingen te voldoen. 

Vanuit de overheid hebben we een bijdrage t.a.v. inkomstenderving COVD19 als tegemoetkoming mogen 

ontvangen. En met veel waardering en dank aan alle gebruikers hebben we goede afspraken kunnen maken 

ten aanzien van de huurprijzen. 

 

Tot slot 

Inmiddels is het Eschhoes alweer 7 jaar in gebruik en het Stichtingsbestuur ervaart nog steeds dat Vasse en 

omgeving ’t Eschhoes een warm hart toedraagt.  

Dankzij de hulp en inzet van alle verenigingen en hun vrijwilligers zien we de toekomst van 't Eschhoes met 

vertrouwen tegemoet. 

Suggesties van hoe het beter kan zijn natuurlijk altijd welkom. Kijk voor de digitale versie van deze 

nieuwsbrief en overige informatie ook eens op onze vernieuwde website! 

 

 

Website: www.eschhoes.nl  -   E-mail: info@eschhoes.nl  -  Facebook: Stichting t Eschhoes 


