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Aan alle gebruikers van onze buurtcentra 
  
  

   datum:  Almere, 15 november 2021 
  onze ref.: EdB/21214 

betreft: Extra coronamaatregelen in de buurtcentra per 16 november a.s. 
 

 
 
Beste gebruikers van onze buurtcentra,  

 

Op vrijdag 12 november is er weer een persconferentie geweest. Het kabinet neemt strengere maat-

regelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelas-

ting van de zorg te voorkomen. Het is en blijft van groot belang om de basismaatregelen goed in acht te 

nemen: handen wassen, afstand houden, mondkapje dragen, ventileren, bij klachten thuis blijven en je 

laten testen. 

 

Anderhalve meter afstand houden  

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden, geldt weer op plekken waar geen coronatoe-

gangsbewijs verplicht is. Dit geldt in alle buurtcentra, zowel binnen als ook in de buitenlucht. Een uitzon-

dering hierop is wanneer je sport beoefent waarbij afstand houden niet mogelijk is. 

 

Openingstijden en gebruik bar 

De accommodaties van De Schoor hoeven niet eerder te sluiten. De bar gebruiken we uitsluitend ter 

ondersteuning van de activiteiten. Deze heeft geen horecafunctie. 

In cultureel centrum en theater De Glasbak is het coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 18 jaar. Voor 

bezoekers van een evenement vanaf 13 jaar. Hier kan het laatste drankje om 19.45 uur aan de bar 

gehaald worden en de bar sluit om 20.00 uur. 

 

De nu geldende maatregelen hebben consequenties voor de bezetting van de ruimtes waardoor niet 

alle activiteiten in de huidige vorm kunnen blijven doorgaan. De sociaal beheerder kijkt samen met jou 

naar een zo goed mogelijke oplossing hiervoor.  

 

Heb je vragen, neem dan contact op met je contactpersoon bij De Schoor. Samen gaan we voor een 

veilige omgeving waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ellis de Bruine 

teamleider Buurtgericht werken 
 

 

NB: Heb je je al aangemeld voor de Digitale nieuwsbrief voor gebruikers van de buurtcentra?  

www.deschoor.nl/nieuwsbrief/buurtcentra 

http://www.deschoor.nl/nieuwsbrief/buurtcentra

