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Aan alle gebruikers van onze buurtcentra 

  
  

   datum:  Almere, 17 januari 2021 
  onze ref.: EdB/BB/22010 

betreft: Coronamaatregelen in de buurtcentra per 17 januari 2022 
 

 
Beste gebruikers van onze buurtcentra,  

 

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 14 januari zijn de gewijzigde coronamaatregelen aangekondigd. Deze 

gelden in ieder geval t/m dinsdag 25 januari. We zijn blij dat er meer activiteiten mogelijk zijn in onze buurtcentra.  

In deze brief informeren we je wat dit voor jou als gebruiker betekent.  

 

Kunst- en cultuurbeoefening mag weer doorgaan onder onderstaande voorwaarden: 

• Er moet 1,5 meter afstand gehouden worden, tenzij dit de uitoefening belemmert. 

• Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het 

mondkapje niet op. 

• Er is geen publiek toegestaan. 

 

Sport: iedereen mag weer binnen en buiten sporten onder onderstaande voorwaarden: 

• 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. 

• Mondkapje is verplicht voor sporters vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten. 

• Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte. 

• Er is geen publiek toegestaan. 

 

Mondkapjesplicht is uitgebreid 

Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle locaties van De Schoor vanaf 13 jaar. Dit geldt als je in beweging bent én 

als je ergens zit of staat. Aanvullend geldt het advies om ook buiten een mondkapje te dragen wanneer het moeilijk is om 

1,5 meter afstand te houden. 

 

Coronatoegangsbewijs 

Een coronatoegangsbewijs is verplicht en mag alleen gebruikt worden bij: 

• Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar 

• Georganiseerde sportbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar. 

Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de check aan de deur bij de zaal. Zowel QR-code als ID moeten gecontroleerd 

worden. 

 

Basisregels blijven gelden! 

 

 

Heb je vragen, kijk dan op de website van De Schoor en/of neem 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 


