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Aan alle gebruikers van onze buurtcentra 
  
  

   datum:  Almere, 4 november 2021 
  onze ref.: EdB/21210 

betreft: Extra coronamaatregelen in de buurtcentra per 6 november a.s. 
 

Beste gebruikers van onze buurtcentra,  
 

Net als jij hadden ook wij gehoopt dat er geen nieuwe maatregelen nodig zouden zijn. Het is zo fijn dat er weer 
dagelijks activiteiten zijn in de buurtcentra. Na de persconferentie van 2 november komen er helaas toch 
wijzigingen. 

 
De alom bekende basisregels - zoals handen wassen, geen handen schudden, blijf thuis bij klachten, testen bij 
klachten - gelden nog steeds. Belangrijkste wijziging in de basisregels is dat er weer een dringend advies geldt 
om 1,5 meter afstand te houden. Het is essentieel dat we hiermee rekening houden bij het creëren van een 
prettige ontmoetingsplek voor alle bewoners van Almere én voor een veilige werkomgeving.  

 
Meer inzet van het coronatoegangsbewijs  
Het coronatoegangsbewijs geldt vanaf 6 november bij onderstaande activiteiten in de buurtcentra. De controle 
van het coronatoegangsbewijs vindt dan plaats bij de ingang van de ruimte waar de activiteit is. Deze 
activiteiten zijn: 

 

• Georganiseerde kunst & cultuurbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld 

gebruikers die schilderlessen, muzieklessen, koorrepetities of toneellessen geven. 

• Georganiseerde sportbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld gebruikers die 
yogalessen of danslessen geven. 

 
We willen jullie vragen om voor deze activiteiten het coronatoegangsbewijs te vragen. Je bent als gebruiker van 
onze locatie zelf verantwoordelijk voor het checken van het coronatoegangsbewijs. Controleren kun je met je 
eigen telefoon door de app CoronaCheck te downloaden. Hoe het werkt, wijst zich dan vanzelf. Bij vragen kun 
je natuurlijk altijd terecht bij de sociaal beheerder van de betreffende locatie. We beseffen dat dit voor jullie 
mogelijk extra werk en belasting met zich meebrengt. Echter alleen samen kunnen we zo de buurtcentra voor 
iedereen toegankelijk en open houden.  

 
Mondkapjesplicht 
Per 6 november geldt de mondkapjesplicht in alle buurtcentra. Alleen als het coronatoegangsbewijs op jouw 
activiteit van toepassing is, is een mondkapje in die zaal niet nodig. Het mondkapje moet je op bij binnenkomst 
in het buurtcentrum en als je loopt door het buurtcentrum. Als je zit, mag het mondkapje af.  

 
We vragen iedereen goed rekening met elkaar te houden en zich aan de extra maatregelen te houden. Laten 
we er ook samen voor zorgen dat we grote drukte voorkomen zodat afstand houden mogelijk blijft. Met vragen 
kun je terecht bij de sociaal beheerder van de betreffende locatie. Je kunt ook een mail sturen naar 
initiatievenbureau@deschoor.nl  

  
Met vriendelijke groet en blijf gezond!.  
De Schoor, Welzijn in Almere  

 
 

Ellis de Bruine,  
teamleider Buurtgericht werken   
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