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Aan alle gebruikers van onze buurtcentra 

  
  

   datum:  Almere, 31 mei 2021 
  onze ref.: EdB/BB/2021 

betreft: Coronamaatregelen in de buurtcentra per 5 juni a.s. 

 
 
Beste gebruikers van onze buurtcentra, 

 

Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Minder besmettingen en ziekenhuisopnames, 

meer vaccinaties en eindelijk zicht op terugkeer naar een samenleving waar weer meer kan! 

 

Het goede nieuws: de buurtcentra mogen op 5 juni weer open! Er hoort echter wel een ‘maar’ 

bij… Dat de buurtcentra weer open mogen, betekent niet automatisch dat elke activiteit weer 

kan starten. We hebben nog steeds te maken met coronamaatregelen zoals bijvoorbeeld 

anderhalve meter afstand houden en als gevolg daarvan een beperkte capaciteit per zaal. 

 

De sociaal beheerders inventariseren momenteel wie graag weer wil starten met een activiteit. 

Mocht je nog geen contact hebben gehad met een sociaal beheerder en wil je weten wat voor 

jou mogelijk is, neem dan vóór woensdag 2 juni a.s. vóór 16.00 uur contact met ons op. 

 

Onze landelijke koepelorganisatie Sociaal Werk Nederland heeft toegezegd om samen met de 

Rijksoverheid te komen met een uitwerking van de versoepelingen specifiek gericht op 

buurtcentra. Wij verwachten eind deze week te kunnen melden wat deze uitwerking voor de 

buurtcentra en daarmee voor jouw activiteit in het buurtcentrum betekent. Kortom: aan het 

eind van de week kun je een mail hierover tegemoet zien. 

 

Heb je vragen, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan rechtstreeks met jouw 

contactpersoon bij De Schoor. Ook kun je contact opnemen met Monique Nijp van het 

Initiatievenbureau, e-mail: initiatievenbureau@deschoor.nl. 

 

Samen streven we naar een nieuwe start waarbij Almeerders weer mee kunnen doen aan de 

activiteiten in de centra. we maken samen meedoen mogelijk! 

 
 
Met vriendelijke groet, 

De Schoor, Welzijn in Almere 

 

Ellis de Bruine, 

teamleider Buurtgericht Werken 


