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Aan alle gebruikers van onze buurtcentra 

  
  

   datum:  Almere, 3 juni 2021 
  onze ref.: EdB/BB/2021 

betreft: Coronamaatregelen in de buurtcentra per 7 juni a.s. 

 
 
Beste gebruikers van onze buurtcentra, 

  
Begin van de week hebben we al aangekondigd dat de buurtcentra 5 juni weer open mogen. Veel 
gebruikers hebben reeds contact met ons opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.  
 
Zoals beloofd komen we met deze brief terug op de uitwerking van de versoepelingen. Onze 
landelijke koepelorganisatie Sociaal Werk Nederland heeft samen met de Rijksoverheid specifiek 
gekeken naar wat de versoepelingen betekenen voor de buurtcentra in den lande. Op basis daarvan 
hebben wij in kaart gebracht wat voor onze buurtcentra weer mogelijk is. Veel activiteiten kunnen 
weer opgestart worden; echter wel onder bepaalde voorwaarden. 
 
Om veilig en verantwoord open te kunnen gaan, gelden onderstaande maatregelen, voor alle 
activiteiten, iedere dag. We willen je vragen deze ook door te geven aan jouw deelnemers. Alleen 
samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving. 
 
Maatregelen 

• Bij binnenkomst handen desinfecteren. 

• Anderhalve meter afstand houden. 

• Gezondheidscheck en registratie aan de deur is verplicht voor deelnemers vanaf 13 jaar. 

• Alle registratieformulieren van de deelnemers verzamelen en in een envelop in de brievenbus 
deponeren. 

• Na afloop van de activiteit zorgen dat de tafels, stoelen en deurklinken met desinfectiemiddel 
worden afgenomen. 

• Na 22.00 uur is het niet meer toegestaan om eten en drinken te kopen en/of te nuttigen. 
 
Uiteraard zorgen wij voor alle benodigdheden als doekjes, enveloppen en formulieren. De uitvoering 
van de maatregelen ligt bij jou als gebruiker.  
 
Om zoveel mogelijk loopbewegingen te beperken, gelden looproutes, is de bar wel open voor het 
halen van drankjes, echter aan de bar zelf zitten, is niet toegestaan. En vragen we iedereen goed 
rekening met elkaar te houden. 
 
Wij hopen dat ook jouw activiteit binnenkort weer van start gaat. Het zal wel even puzzelen zijn of 
alles weer past i.v.m. het toegestane aantal mensen per ruimte. Dat is maatwerk en bespreekt de 
sociaal beheerder met de gebruikers.  
 
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, 
De Schoor, Welzijn in Almere 
 
Ellis de Bruine, 
teamleider Buurtgericht werken 
 
NB: heb je je al aangemeld voor de nieuwsbrief voor gebruikers? Dat kan via 
www.deschoor.nl/buurtcentra/nieuwsbrief  

mailto:initiatievenbureau@deschoor.nl
http://www.deschoor.nl/buurtcentra/nieuwsbrief

