
 

 

Beste bezoekers, huurders en gebruikers, 

Vanaf 6 november 2021 gelden er nieuwe coronamaatregelen. 

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de 
basisregels blijft volgen. 

Onder de basisregels wordt verstaan: 
 
· Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 
· Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd 
zijn. 
· 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
· Schud geen handen. 
· Was vaak en goed je handen. 
· Hoest en nies in je elleboog. 
· Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

 

Toegangsbeleid de Speeldoos 

Voor wat betreft de toegang tot de Speeldoos geldt dat alle bezoekers van 13 jaar en ouder 
verplicht zijn tot het dragen van een mondkapje. Dit geldt overal, dus in de foyer, de 
benedenfoyer, in de gangen én in de verschillende ruimtes. 

Bezoekers van 18 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een Corona Toegangsbewijs (CTB) 
laten dit zien aan de docent, bij de zaalcontrole of de leidinggevende van de betreffende 
(hurende) organisatie. In de ruimte waar de activiteit plaatsvindt mag vervolgens het 
mondkapje af. 

Bezoekers ouder dan 18 jaar en niet in het bezit van een CTB mogen helaas de Speeldoos 
niet betreden. Volgens de landelijke coronamaatregelen die ingaan op 6 november is het 
CTB vanaf ook verplicht voor doorstroomlocaties in culturele organisaties en georganiseerde 
kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld 
repetities voor zang, dans en toneel. 

De Speeldoos heeft helaas niet de organisatiecapaciteit beschikbaar om alle bezoekers te 
controleren op het CTB. Wij vragen daarom de huurders zélf het CTB van hun bezoekers, 
deelnemers of cursisten te controleren. 

Wij ervaren deze maatregelen als vervelend, doch noodzakelijk. Daarnaast zijn we het 
wettelijk verplicht om deze beperkingen door te voeren. We hopen daarom op de 
medewerking van alle huurders en bezoekers, zodat alle activiteiten zo soepel mogelijk 
kunnen verlopen. 

Wij dank u voor de medewerking 


