
 
 

Lunteren, woensdag 26 januari 2022 

Beste relatie, 
 
De meeste locaties in ons land gaan vandaag, woensdag 26 januari, weer open onder voorwaarden. 
Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals 
kappers, openen vanaf vandaag dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, 
dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband 
weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom (tot 22.00 uur). 
 
Wat betekent dit voor de activiteiten in Het Westhoffhuis en Buurtcentrum De Schakel? 
 
Hierbij de regels zoals ze gelden vanaf woensdag 26 januari t/m in ieder geval 08 maart 2022: 
Voor al onze activiteiten (inclusief horeca) zijn we weer geopend. Er zijn activiteiten met CTB check en 
zonder CTB check: 
 
Activiteiten met CTB-check (vanaf 13 jaar): 

• Horeca; 
➢ Huiskamerdiner 
➢ Open Eettafel 
➢ Lunch 

• Binnensport; 
➢ Bridgen 
➢ Klaverjassen 
➢ Biljarten 
➢ Activiteiten via Sportservice 

• Kunst- en Cultuur; 
➢ Zang(koren) 
➢ Fotoclub Oog – en Optiek 
➢ Dansen 

• Bijeenkomsten; 
➢ Probus 
➢ Beleggingsclub 

 
Activiteiten zonder CTB-check: 

• Bibliotheek  

• Fysiotherapie  
• Dagbesteding 
• Pasfoto’s  
• EHBO 

• Werknemers van het Sociaal Team/Wijkteam en hun bezoekers. 
• Kind- en jeugdactiviteiten (t/m 12 jaar) 
• Georganiseerde kleinschalige ontmoetingsactiviteiten; 

Zie bijlage voor het complete overzicht wat dit betekent voor uw activiteit. 
 
Uiteraard blijven de algemene (basis)regels onverminderd van kracht voor alle bezoekers van onze 
huizen: 
 
 



 
▪ Er geldt een uiterste openingstijd van 22.00 uur (m.u.v. sportwedstrijden, na 22.00 uur zonder 

publiek en horeca). 
▪ Houd overal 1,5 meter afstand. 
▪ Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest. 
▪ Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer. En in publieke 

binnenruimtes zoals dorps- en buurthuizen. 
▪ In alle publieke binnenruimtes, bij horeca- en theateractiviteiten, is een vaste zitplaats 

verplicht. 
▪ Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca,  
▪ Het thuiswerkadvies is ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand. 

 
Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen. 
Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers, zakelijk leider van  
Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl . 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL ) 
 
Henk Hooijer. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-en-coronatoegangsbewijs/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/thuiswerken-in-coronatijd
mailto:ad.beckers@lunterenaktief.nl

