
   EXTRA NIEUWSBERICHT 
 
 
 
 

Rutte en De Jonge hebben in hun coronapersconferentie van afgelopen dinsdag 
verscherpte maatregelen afgekondigd. De afgelopen dagen gonsde het al van de 
geruchten. Het ziet er naar uit dat nog strengere maatregelen zullen volgen. 
 
Wat doen wij in HCB? 
Om te beginnen houden we ons aan de maatregelen die al bestaan, zoals handen 
wassen, afstand houden e.d. Afgelopen week stond hierover in onze nieuwsbrief 
een stukje getiteld: Covid 19: blijf alert! 
Mocht u het bericht in onze nieuwsbrief niet gezien hebben, hieronder vindt u het 
nogmaals. 
 
Het bestuur van HCB wil er alles aan doen om een veilige omgeving te 
bieden voor iedereen. Daarom voeren we, in navolging van de overheid, ook 
verscherpte  maatregelen in: 

1. in de koffiekamer mogen maar 4 mensen komen koffiedrinken; de 
gastvrouw/-heer is er en evt. personen die even binnen komen lopen. 

2. is de groep groter dan 4 personen, dan drinken we weer koffie in het 
lokaal. De gastvrouw/-heer komt de koffie brengen, zoals in 2020 na de 
eerste lockdown gebruikelijk was. 

3. we dragen een mondkapje als we door het gebouw lopen 
4. met ingang van 8 november laat iedereen éénmaal zijn corona QR-code 

checken door de betreffende begeleider. Omdat we met vaste groepen 
werken, is eenmaal checken voldoende. 

5. iedere nieuwe persoon die aansluit in een groep moet zijn QR-code laten 
checken 

6. heb je geen corona QR-code dan beng je een negatief testbewijs mee dat 
niet ouder is dan 24 uur 

7. indien nodig past de begeleider de inrichting van het lokaal aan opdat er 
optimaal afstand kan worden gehouden 

 
Meer informatie over de corona QR-code voor op je smartphone of een papieren 
afdruk vind je op: Hoe regel ik een coronatoegangsbewijs voor bezoek aan 
horeca, evenement of andere activiteit? (stappenplan QR-code) | Coronavirus 
COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 
Laten we elkaar helpen gezond te blijven en te kunnen genieten van een veilig 
en aangenaam HCB! 
 
Marieke Dijkshoorn 
namens Bestuur HCB 



 
 
 
 
Covid 19: blijf alert! 
 
Hebt u het bij u zelf ook gemerkt? De afgelopen weken zijn we wat nonchalanter 
geworden in de omgang met de corona-pandemie. Heel begrijpelijk. De meesten 
zijn gevaccineerd, en dan voel je je onaantastbaar. Maar laten we eerlijk zijn:we 
blijven kwetsbaar voor covid 19. 
Op dit moment neemt het aantal besmettingen weer toe; men denkt zelfs aan 
brede invoering van de QR-code als toegangspas. 
Niemand zit er op te wachten dat er besmettingen optreden in HCB. Wij zijn 
daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. 
 
Wees daarom extra alert: 

 heb je (verkoudheids) klachten: blijf thuis! Laat je testen. 
 houd zoveel mogelijk afstand tot elkaar, liefst 1½ meter 
 gebruik de handgel 
 maak je zitplaats schoon met de middelen die ervoor aanwezig zijn 

Blijf alert, voor jezelf, maar zeker ook voor je medecursisten.  
De overheid komt binnenkort met nieuwe maatregelen. Wij berichten u 
vervolgens zo snel mogelijk over wat die maatregelen voor HCB, en dus voor ons 
allen, zullen betekenen. 
 
 


