
 
  

 

 
  

Betreft: Coronatoegangsbewijs verplicht in De Vliegert 

 

 Mierlo, 20 september 2021 

Geachte leden, 

Graag uw aandacht voor het volgende. Zoals u wellicht hebt meegekregen van de persconferentie van 
demissionair minister-president Mark Rutte of anderszins vanuit de media:  

Er mag weer veel meer, maar er is wel controle nodig. 

Wat betekent dit voor de leden van De Kersenplukkers of gasten die willen deelnemen aan activiteiten 
binnen De Vliegert: 

Coronacheck bij binnenkomst in De Vliegert. 

Bij de entree van De Vliegert zal u gevraagd worden om aan te tonen dat u geen corona heeft en voldoet 
aan de gestelde maatregelen, die per 25 september 2021 zullen ingaan. Dit kan door: 
- Het tonen van een QR-code op de Corona Check-app op uw smartphone 
- Het tonen van een vaccinatiebewijs c.q. vaccinatieboekje 
- Het tonen van een herstelbewijs 
- De uitslag van een recente (24 uur) negatieve coronatest. 

Hierbij wordt ook om uw identiteitsbewijs gevraagd.  
 
Mocht u dit niet kunnen aantonen, dan hebt u geen toegang tot De Vliegert en de activiteiten die daar 
plaatsvinden. Hierdoor voldoen we aan de regels en hebben aanwezigen bovendien de grootste zekerheid 
dat de kans op besmetting minimaal is. 

Daarnaast gelden binnen De Vliegert de volgende RIVM-regels: 

- Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen 
- Was regelmatig uw handen 
- Ontsmet tafels en gebruikte materialen na afsluiting van de activiteit 
- Beperk het rondlopen tot een minimum 

Controleert u voor uw binnenkomst even of uw corona check app up to date is.  

De nieuwe maatregelen kennen dus beperkingen, maar als we ons houden aan die maatregelen kunnen er 
binnen De Vliegert weer meer leden veilig deelnemen aan de activiteiten en gaan we weer verder in de 
richting van het 'oude normaal'. 

We rekenen hierbij op ieders begrip en medewerking. 

Hulp nodig? 

We kunnen ons voorstellen dat mogelijk een aantal leden niet beschikt over de nodige corona-app of een 
vaccinatiebewijs of een herstelbewijs.  

Mocht u hierover vragen hebben of geholpen willen worden, neem dan contact op met de receptie van De 
Vliegert (receptie@kersenplukkers.nl of telefonisch 0492 - 66 34 36). Daarna zal er contact met u worden 
opgenomen om een afspraak te maken om u, daar waar dat mogelijk is, verder te helpen. 

 

Namens het Algemeen Bestuur van De Kersenplukkers. 


