
- Update 17 december - 

Informatie over Corona-checkpoints 
 

Beste ondernemer,  

Een aantal weken geleden hebben we twee corona-checkpoints in de binnenstad van Middelburg geopend. 

Dit is een initiatief van de Vereniging Ondernemers Middelburg en Koninklijke Horeca Nederland in 

Middelburg. En in samenwerking met de Gemeente Middelburg. We hebben dit gedaan om het voor de 

bezoekers en de horecaondernemers makkelijker te maken. Dit blijft zo. Alleen wijzigen de locaties.  

Het checkpoint op het Koorkerkplein wordt verplaatst naar de Markt. En het punt voor de ABNAMRO wordt 

ook verplaatst. Beiden komen bij de ingang van de ijsbaan. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds is 

het de entree voor de ijsbaan en anderzijds geeft het toegang tot horeca.  

De ijsbaan heeft dit jaar namelijk geen horecagedeelte. Dat betekent dus dat bezoekers van de ijsbaan 

gebruik maken van de horeca in onze binnenstad. We rekenen op 600 tot 800 bezoekers per dag. Mensen 

die komen schaatsen krijgen na de controle van de QR-code een polsbandje. Met dat bandje hebben ze 

toegang tot de ijsbaan én de horeca. 

Procedure (deze is niet veranderd)  

Bij de checkpoints wordt de controle van de CoronaCheck-app en het ID-bewijs gedaan. Als dit in orde is, 

krijgen de bezoekers een polsbandje om. Daarmee hebben ze toegang tot de horeca in Middelburg. De 

polsbandjes zijn alleen geldig op de dag van uitreiking. Ze hebben daarom elke dag een andere kleur. U 

doet als ondernemer automatisch mee, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.   

Welke voordelen heeft dit voor u?  

Wanneer gasten voor binnenkomst gecheckt zijn, bespaart u dat tijd en kosten. Het enige dat u hoeft te 

doen is erop toe te zien dat gasten het juiste polsbandje dragen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk 

voor de controle in uw onderneming! Dus als er iemand naar binnen wil die geen polsbandje heeft, doet u 

zelf de controle van de QR-code en het ID-bewijs. 

Polsbandjes en kleurenschema  

In de bijlage vindt u een voorbeeld van het kleurenschema tot en met 31 december 2021.  

Openingstijden   

De checkpoints zijn van 23 december t/m 31 december iedere dag geopend van 11:00 tot 16:30 uur.  

Meer info en contact   

Wilt u meer informatie? Of wilt u graag buiten openingstijden gebruik maken van het corona-checkpoint? Bel 

of mail mij dan via 06 – 55 80 89 06 of renny11@me.com.   

Met vriendelijke groet,  

Namens KHN afd. Middelburg, VOM en Gemeente Middelburg  

 

 

Renny Minnaert  

  



Kleurcode per dag vanaf 23-12 t/m 31-12 
 

Dag  Kleur code  

Donderdag 

23-12 
Yes I’m Good  

 
Vrijdag  

24-12 
Yes I’m Good  

 
Zaterdag  

25-12 
Yes I’m Good   

Zondag 

26-12 
Yes I’m Good   

Maandag 

27-12 
Yes I’m Good   

Dinsdag 

28-12 
Yes I’m Good   

Woensdag  

29-12 
Yes I’m Good  

 
Donderdag 

30-12 
Yes I’m Good  

 
Vrijdag  

31-12 
Yes I’m Good  

 

N.B. Logo zijn op originele bandjes in zwart afgedrukt  

1 

Voorbeeld bandjes   


