
Lees dit bericht goed om eventuele problemen aan de deur te voorkomen 
 
Beste bezoekers van Theater Junushoff, 
 
Vanaf heden is het weer toegestaan om concert- en theaterzalen te vullen met 2/3 van de normale 
capaciteit. Voor de Grote Zaal van Junushoff is dat 464 bezoekers, voor de Kleine Zaal 130. 
 
De rijksoverheid meldt hierover het volgende: 
Met coronatoegangsbewijzen kan tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers 
hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden. Een vaste zitplaats is wel verplicht. 
 
Wat moet u vooralsnog meenemen als u naar het theater gaat?  

 uw toegangsbewijs 

 een geldig identiteitsbewijs 

 een corona-QR-code die aangeeft dat u volledig bent gevaccineerd, OF een negatieve testuitslag 
die niet ouder is dan 24 uur. 

 
LET OP!!! Indien u niet aan bovenstaande eisen voldoet kunnen wij u helaas geen toegang verschaffen tot 
het theater. Hierin kunnen wij geen uitzonderingen maken. 
 
De corona-app 
De coronacheck-app kunt u zowel op iOS als op Android-telefoons installeren. De app is gratis te 

downloaden uit de Apple Appstore1 en de Google Playstore2. Hier logt u in met uw DigiD en vervolgens 
zult u een QR-code op het scherm te zien krijgen.  
LET OP! Dit kan mogelijk even duren, doe dit dus niet op het laatste moment! 
 
Help, ik heb de corona-app niet 
De mensen zonder 'digitaal testbewijs' kunnen een QR-code printen via de coronacheck website 
(https://coronacheck.nl/nl/print/). Zie de handleiding hieronder. 
 
Help, ik heb geen/ben niet handig met de computer 
Vraag iemand uit uw omgeving om u even te helpen. Het tonen van het gele boekje is geen geldig 
vaccinatiebewijs en behoort niet tot de mogelijkheden.   
  
Handleiding printen QR-code 
Van uw testuitslag of vaccinatie wordt een QR-code gemaakt. Dat is uw bewijs. De QR-code wordt gecheckt 
bij de ingang van plekken en activiteiten.   
Door op de website (https://coronacheck.nl/nl/print/) op [VOLGENDE] te klikken krijgt u drie opties. Hier 
kiest u voor een vaccinatiebewijs of voor een testbewijs. Vervolgens zult u moeten inloggen met DigiD en 
helpt de website van de rijksoverheid u verder.  
 
Geen vaccinatie, maar negatieve testuitslag 
De mogelijkheid tot testen voor toegang geschiedt de GGD. Het lijkt erop dat dit voorlopig gratis blijft. Hier 
kunt u een PCR-test laten doen. Het bewijs van de negatieve testuitslag mag niet ouder zijn dan 24 uur en 
dient u mee te nemen naar het theater.    
LET OP! Een coronazelftest is uiteraard geen geldig bewijs en zal dan ook geen toegang tot het theater 
verschaffen.  
 
We wensen u ondanks dit alles een fijn concert/fijne voorstelling toe! 

                                                           
1
 https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck/id1548269870  

2
 https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder&hl=nl&gl=US  
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