
Op voorhand inschrijven  is noodzakelijk. Dit kan tot 1 uur voor het aanvangsuur via
onze website of ter plaats aan de hand van een formulier. We houden een
inschrijvingslijst bij met de naam, email en telefoonnummer van één contactpersoon per
bubbel gedurende 30 dagen voor contact tracing.

Gelieve jullie handen te ontsmetten bij aankomst aan het onthaal of bij de locaties. Bij
grotere locaties is er een circulatieplan met eenrichtingsverkeer en een aparte ingang en
uitgang, zodat mensen elkaar niet kruisen. Op kleinere locaties gelieve de aanwijzingen
van de bewoners te respecteren.

Groepen zijn toegelaten per bubbel (1 persoon/gezin + max. 5 pers. kinderen <12j. niet
inbegrepen). Contact tussen bubbels wordt niet toegestaan. Er wordt gezorgd dat er
altijd een afstand van 1,5m bewaard wordt tussen mensen die niet tot dezelfde bubbel
behoren. Deze afstand mag verkleind worden naar 1 stoel/1m tijdens de voorstelling.

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij aankomst, tijdens de voorstelling en bij
het verlaten van de locatie. Ook op drukke plaatsen in de buitenlucht is een
mondmasker verplicht, behalve op het terras tijdens het eten en drinken.

Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-
infectie doen denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner,
gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn wordt deelname aan de activiteit tijdelijk
verboden. 

Mensen die tot de risicogroep behoren (65+ en personen met ernstige medische
aandoening) mogen deelnemen maar hun aanwezigheid impliceert dat zij zelf een
inschatting van het risico gemaakt hebben.

De toiletten die voorzien zijn voor ons publiek worden doorlopend gereinigd en ontsmet
na gebruik en de ruimte wordt goed geventileerd. Gelieve jullie handen steeds te wassen
na het toiletbezoek.

De stoelen en contactoppervlakten worden telkens na de voorstelling ontsmet.

Bij de bar op ons terras wordt er aan de tafel bediend. Gelieve indien mogelijk steeds
elektronisch te betalen (via Payconiq).
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Én vooral veel plezier 


