
 

 
 
 
 
 
 
 
Spots op West?  
Spots op West is het jaarlijkse locatietheaterfestival van OPENDOEK in het West-Vlaamse Heuvelland 
met uitstekend theater op ongewone locaties en met veel sfeer en gezelligheid. Het gaat door van 7 
tot 10 juli 2022 in Westouter. Jaarlijks kunnen we op heel wat vrijwilligers rekenen voor, tijdens en 
na het festival.  
 

Jouw profiel 
Hou jij van theater, muziek of festivals én steek jij graag de handen uit de mouwen? Wandel jij graag? 
Dan zoeken we jou! 
We stippelden voor Spots op West een theaterwandeling uit met 4 stops waar er telkens een kort 
theaterstukje gebracht wordt van ongeveer 15 minuten. De wandeling is ongeveer 2,5 à 3 km lang en 
duurt ongeveer 2 uur en 15 minuten. Het start- en eindpunt van de wandeling is het DOP.  
Na de inspanning volgt natuurlijk ook ontspanning. Pik verschillende theatervoorstellingen mee, 
geniet van een hapje en een drankje op het gezellige terras of ga de dansvloer op in de spiegeltent. 
 

Taakomschrijving 
 Je verzamelt de groep bij het startpunt op het DOP en checkt de aanwezigheidslijst.  
 Je begeleidt de groep langs de route (de route wordt gemarkeerd en wordt tijdens de try-out 

al eens gewandeld), je zorgt ervoor dat de groep veilig oversteekt op bepaalde kruispunten.  
  
De coördinator van de spiegeltent (Sofie Pattyn) stuurt je aan en staat in contact met de 
festivalcoördinatoren.  

 
Wanneer ? 
Op zaterdag 9 juli  is er een wandeling om 14u, om 15u en 16u. Op zondag 10 juli om 11u, 14u en 
15u.  
Kom telkens een half uurtje op voorhand. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en 15 min.  
We verwachten je op zaterdag 18 juni tijdens de try-out. Bij interesse in deze taak krijg je nog een 
mail met meer info hierover.  

 
Aanbod 

 Vrijwilligersvergoeding: 12,5 euro per shift (komt overeen met één wandeling).  
 We verwachten je daarnaast op de try-out op 18 juni, hiervoor is er geen vergoeding 

voorzien. 
 Gratis koffie, thee, water, frisdranken en tussendoortjes in de backstagetent.  
 Indien je 2 theaterwandelingen begeleidt: 1 eetbon die je kan gebruiken bij een van de 

foodtrucks naast de spiegeltent 

GIDS THEATERWANDELING 



 

 Een drankkaart van 5 (ca. 2 consumpties) voor één theaterwandeling en een drankkaart van 
10 voor twee theaterwandelingen (ca. 4 consumpties) die je kan gebruiken bij de bar in de 
spiegeltent.  

 Vrijwilligerscontract en -verzekering 
 T-shirt  
 Fijne werksfeer 
 Vrijwilligersbbq op maandagavond 11 juli in Vakantiehoeve Rodeberg als afsluiter van het 

festival.  
 

Interesse en/of vragen? 
Bel of mail naar:  
Coördinatie theaterwandeling :  
Lennerd Carrein: lennerd.carrein@opendoek.be | +32 473 77 36 57 
Frank Verdru : frank.verdru@gmail.com | +32 476 30 80 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


