
 

 
 
 
 

CORONA-DRAAIBOEK: THEATERWANDELINGEN WESTOUTER 
 
OPENDOEK werkte twee wandelroutes uit (COUR en JARDIN) in Westouter. Elke wandelroute is +/- 4 
km lang en passeert langs vier stops, waar telkens een kort theaterstukje gebracht wordt. Om het 
half uur vertrekt er een wandelgroep van maximaal 30 personen. Het vertrekpunt voor beide 
wandelingen is het DOP. Op dit centrale punt worden twee ludieke acts voorzien, die opgebouwd zijn 
rond de corona-maatregelen en de social discancing. 

 
HET EVENEMENT 
 
Goedkeuring van de gemeente 
 
Op 26 juni kreeg het concept “Theaterwandelingen in Westouter” het groene licht van de gemeente 
Heuvelland. De juiste documenten kan je terugvinden in de bijlagen. 
Risicoanalyse uitgevoerd met het COVID Event Risk Model. 
 
Waar en wanneer gaat het evenement door 
 
De wandelingen gaan door op 11 en 12 juli in Westouter. 
De exacte routes kan je terugvinden in bijlage. 
Per route zijn er vier acts. In totaal zijn er acht acts op de routes en twee acts op de onthaalplek. 
 
Buiten: 6 van de 8 acts gaan buiten door. Op elke spellocatie worden er zitplekken voorzien. Dit zijn 
stoelen of kussentjes, die op 1.5m van elkaar worden opgesteld. Op te kleine spellocaties zal een 
deel van het publiek moeten rechtstaan. Hier zullen stippen met tijdelijke krijtspray aangebracht 
worden op de ondergrond. 
 
Binnen: 2 acts gaan binnen door. 

- Uytendaele: oppervlakte is ongeveer 200m2. Maximaal zullen hier 38 personen tegelijk 
aanwezig zijn. Deze personen zullen allemaal neerzitten. Ingang en uitgang worden van 
elkaar gescheiden om zo weinig mogelijk publiek elkaar te laten kruisen. 

- De kerk: oppervlakte is meer dan 300 m2. Maximaal zullen hier 33 personen tegelijk 
aanwezig zijn. Deze personen zullen allemaal neerzitten. Er is geen mogelijkheid om de 
ingang en uitgang van elkaar te scheiden. Tussen twee wandelgroepen wordt er minimum 
een kwartier tijd voorzien, om geen kruising van publiek te hebben. 

Beide ruimtes zijn voldoende te verluchten. Na elke wandelgroep, worden de stoelen ontsmet. 
 
Duurtijd: Een volledige wandeling duurt tussen de 2 uur en de 2.5 uur. De eerste wandeling start op 
zaterdag om 17u00, de laatste om 19u00. Op zondag start de eerste wandeling om 15u00 en de 
laatste op 17u00. 
 
Het evenement loopt over twee dagen. Elke dag (en elk half uur) is er een ander publiek. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Publiekscapaciteit 
 

- De totale oppervlakte die benut kan worden tijdens de wandelingen en op de verschillende 
stops bedraagt 21.330 m2. Bij nauwe paden, is er de mogelijkheid om achter elkaar te 
wandelen en 1.5m te bewaren. Op het onthaalplein is er voldoende ruimte om bij de 
verschillende in- en uitstromen afstand tussen de bezoekers te garanderen. 

- Bij elke theaterstop, zijn er 30 zitplaatsen voorzien. Elke stop heeft een oppervlakte die 
groter is dan 120m2. 

- Waar er twijfel is, zullen de zitplaatsen in bubbels geplaatst worden. 
- Personen uit dezelfde bubbel zullen voor, tijdens en na de wandeling aangespoord worden 

om geen contact te zoeken met de andere wandelaars in hun groep. 
 
Algemeen zitplan voor alle locaties: 
 

 
 
Zitplan met bubbels: 
 

 
 
Zit- of staanplekken zullen altijd aangeduid worden met ofwel stoelen, kussens of stippen. 
 
Publiekscirculatie en crowd management 
 
Afstand: 
Ten allen tijden worden de bezoekers gewezen op de afstandsregel van 1.5m. Dit zal worden 
aangegeven met iconen, alsook op een ludieke wijze via klein theateracts. 
 
Elke bezoeker krijgt een wegwerp mondmasker. Indien de afstand toch niet bewaard kan worden, 
raden we de bezoekers aan het mondmasker te dragen. 
 
Medewerkers in de onthaaltent dragen verplicht mondmaskers en handschoenen. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Aankomst en vertrek: 
- Om het half uur komen er maximum 60 personen toe op het grote grasplein. De oppervlakte 

van dat plein is 700m2. 
- Bij de onthaaltent worden stippen aangebracht om de 1.5m om de afstand te garanderen. 

Via dranghekken worden de bezoekers gestuurd in de juiste looprichting. 
- De ingang van het terrein is voldoende breed om elkaar op veilige afstand te passeren. 
- Er is één smalle ingang tot het terrein. Deze wordt omgeschakeld tot een enkel richting 

wandelpad. 
 
Sanitair: 

- Alle toiletten van de dichtbijzijnde zaal Utendoale worden in gebruik genomen. 
- Er wordt beroep gedaan op een poetshulp om de toiletten zeer regelmatig te reinigen en 

ontsmetten. 
- Met tijdelijke krijtspray worden er stippen geplaatst in de wachtrij. 
- De deuren naar het sanitair staan permanent open, zodat het aanraken van hendels en 

klinken vermeden wordt. 
 
Een circulatieplan kan je vinden in bijlage. 
 
Toegangsvoorwaarden 
 
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 (vb. partner, gezin) ziekte of 
ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden. 
 
Registratie en voorverkoop 
 
90% van de ticketverkoop gebeurt in voorverkoop. 
De overige 10% zal aangekocht kunnen worden op het terrein zelf. 
Bij de verkoop wordt steeds gelet op de maximum bezetting van 30 personen per wandeling. Dit 
wordt gecontroleerd door het uitdelen van polsbandjes in overeenstemmende kleurencodes. 
 
Voor de tickets die in voorverkoop worden verkocht, wordt er een mailadres gevraagd voor het 
opsturen van de tickets. Deze gegevens worden na het festival nog twee weken bijgehouden, voor 
het geval contact tracing van toepassing zou zijn. 
 
Mensen die hun tickets op het terrein kopen, zal gevraagd worden om ofwel een mailadres ofwel een 
telefoonnummer achter te laten om dezelfde reden als hierboven vermeldt. Na 30 dagen worden alle 
persoonsgegevens verwijderd. 
 
Corona aanspreekpunt 
 
Voor alle vragen rond corona en de genomen maatregelen, contacteer Vanessa Van Goethem 
(0478/73 68 40). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Spelers en medewerkers 
 
Alle medewerkers (zowel vrijwilligers als spelers) zijn op voorhand ingelicht over de maatregelen die 
van kracht zijn gedurende het hele evenement. 
 
Spelers: 

- Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van de stoelen tussen twee 
wandelgroepen. Spay en doekjes worden voorzien door OPENDOEK.  

- Spelers van eenzelfde act worden beschouwd als één bubbel en nemen de regels in acht die 
daarvoor van kracht zijn. 

o Fysiek contact mag, maar moet tot een minimum beperkt worden 
o Vermijdt het aanraken van elkaars gezicht 
o Bij ziekte, blijf thuis 

- Spelers uit verschillende bubbels vermijden zo veel mogelijk langdurig contact 
- Tussen spelers en publiek wordt ten allen tijdens minimum twee meter afstand bewaard. 

 
Medewerkers: 

- Medewerkers in de onthaaltent dragen verplicht een mondmasker en handschoenen. Ze 
wijzen bezoekers nogmaals mondeling over de te volgen corona-maatregelen. 

- Medewerkers in de onthaaltent proberen minstens elk uur de tafels te ontsmetten. 
- Bij contactloos betalen, wordt het betaalbakje na elk gebruik ontsmet met een spray door de 

medewerker die verantwoordelijk is voor de last-minute tickets. 
- Gidsen zijn niet verplicht om mondmaskers te dragen. Zij zien er wel op toe dat de 

afstandsregel nageleefd wordt tijdens de wandelingen. 
- Een lijst van medewerkers en spelers vind je in bijlage. 

 
Hygiënisch materiaal 
 
Aanwezig in de onthaaltent: 

- Handgel voor medewerkers en bezoekers. 
- Mondmaskers voor medewerkers en bezoekers. 
- Handschoenen voor medewerkers 
- Afsluitbare vuilbakken. 

 
Aanwezig in de toiletten: 

- Zeep en water 
- Wegwerpdoekjes 
- Desinfecterende schoonmaakproducten 

 
Aanwezig tijdens de wandeling: 

- Handgel voor gidsen en bezoekers 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Noodprocedure 
 
De organisator stuurt zichtbaar zieke mensen meteen naar huis. De zieke en mensen die in contact 
kwamen met deze persoon volgen de richtlijnen van Sciensano. 
 
Medewerkers en/of bezoekers die binnen de 14 dagen na het evenement positief zouden testen op 
Corona, dienen de organisatie hiervan op de hoogte te brengen via het corona-aanspreekpunt. Alle 
bezoekers die in dezelfde wandelgroep zaten als de zieke, alsook alle medewerkers, zullen van de 
besmetting op de hoogte gebracht worden en geadviseerd worden hun te laten testen bij de 
huisarts. 
 
Communicatie 
 

- De toegangsvoorwaarden worden meegedeeld op de site van OPENDOEK, waar ook alle 
informatie staat over het evenement. 

- De specifieke veiligheidsmaatregelen worden weergegeven op panelen die aanwezig zijn in 
de onthaaltent, de toiletten en op elke speellocatie. Ook op de site van OPENDOEK en de 
facebookpagina worden de veiligheidsmaatregelen toegelicht in een corona-gids. 

- Op alle panelen zal telkens de contactgegevens van het corona-aanspreekpunt vermeld 
staan. 

 
EHBO 
 
Er is een EHBO-koffer aanwezig op het evenement. Bij een ernstig ongeval zullen steeds de 
hulpdiensten opgeroepen worden. Kleine incidenten kunnen ter plaatse verzorgd worden door de 
EHBO-verantwoordelijke: Sofie Wanten. Mondmasker en handschoenen zijn mee opgenomen in de 
koffer. 
 
 
 


