
CORONA MAATREGELEN CULTUURKOEPEL HEILOO 

Wij zijn blij dat we met deze maatregelen jullie weer mogen ontvangen. Dit zal natuurlijk 
anders zijn dan je van ons gewend bent, maar we zullen er alles aan doen om onze gasten in 
alle veiligheid een prettige ervaring te bieden. Een veilige omgeving is natuurlijk ook 
belangrijk voor onze medewerkers. Zij doen hun uiterste best om al onze gasten te helpen 
binnen de benodigde maatregelen. We doen het samen. 
 

- Tickets zijn enkel online te bestellen.  
- Blijf thuis bij klachten. Tickets kunnen worden omgeboekt naar een andere 

voorstelling. Bij de kaartcontrole stellen wij je vragen over jouw gezondheid. 
- Houd altijd 1,5 meter afstand tijdens je bezoek van medebezoekers en van onze 

medewerkers. 
- De zaaldeur gaat 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. Houd er 

rekening mee dat bezoekers één voor één binnengelaten worden en u mogelijk even 
buiten moet wachten (op de 1,5 meter). 

- Er zijn diverse hygiënemaatregelen om bezoekers en medewerkers te beschermen, 
zoals kuchschermen en het veelvuldig schoonmaken van allerlei contactpunten zoals 
deurklinken en knoppen. 

- Je kunt zelf geen stoel kiezen, een medewerker wijst je een stoel toe in de zaal. 
Eenmaal op de plaats word je verzocht te blijven zitten tot na afloop van het concert 
(ook tijdens het slotapplaus). Na afloop van de voorstelling begeleidt de medewerker 
de gasten naar de uitgang. 

- Kom je niet uit hetzelfde huishouden? Dan mag je maximaal met zijn tweeën naast 
elkaar zitten. 

- Er is geen garderobe: je wordt verzocht je jas mee te nemen naar je stoel. 
- Toiletten zijn buiten gebruik. Alleen in nood kan het invalidentoilet gebruikt worden. 
- Er is geen pauze. 

- De bar is gesloten. Maar: neem gerust je eigen drankje mee. Wil je wel lege glazen, 
bekers, flessen weer mee naar huis nemen? 


