
Coronamaatregelen Toneelkring Wij en Teater De Minne 
 

We kijken uit naar je komst naar De Minne. Om jou een gezellige én veilige theateravond te bezorgen, 

nemen we deze coronamaatregelen: 

 Reserveren is verplicht. Wanneer je reserveert vragen we je e-mailadres en je telefoonnummer. 

We vragen je ook met hoeveel mensen je naar De Minne komt en of je een tafeltje wenst te 

reserveren voor na de voorstelling. 

 

 Op de avond van de voorstelling zelf openen wij de deuren een half uur vóór aanvang. In 

tegenstelling tot wat je bij ons gewend bent, kan je geen drankje bestellen vóór de voorstelling. 

Je mag ook niet aan een tafel gaan zitten. Het café en de keuken blijven gesloten tot na de 

voorstelling. 

 

 Bij het binnenkomen van De Minne vragen we je om je handen te ontsmetten. Wij voorzien 

handalcoholgel. 

 

 Uiteraard moet je een mondmasker dragen in De Minne. Dat is nu eenmaal vereist bij culturele 

evenementen. Je zal dit mondmasker ook moeten dragen tot na de voorstelling. 

 

 Zodra je binnen bent, ga je meteen naar de kassatafel. Je kan er betalen en je krijgt meteen je 

plaatsnummer. Heb je een tafel gereserveerd? Dan delen we je ook je tafelnummer mee. Nadat 

je hebt betaald en weet waar je in de zaal kan gaan zitten, neem je plaats in de toneelzaal. 

 

 GENIET VAN DE VOORSTELLING! :-) 

 

 Na de voorstelling, wanneer het applaus is uitgestorven, blijf je op je plaats zitten. Iemand van 

Wij zal de toeschouwers vragen om, rij per rij, de zaal te verlaten. Wanneer je een tafel hebt 

gereserveerd, ga je aan je tafel zitten. 

 

 Je zit aan je tafel? Oef, dat mondmasker mag af. Bon, je wil iets drinken? Dat kan uiteraard. Wenk 

iemand van de aanwezige helpers. Zij noteren je bestelling en brengen die naar je tafel. Je mag 

enkel zittend consumeren. Zoals dat in de horeca gebruikelijk is, mag je dus niet aan de toog gaan 

staan.  

 

 Als je rechtstaat om naar de WC te gaan of om De Minne te verlaten, zet je je mondmasker weer 

op. 

En belangrijk:  
 

 Houd steeds voldoende afstand (1,5 meter) van mensen die geen deel uitmaken van je bubbel. 

 

 Voel je je niet al te best of ben je ziek? Blijf dan thuis. 

 

Wij vragen je om deze regels te respecteren. Enkel wanneer iedereen meewerkt kunnen we het veilig en 

aangenaam houden voor iedereen. Bedankt! 


