CORONA-CHECKLIST VOOR EVENEMENTEN IN DE SPEULKOEL
Het Openluchttheater de Speulkoel Anloo is gelegen aan de rand van het Kniphortbos, idyllisch
en besloten in het groen. Oorspronkelijk aangelegd in simpele vorm in de jaren 30 van de vorige
eeuw, in onbruik geraakt en door de natuur overwoekerd, is het theater in de loop van 2016 op
een iets ruimere schaal en in modernere vorm in ere hersteld.
Het theater biedt plaats aan maximaal ongeveer 200 bezoekers. De voorstellingen worden
overwegend bezocht door inwoners van Anloo en wijde omgeving.
Het openluchttheater De Speulkoel Anloo biedt een gevarieerd programma van culturele
evenementen op het gebied van muziek, zang en andere theateractiviteiten, voor jong en oud.
Omdat De Speulkoel een openluchttheater is dat bovendien ruim is opgezet biedt het goede
corona-veilige mogelijkheden, mits het aantal bezoeker gelimiteerd is. Het speelvlak is 120 m2;
de toeschouwers hebben vaste zitplaatsen op stoelen aan tafeltjes met voldoende tussenruimte
en op een tribune. De tribune wordt aan het begin van het zomerseizoen opgezet en wordt aan
het eind van het seizoen weer opgeruimd en in de opslag geplaatst. Incidenteel wordt hij geheel
of gedeeltelijk verhuurd aan andere organisaties. De tafels en stoelen worden voor elke
voorstelling neergezet en na afloop weer opgeruimd.

1. Profiel van de evenementen
- Gevarieerd programma, bezoekers in alle leeftijdsgroepen; zie jaarfolder.
- Publiek overwegend uit Anloo en wijde omgeving.
- Normaliter heeft een voorstelling één aanvangsmoment en één afsluitmoment; alle
bezoekers arriveren en vertrekken gelijktijdig. Incidenteel kan een voorstelling door
groepen worden bezocht die elkaar opvolgen, in dat geval word een aangepaste
routering gehanteerd (zie kaartje).
2. Inrichting terrein
- De plattegrond toont: ingang, tribune en tafels, toiletgebouw, kiosk van waaruit catering
wordt verzorgd, fietsparkeerruimte.
- Op de tribune worden de bezoekers dambordsgewijs geplaceerd; de andere zitplaatsen
zijn op minimaal anderhalve meter onderlinge afstand.
- Er is ruim voldoende ruimte voor een desnoods zeer lange wachtrij.
- In geval van aansluitend bezoek door opeenvolgende groepen volgen vertrekkende
bezoekers een andere route zodat zij geen nieuwe bezoekers tegenkomen (zie kaartje).
- Het speelvlak is 120 m2. De ruimte voor het publiek is ca 500 m2.
3. Op- en afbouw
- De tribune wordt aan het begin van het zomerseizoen geplaatst en in het najaar weer
opgeruimd. Tafels en stoelen worden voor elke voorstelling opnieuw geplaatst.
- Materialen ten behoeve van een evenement worden in overleg met de uitvoerende
groep/artiest ruim vóór de voorstelling geplaatst en na vertrek van het publiek weer
opgeruimd.

ROM publ corona-checklist 20210713.docx (20210713)

1/4

4. Entree
- Zolang de coronamaatregelen gelden (anderhalve meter) wordt een gelimiteerd aantal
bezoekers gehanteerd (maximaal 60) en wordt gewerkt met een reserveringssysteem:
alle bezoekers melden zich vooraf aan, waarbij ook contactgegevens (mailadres,
telefoonnummer) worden vastgelegd.
- Bij aankomst worden de gegevens gecontroleerd en worden bezoekers via een vaste
looproute naar hun plaats gedirigeerd.
5. Informatie bezoekers
- Bezoekers worden bij reservering vooraf gewezen op informatie over corona en privacy
op de website.
- Bij de entree is een informatiebord aanwezig met de geldende coronaregels.
- Bij aanvang van een voorstelling geeft de organisatie mondeling een uiteenzetting van
de coronamaatregelen; ook wordt gewezen op de looproutes voor catering en toiletten.
6. Horeca en hygiëne
- In de pauze van een voorstelling en na afloop worden consumpties door onze
vrijwilligers gereserveerd.
- Voor de catering is een looproute aangegeven.
- De vrijwilligers in de catering-kiosk worden beschermd door een plastic afscheiding
tussen hen en de bezoekers.
7. Sanitaire voorzieningen
- De toiletten hebben een eigen toegang, gescheiden van de toegang tot het terrein. Er is
een looproute aangegeven.
- De toiletten worden regelmatig gereinigd. In de toiletten zijn ontsmettingsmiddelen
aanwezig.
- Er is toezicht op het aantal personen dat een toilet bezoekt. Indien nodig is er voor
wachtenden voldoende ruimte.
8. Contactpersoon en toezicht
- Het bestuur van de stichting Rondom Magnus bestaat uit vijf personen, die onderling
voortdurend contact hebben. Elk van hen kan als contactpersoon worden aangesproken,
Bij elke voorstelling is vertegenwoordiging van het stichtingsbestuur aanwezig.
9. Monitoring en ontruiming
- Bij elke voorstelling is vertegenwoordiging van het stichtingsbestuur aanwezig. Deze kan
beslissen over beëindiging van de voorstelling en ontruiming.
- Bij elke voorstelling is een BHV’er aanwezig, die eventuele ontruiming in goede banen
kan leiden.
- Bij elke voorstelling is ook een EHBO’er aanwezig.
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BIJLAGE 1. Plattegrond De Speulkoel met looprichingen.
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BIJLAGE 2. Route naar en van De Speulkoel.
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