
 
 

 

CORONARICHTLIJNEN: organisatoren in de 
Warandelokalen (niet-podium) 
Cultuurhuis de Warande 
 
Welkom terug in de Warande! Om de activiteit veilig te laten verlopen, vragen 
we jou een aantal richtlijnen te volgen, gebaseerd op adviezen van de overheid.  
 
 
VOORAFGAAND AAN JE ACTIVITEIT 
 
VERPLICHT 
 

• Op de pagina ‘Veilig naar de Warande’ vind je alle richtlijnen i.v.m. 
corona. Lees ze en bezorg ze ook aan de deelnemers van je activiteit. 

• Bezorg medewerkers en begeleiders vooraf de richtlijnen voor de 
organisator/begeleider 

• Activiteiten met nauw fysiek contact zijn niet toegestaan.  
• Laat mensen vooraf intekenen op je activiteit. Zo houd je een overzicht 

over het aantal deelnemers. 
• Bezorg alle deelnemers de contactgegevens van de verantwoordelijke  

van de activiteit. 
• Vul een risicoanalyse in. 
• CODE GEEL: mondmaskers zijn verplicht bij verplaatsingen in het 

gebouw. In de lokalen zijn ze verplicht als de afstand van 1,5 meter niet 
kan gegarandeerd worden. 

• CODE ORANJE: mondmaskers zijn altijd en overal verplicht (ook in de 
lokalen). 

 
AANBEVOLEN 
 
• Kan je activiteit buiten doorgaan? Geef daar dan de voorkeur aan. 
• Lees de sectorgids van jouw activiteit erop na. 
• Behoort je medewerker tot een risicogroep? Laat hem/haar dan vooraf een 

test doen. Lees het charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze 
samenleving' (in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het 
Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor 
Gerontolgie en Geriatrie, Prof. Erika Vlieghe) 
 

  



 
 

 

DE DAG VAN JE ACTIVITEIT  
 
VERPLICHT 
 

• Een aanwezigheidslijst met naam, voornaam, telefoonnummer of 
emailadres van elke deelnemer is verplicht en moet 1 maand 
bijgehouden worden. Vraag deelnemers je onmiddellijk te verwittigen als 
ze binnen de 14 dagen besmet worden met het coronavirus. Deze 
gegevens moeten afgeschermd zijn en mogen niet voor anderen 
zichtbaar zijn (GDPR). 

• VOOR elke activiteit desinfecteer je de deurklinken, de tafels, de stoelen 
en het audiovisueel materiaal. Ontsmettingsmateriaal, handgel, 
zakdoekjes en vuilbakken worden door de Warande voorzien. Huurders 
van lokalen melden zich aan bij de onthaalbalie en krijgen daar een 
ontsmettingspakket, de onthaalmedewerker gaat dan mee om de deur te 
openen en na de vergadering/les, brengt hij/zij de ontsmettingskit terug 
en doet de onthaalmedewerker de deur terug op slot. 

• Gebruik van materialen: Audiovisueel materiaal mag gebruikt worden – 
organisatoren ontsmetten zelf. Het materiaal wordt bediend door 1 
persoon. Deelnemers gebruiken zoveel mogelijk eigen materiaal. Indien 
materiaal gebruikt wordt door verschillende mensen, moet het telkens 
ontsmet worden. 

• Houd alle interactie zoveel mogelijk contactloos (betalen, 
materiaalgebruik) 

• Ga na of veiligheidsvoorschriften goed worden nageleefd en spreek 
mensen hierop aan als dit niet het geval is. 

• Stuur zieke mensen meteen terug naar huis. 
• Respecteer de 1,5 meter afstand / social-distancing. 

 
 
AANBEVOLEN 
 
• Stel deelnemers gerust en informeer naar hun welbevinden. 
• Deuren blijven zoveel mogelijk open. Als je ze toch wil sluiten, doet alleen 

de begeleider van de activiteit dit. Na afloop zet hij/zij de deur terug open.  

 
 
 
  



 
 

 

HOEVEEL MENSEN ZIJN TOEGELATEN IN JE LOKAAL? 
 
 Stoelen in 

rijen 
Aan tafel Bewegingsactiviteiten 

 (min 4 m² per 
persoon) 

(min 4 m² per 
persoon) 

( min. 10 m² per 
persoon) 

Tuinzaal 75 20 16 
Terraszaal 40 14 9 
Zwarte vloer 40 6  
Glazen zaal 32  7 
Rode toogzaal  48  
Lokaal A  15 + max. 5 

losse stoelen 
6 

Lokaal B  15 + max. 5 
losse stoelen 

6 

Lokaal C  15 + max. 5 
losse stoelen 

6 

Lokaal D  / 10 + lesgever 3 
Lokaal E  / 10 + lesgever 7 

 
 
PAUZE 
 
• De Rode Toog mag gebruikt worden. In de lokalen zijn de frigo’s niet gevuld.  
• Hou er  voor pauzes rekening mee dat de toog slechts een beperkt aantal 

mensen tegelijk kan bedienen. Splits grote groepen eventueel op. 
• Interacties (betalingen…) gebeuren zoveel mogelijk contactloos. 

 
LOCKERS 
 
• Een deel van onze lockers kan gebruikt worden, maar dient na gebruik 

ontsmet te worden. Een flesje met ontsmettingsgel of -middel is 
beschikbaar. 

 
  



 
 

 

NA JE ACTIVITEIT 
 
AANBEVOLEN 
• Laat ons weten hoe je activiteit verlopen is en wat de eventuele knelpunten 

waren i.v.m. corona-veiligheid. 

 
 
 
WAT DOET DE WARANDE? 
 
• Verluchting: er wordt gebruik gemaakt van de  verluchtingssystemen van de 

Warande. Er mogen in geen geval ventilatoren worden gebruikt. 
• Er is een vaste indeling van meubilair in de Warande, alsook looproute’s. 

Niets mag verzet worden behalve voor bewegingsactiviteiten. In dat geval 
moet na de activiteit alles weer teruggezet worden volgens plan. Er is een 
plan in elk lokaal. 

• Toiletten: zie de algemene richtlijnen in de toiletten. 
• De Warande voorziet extra poetsbeurten in lokalen, toiletten en lockers. 
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