
Parkeren kan bij het station en langs de Parallelweg (zoals aangegeven op het kaartje dat u van ons 

ontvangt na bestelling van de kaarten) 

Je betreedt de locatie op eigen risico (zoals je op het bestelformulier hebt aan gevinkt) 

Op het terrein zijn gescheiden in- en uitgangen gemaakt en dient 1,5 meter afstand in acht genomen 

te worden, mits bezoekers tot hetzelfde huishouden behoren. 

Wij vragen bij binnenkomst of je klachten hebt met betrekking tot het coronavirus en checken je 

temperatuur. Mondkapjes zijn niet verplicht, maar kunnen naar eigen inzicht gedragen worden. 

Bij de ontvangst krijgt elke bezoeker een nummer. Het nummer bepaald de plaats van opstelling 

voordat we naar de tribune gaan. Deze nummering is ook de volgorde waarop de tribune gevuld 

wordt. Op de stoelen staat een nummer dat correspondeert met het nummer dat de bezoeker bij de 

ontvangst gekregen heeft. Bezoekers die tot hetzelfde huishouden behoren kunnen naast elkaar 

zitten. (Let op! …op het kaarten-bestelformulier dient u aan te geven of U naast elkaar mag zitten. 

Wij zorgen dat de stoelen op de voor die avond geldende plek staan, conform uw informatie) Na 

afloop verlaten de bezoekers in omgekeerde volgorde de tribune.  

Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de begeleiders en medewerkers van de Paupers. 

Bij het verlaten van de voorstelling is er een gescheiden uitgang voor bezoekers die onder het genot 

van een consumptie nog even willen napraten en degenen die direct naar huis gaan. 

De catering vindt zo veel als mogelijk in de buitenlucht plaats. Statafels en stoelen staan op gepaste 

afstand, tenzij bezoekers tot hetzelfde huishouden behoren houdt een ieder 1,5 meter afstand.  

Bij de catering gelden dezelfde regels zoals die ook voor terrasbezoek gehanteerd worden. 

Betalingen worden uitsluitend via de pin verricht. Degene die alleen over contant geld beschikt kan 

een eventuele bijdrage in een daarvoor bestemde bus deponeren.  

Op het terrein zijn ruimschoots desinfecterende middelen aanwezig. Schroom niet deze ook te 

gebruiken. Liever een keer te vaak dan een keer te weinig. 

Voor de heren zijn plaskruisen aanwezig.  Voor de dames is een toiletunit aanwezig.    

Beide toiletgelegenheden worden met regelmaat gereinigd. De medewerkers van “De Untskepping” 

bedienen met plastic handschoenen. 

Voor de geldende RIVM-regels kijk op:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19)  en 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona 

Mondkapjes dragen is niet nodig aangezien het theaterstuk buiten is en het mogelijk is voldoende afstand te 

houden. Het virus wordt overdragen via druppels vocht. Die komen vrij tijdens praten, hoesten, lachen, etc. De 

grote druppels komen daarbij doorgaans niet verder dan 30 cm. De kleine druppels kunnen in de lucht  blijven 

hangen en meters ver komen wanneer er geen ventilatie is. In de buitenlucht en met handhaving van van 1,5 

meter wordt deze twee manieren van besmetting volledig en effectief voorkomen (mocht er iemand aanwezig 

zijn die zonder klachten toch corona virus bij zich draagt). Verder kunnen de druppels via contact (via 

oppervlakten en van mens-tot-mens) over gedragen worden. Daarom is goede handhygiëne belangrijk. Op 

plekken waar contact gemaakt kan worden, moet het dus mogelijk zijn deze handhygiëne te realiseren. Nog 

mooier is het om contact met oppervlakten (hout, metaal, kleding, huid) zo veel mogelijk of zelfs volledig te 

vermijden.       Bron: Dr. Martijn de Groot - Hoofd REshape - Radboud universitair medisch centrum 
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