
GC De kroon DRAAIBOEK
Veilige heropstart activiteiten en terugkeer  
naar de werkvloer vanaf 8 juni 2020

1. Algemene bepalingen omtrent hygiëne, veiligheid en circulatie

-  Er is een aangepast poetsprogramma voorzien voor de poetsploeg en logistieke ploeg. Voor -en na acti-
viteiten wordt een lokaal grondig gereinigd en ontsmet. 

-  Het sanitair en de kantoorruimte krijgen bijzondere aandacht (meer in detail onder aanwezigheid op de 
werkvloer).

-  Gevoelige oppervlakken zoals klinken, lichtschakelaars, plexiwanden,… worden meerdere malen per 
dag gereinigd.

-  Extra aandacht voor gedeelde materialen: sleutels, kopieermachine, frigo, deurklinken.
-  Liften mogen enkel gebruikt worden door het personeel en personen met een fysieke beperking.
-  Er komen duidelijke markeringen over hoe het circulatieplan gevolgd moet worden.
-  Er komen stickers aan de lokalen met de maximaal toegestane capaciteit.
-  Er komen handgeldispensers op strategische plaatsen, verspreid over het hoofdgebouw en Dkantine.
-  Het maximaal aantal toegestane personen voor activiteiten, per ruimte, in het circulatieplan is bepaald 

op basis van de volgende criteria. De ingebouwde garantie dat mensen ten minste 1,5 meter afstand 
kunnen houden indien ze niet tot dezelfde contactbubbel behoren die op dat moment toegestaan is. 
De veiligheidsafstand geldt niet voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

2. Aanwezigheid op de werkvloer: heropstart 8 juni 2020 – 3 juli 2020

Vanaf 8 juni zal een groter deel van het personeel opnieuw frequenter de werkzaamheden hervatten op de 
werkvloer. Dit gebeurt steeds met een overwogen bezetting om de basiswerking van De kroon te kunnen 
garanderen en zachtjes aan terug op te starten.

Activiteiten waarvoor men noodzakelijk op de werkvloer aanwezig moet zijn:
- Administratieve taken zoals de verwerking van post, boekhouding, betalingen, ondertekening van be-

langrijke documenten.
-  Onthaal.
-  Begeleiden van activiteiten door derde gebruikers (Study Spaces).
-  Onderhoud en poetsen, na activiteiten in één van de zalen en nadat personeel in de kantoorruimte is 

geweest.
-  Vergaderingen met artiesten, partnerorganisaties en bestuursleden.
-  Voorbereiding van locatieprojecten (voorbeeld: activiteiten aan woonzorgcentrum Bloemendal).
-  Opening Dkantine tijdens de Groendreefmarkt.

Organisatie op de werkvloer tijdens de kantooruren vanaf 8 juni
De ploeg van De kroon bestaat momenteel uit: 1 VT A-niveau cv, 1 VT B-niveau stafmedewerker (vzw), 1 
60% of 3 dagen/week B-niveau technieker, 2 VT D-niveau technisch assistenten, 1.5 VT D-niveau poetshulp, 
1 70 % D-niveau conciërge, 1 50% C-niveau grafisch medewerker (vervangingscontract) en 1.3 VT C-niveau 
onthaal, 1 VT D-niveau administratie.

-  De onthaalmedewerkers worden alternerend ingeschakeld. Na elke shift wordt de werkplaats aan het 
onthaal grondig gereinigd. Er komt ook een plexiglas aan het onthaal om bezoekers op een veilige ma-
nier te kunnen ontvangen.

-  Voor het reinigen van de kantoorruimte, de zalen en het sanitair wordt ook met shiften gewerkt (voor-
middag en namiddag). Per shift wordt 1 persoon van de logistieke ploeg (poets + technisch assistent) 
ingeschakeld.

-  De cv en staf zullen blijven telewerken maar zijn ook opnieuw aanwezig in de kantoorruimte indien 
nodig. De cv en de staf hebben een eiland dat zij alleen gebruiken.

-  De grafisch medewerker doet voornamelijk telewerk.
-  Aan het administratief eiland met 4 plaatsen zitten maximaal 2 personen: schuin tegenover elkaar om 

maximale afstand te garanderen. Daar is 1 plaats voor de boekhouding en 1 voor de staf voorzien. Deze 
plaatsen worden steeds door dezelfde mensen bezet. En er komt mogelijk een plexiwand op het eiland 
in het midden.

-  Indien 1 van de vaste plaatsen worden ingenomen door een ander teamlead wordt er voor en- na 
gereinigd.

-  De technieker wordt vliegend ingezet en heeft een vaste werkruimte naast de theaterzaal waar enkel hij 
werkt, maar hij kan ook op andere plaatsen in De kroon aanwezig zijn, afhankelijk van de activiteit.



- Elk personeelslid krijgt een persoonlijke basisset kantoormateriaal (met balpen, perforator, nietjesmachi-
ne,…). Deze wordt niet gedeeld.

-  Gebruik van mondmaskers op de werkvloer is verplicht in bepaalde omstandigheden (cfr. Voorschriften 
Nationale Veiligheidsraad). Elk personeelslid beschikt over 2 herbruikbare mondmaskers en een 10-tal 
wegwerpmaskers.

-  Er zijn handschoenen voorhanden voor het personeel.
-  De ronde tafel in het secretariaat wordt niet meer gebruikt voor het middageten.
-  Aangeraden wordt om zoveel mogelijk in de openlucht alle activiteiten te organiseren (vergaderen, lunch, 

ateliers,…)

Andere activiteiten in De kroon tussen 8 juni - 3 juli
Zie circulatieplan eerste verdieping + Dkantine + Groendreefmarkt.
- Vanaf 8 juni worden de twee vergaderzalen op de eerste verdieping opengesteld voor de Study Spaces. 

Per lokaal worden 2 studenten toegelaten tussen 9u-17u. Voordat nieuwe studenten de zalen mogen be-
treden, wordt er grondig gereinigd. Indien er een grote opkomst is wordt de zuilenzaal ook opengesteld, 
de minimumafstand van 1,5 meter per tafel in achting genomen.

- De cv, staf en technieker zijn elke woensdag kort aanwezig in De kroon om een radioprogramma aan 
woonzorgcentrum Bloemendal voor te bereiden. De voorbereiding gebeurt hoofdzakelijk in de kantoor-
ruimte. Daarbij wordt door éénzelfde persoon gebruik gemaakt van de printer die voor -en na zijn of haar 
handen ontsmet. Het verder verloop van de activiteit vindt extra-muros plaats, in openlucht en met de 
nodige social distancing.

- Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten onder begeleiding plaatsvinden met maximum 20 deelnemers. 
Vanaf 1 juli zijn activiteiten met 50 deelnemers toegestaan.

- De Groendreefmarkt is opnieuw heropgestart. Deze vindt momenteel plaats op de parkeerplaatsen 
verspreid over de hele lengte van De kroon (tussen de Villo-stand en de Groot-Bijgaardenstraat) en niet 
op het terras van De kroon zoals gewoonlijk. De kroon heeft samen met de gemeente een veilig circula-
tieplan uitgewerkt voor de markt.

- De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de horecasector opnieuw kan heropenen vanaf 8 juni. 
Dkantine zal gedurende de zomerperiode in een vast ritme opengaan op woensdag, tijdens de Groen-
dreefmarkt (14u-19u). Er wordt rekening gehouden met:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels.
 • Er mogen maximaal 10 personen aan dezelfde tafel zitten, die in dezelfde contactbubbel zitten en 

die wekelijks kan veranderen.
 • Klanten moeten aan de eigen tafel blijven zitten.
 • Er komt een handgeldispenser aan de ingang en 2 aan de toog.
 • Vrijwilligers die de bar openhouden krijgen elk een herbruikbaar mondmasker en handschoenen + 

elk een eigen flessenopener. Er worden op strategische plaatsen bakken voor leeggoed voorzien, waar 
klanten zelf hun leeggoed in kunnen terugzetten. Afwas gebeurt met de machine op minstens 60 
graden.

 • Dkantine mag tot 01u openblijven.
 • Voorstellingen met publiek zoals bv. Quality Time kunnen doorgaan vanaf 1 juli, de veiligheidsaf-

stand en het maximaal aantal aanwezigen van 200 personen in achting genomen.

3. Periode juli 2020

- Gedurende de maand juli vinden er een aantal activiteiten plaats op locatie en in de openlucht in sa-
menwerking met Archipel 19. Er blijft de optie om ze naar een ruimte binnen De kroon te verplaatsen 
indien dit door omstandigheden noodzakelijk blijkt. De maximumcapaciteit van 200 toeschouwers en de 
minimumafstand worden gerespecteerd.

- De kroon is gedurende deze periode gesloten (vanaf 6 juli tem 2 augustus) wat betekent dat enkel de cv, 
stafmedewerker, technieker en sporadisch logistiek of onthaal medewerkers aanwezig zullen zijn op deze 
activiteiten. Er wordt gewerkt met mondmaskers, handgel en handschoenen en de regels met betrekking 
tot social distancing worden in achting genomen. 

- Dkantine en het terras blijven wel doorlopend open op woensdag tijdens de Groendreefmarkt. Met een 
optie om ook op vrijdag opnieuw te openen.

4. Periode augustus 2020

Vanaf 3 augustus heropent De kroon na de verlofperiode. Alle regels op de werkvloer en het arbeidsregime 
uit juni worden hernomen en alle zalen worden opnieuw in gebruik genomen. Voor -en na alle activiteiten 
wordt er gereinigd en ontsmet.
Zie alle grond -en circulatieplannen. 
Overige activiteiten
- De Study Spaces hernemen.
- De activiteiten in symbiose met Archipel 19 blijven op wekelijkse basis plaatsvinden op locatie in open-

lucht.



- Tijdens de eerste drie weken van augustus vinden er (mits een projectsubsidie van Vlaanderen CJSM voor 
het project Generatie Veerkracht) creatieve cursussen plaats met kleine groepjes kwetsbare kinderen. In 
eerste instantie vinden deze plaats in openlucht, maar er worden ook 1 of 2 van de zalen in het hoofd-
gebouw van De kroon ter beschikking gesteld. Deze worden aan dezelfde voorwaarden gereinigd en 
ontsmet die sinds juni van toepassing zijn.

- Tijdens de laatste week van augustus vindt een speelweek plaats, met een groep van 12 kinderen met 
leeftijd 9-12 jaar. Hiervoor worden de crearuimte en de grote zaal voorzien, voor de opvang van de kinde-
ren. Het thema is ‘de bospatrouille en veld van vertier’, de activiteiten zullen dus plaatsvinden in open-
lucht. 

- Alle corona-voorwaarden en maatregelen voor de creatieve weken en speelweken werden uitgewerkt in 
draaiboekboek door de Ambassade en VGC: werken met bubbels, reinigen van sanitair en lokalen, medi-
sche fiches opvragen, lokaal voor verzorging voorzien,…

- https://ambrassade.be/files/attachments/.2953/COM_20200522_jeugdwerkregels_zomer_2020_DEF.pdf
- Ook tijdens de laatste week van augustus is er een optie om leerlingen van het KTA eindexamens te laten 

afleggen. Hiervoor worden ‘t theaterke en de zuilenzaal opengesteld.
- Er komen duidelijke afspraken tussen monitoren van de speelweek en examenbegeleiders, zodat ze niet 

op hetzelfde moment door de gangen wandelen om de bubbels gescheiden te kunnen houden.

5. Periode september 2020 – 7 oktober 2020

De voorwaarden die sinds augustus van toepassing zijn blijven ongewijzigd voor september binnen de  
werking van De kroon.
- Hoewel er een aanpassing wordt toegekend voor de cultuursector, met name dat de minimumafstand 

tussen bubbels tijdens een voorstelling versoepeld wordt, blijft De kroon de maximumcapaciteit van 30 
toeschouwers per voorstelling hanteren voor de grote zaal. Om het risico op besmetting zo laag mogelijk 
te houden.

- De doorlopende activiteiten die sinds augustus hernamen blijven plaatsvinden, onder dezelfde voorwaar-
den.

- Verenigingen kunnen opnieuw zalen huren, onder de voorwaarde dat hun activiteiten coronaproof kun-
nen plaatsvinden.

- De kroon zet volop in op artiesten in residentie, die in ruil voor gratis zaalgebruik een gratis try-out of 
première brengen. 

- Cursussen beginnen: tekenatelier, turnen voor kinderen, conditiegym, bootcamp,…
- Op donderdag herneemt de BLEDwerking met BLEDonderdagen en naaiateliers, de spelletjesavonden 

gaan nog niet opnieuw door omdat deze als een risicovolle activiteit worden beschouwd.
- Dkantine gaat vrijdag opnieuw open vanaf 15u30 voor de after works. Het sluitingsuur wordt wel vastge-

legd op 23u00 in plaats van 01u00.
- Er worden op zaterdagvoormiddag opnieuw biomanden verdeeld in Dkantine. Enkel op bestelling. Bij 

goed weer worden de groetenmanden in openlucht verkocht, op het terras.
- Vanaf 12 september wordt er elke zaterdag een veganistisch restaurant georganiseerd in Dkantine. 

Telkens in twee shiften van 15 inschrijvingen. De tafelschikking kan worden aangepast op basis de van 
bubbels die zich inschrijven, onder de voorwaarde dat er nooit meer dan 5 personen samenzitten en er 
nooit meer dan 15 personen (exclusief personeel: kok, barverantwoordelijke en kelner) tegelijk aanwezig 
zijn in Dkantine.

- Het Répair Cafe herneemt op maandelijkse basis op zondag.
- Schoolvoorstellingen, workshops en films voor lagere scholen kunnen plaatsvinden. Het lager onderwijs 

start in code geel. Dit betekent dat leerlingen uit verschillende klassen en verschillende scholen gemengd 
aan een activiteit mogen deelnemen. De kroon zorgt er wel voor dat, daar waar mogelijk, verschillende 
bubbels gescheiden worden door minstens 1 rij stoelen. Vanaf 12+ is het verplicht om een mondmasker 
te dragen, dit geldt voor zowel leerlingen als leerkrachten. Tijdens de voorstelling bewaren leerkrachten 
en begeleiders ten allen tijde een afstand ten aanzien van de leerlingen van 1,5 meter. Dit geldt ook voor 
leerlingen uit de eigen klas.

6. Periode 8 oktober 2020 – 25 oktober 2020

- Vanaf donderdag 8 oktober gaat de bar- en restaurantwerking van Dkantine toe.
- Dkantine wordt wel nog gebruikt als zaal waarin activiteiten kunnen plaatsvinden: de verdeling van bio-

manden, het naaiatelier en de BLEDonderdag kunnen doorgaan. Wel onder de voorwaarde dat er enkel 
mensen worden toegestaan die hebben gereserveerd voor de activiteit en de bar dus gesloten is voor het 
publiek.

- Het Répair Café wordt tijdelijk on hold gezet, omdat het door de organisatie als een risicovolle activiteit 
beschouwd wordt.

- Recepties en andere catering-gelegenheden waar drank en eten aanwezig is in De kroon worden on hold 
gezet.

- De Groendreefmarkt gaat nog steeds door, het is wel verboden om ter plaatse drank en eten te consume-
ren



- Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Agatha-Berchem heeft beslist dat er tot en met 
minstens de eerste week van november geen activiteiten meer mogen plaatsvinden in de openbare ruim-
te tenzij zij daar zelf expliciet toestemming voor geven. Omwille van die reden is de schoolvoorstelling 
‘Straatwild’, die tijdens de maand oktober zes keer zou spelen voor één klasgroep op het Schweitzerplein, 
uitgesteld.

- Scholen bevinden zich nog steeds in code geel, schoolvoorstellingen die gepland staan binnen de accom-
modatie van De kroon kunnen plaatsvinden.

- Ook andere geplande activiteiten in de grote zaal kunnen plaatsvinden.

7. Periode 26 oktober 2020 – 23 december 2020

- De dienstverlening wordt gecontinueerd, hetzij via telewerk door de medewerkers, hetzij via een uiterst 
veilige werkomgeving.

- De onthaalwerking van De kroon loopt door: we helpen u fysiek aan de onthaaldesk of per mail en per 
telefoon tijdens de gewone openingsuren.

- In de gemeenschapscentra vinden geen (sociaal-)culturele activiteiten plaats, behalve voor kinderen tot 
12 jaar. Alle andere geplande (socio-)culturele activiteiten (12+) worden verplaatst/geannuleerd.

- Residenties van professionele kunstenaars kunnen wel nog plaatsvinden.
- Tijdens de verlengde herfstvakantie en in de kerstvakantie vindt er een speelweek plaats voor kinderen 

onder de twaalf jaar, workshops in een coronaproof bubbel.
- Vergaderingen, infomomenten verlopen digitaal. Geplande fysieke vergaderingen met externen in De 

kroon worden geannuleerd.
- Er wordt blijvend ingezet op veilige werkomstandigheden voor de logistieke ploeg.
- De sluiting van Dkantine en het veganistisch restaurant wordt verlengd tot ten minste 23 december.
- Voor receptieve activiteiten (zaalhuur) geldt dezelfde regel: cursussen en zaalhuur voor volwassenen 

(12+) en senioren worden tijdelijk opgeschort. 
- Receptieve activiteiten van (lagere) scholen vinden al dan niet plaats na overleg met de betrokken scho-

len. 
- Study Spaces voor studenten vinden wel plaats in De kroon om studenten die thuis geen ruimte en rust 

vinden, te faciliteren. Dit alles met beperkte capaciteit en in zeer veilige omstandigheden verspreid over 
meerdere lokalen en enkel na reservatie.

- Lessen van Lethas of het deeltijds kunstonderwijs in De kroon volgen hun eigen protocollen. Wat betreft 
de muziekacademie is enkel 1 op 1 onderwijs mogelijk voor volwassenen. Musiceren in groep kan tot en 
met vier leerlingen + de leerkracht (voor blaasinstrumenten en zang geldt de 1 op 1 regel).

- Lagere scholen schakelen over naar code oranje: alle extra-muros activiteiten worden uitgesteld. Er wordt 
gezocht naar een nieuwe datum voor de geplande schoolvoorstellingen.

- Projecten als ‘Homelands’ zijn on hold gezet tot ten minste januari.
- De kroon zet volop in op welzijn. Op 10 november vonden er huis-aan-huisbezoeken plaats bij de senio-

ren die aangesloten zijn bij FedOs, mensen voor mensen. De bedoeling is om hen een hart onder de riem 
te steken met een babbel, een boeket en een kaartje. 

- De kroon zoekt verder naar welke rol het centrum kan spelen in tijden van corona voor senioren en ande-
re kwetsbare doelgroepen. Alle vragen en tips blijven welkom. 

- De verenigingen die aan De kroon verbonden zijn, worden gecontacteerd, om na te gaan hoe het met 
hen gaat, hoe hun werking loopt en wat De kroon al dan niet kan betekenen voor hen.

- Elke week vindt de Groendreefmarkt plaats op woensdag tussen 14u-19u.
- De biomanden worden verdeeld op zaterdag tussen 10u-12u.
- In de maand december wil De kroon via het project ‘artiesten aan huis’ een vrolijk lichtpuntje brengen. Je 

kan een theatermaker, muzikant, poëet, tekenaar of creatieveling reserveren voor jezelf of een dierbare 
die aan huis op de stoep en op veilige afstand jou of je vrienden een fijn cultureel momentje bezorgt.

- WZC Bloemendal wordt extra gesoigneerd in de donkere maanden. Tijdens de eindejaarsfeesten starten 
we radio Bloemendal opnieuw op met live uitzendingen en ‘evergreens’ in een speciale kerst- en nieuw-
jaarradio. We brengen ook live muziek in openlucht in de tuin en zorgen voor versieringen op de ramen. 
Een kerspakket met kerstroos, scheurkalender en zoetigheden wil al de bewoners een extra hart onder de 
riem steken. 

- Er komt een speciale editie van SKRAB met alle mogelijke tips en trucs uit Sint-Agatha-Berchem en veel 
luchtig leesvoer om deze tijden zo goed mogelijk door te komen.

8. Periode 24 december 2020 – 3 januari 2021

- De kroon is dicht tijdens de jaarlijkse sluiting tussen Kerstmis en nieuwjaar, er vinden geen activiteiten 
plaats in De kroon.



9. Periode 4 januari 2021 – 31 januari 2021

 De voorwaarden die binnen De kroon van kracht waren binnen de periode 26 oktober – 23 december 
blijven behouden. Dit betekent dat alle activiteiten met een doorlopend karakter die ook toen liepen blijven 
plaatsvinden. Daarboven vinden ook de volgende activiteiten plaats:
- Het project Homelands herneemt. De deelnemersgroep betreft chiro Koraal, zij hervatten hun zondagse 

activiteiten voor kinderen –12 jaar. Kunstenaar/oud-speler Hussein Rassim begeleidt workshops voor de 
kinderen en hun leiders rond het thema ‘zich thuis voelen’. De activiteiten vinden plaats in openlucht en 
in de lokalen van de chiro. Het eindresultaat wordt een documentaire onder live muzikale begeleiding die 
midden maart afgewerkt zal zijn en gestreamd zal worden, tenzij de coronamaatregelen versoepelen.

- Twee kunstenaressen zijn in residentie: muzikante Veerle Pollet en danseres Elisabeth Borgermans.
- Op zondag 31 januari vindt De kroon Wintert plaats. De jaarlijkse nieuwjaarsbrunch, omkaderd door 

muzikale interventies, speeches en animatiefilms, zal er dit jaar anders uitzien. De kroon voorziet afhaal-
maaltijden die mensen op bestelling kunnen afhalen. Deze lunchboxes bevatten bovendien een cd van 
Paulette Verlee, een wenskaart en boekje om creatief aan de slag te gaan met thuisverlichting. Daarnaast 
wordt er een concert, van Paulette Verlee, live gestreamd tussen 10u30 –13u30. Dot bestaat uit twee 
sets. Tijdens de pauze toont De kroon een compilatiefilmpje met een overzicht van de belangrijkste acti-
viteiten van het afgelopen jaar.

10. Periode 1 februari 2021 – 8 maart 2021

Vanaf 1 februari gelden er nieuwe regels binnen het jeugdwerk.
- Kinderen tot en met 12 jaar mogen blijven samenkomen, maar maximum in groepen van 10 personen(ex-
clusiefde begeleiding). Met uitzondering van de krokusvakantie (13 t.e.m. 21 februari), dan mogen kinderen 
samenkomen in groepen van 25 personen. Het wordt aangeraden om activiteiten in openlucht te laten 
plaatvinden indien dit kan, overnachtingen zijn verboden. Er wordt ook aangeraden om kinderen slechts 1 
vrijetijdsactiviteit op weekbasis te laten uitoefenen.

- Activiteiten voor jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar mogen opnieuw plaatsvinden, met maximaal 10 personen 
(exclusief begeleiding). Ook in de krokusvakantie geldt deze regel. Activiteiten moeten verplicht in openlucht 
plaatsvinden en overnachten is verboden. Er wordt aangeraden om jongeren slechts 1 vrijetijdsactiviteit te 
laten uitoefenen op weekbasis.

-  In De kroon vindt een speelweek plaats tijdens de krokusvakantie voor kinderen van 9 t.e.m. 11 jaar rond 
het thema ‘red de planeet’. In totaal kunnen er 15 kinderen worden ingeschreven. Voor deze kinderen

 worden er ook animatiefilms voorzien op het einde van de week.
-  Tijdens de krokusvakantie staan er ook twee workshops gepland in De kroon: ‘Beweeg!’ van Vloeistof
 en ‘Time Play’ van LAP vzw, voor kinderen van 5 t.e.m. 11 jaar. Deze workshops worden opengesteld
 voor kinderen die niet deelnemen aan de speelweek. Per workshop kunnen er zich in totaal 15 kinderen
 inschrijven.
- - De filmsessies voor Homelands blijven plaatsvinden aan de lokalen van chiro Koraal, de huidige maatre-

gelen voor jeugdwerk indachtig. Op zondag 28 maart gaat de ciné-documentaire, het eindresultaat van 
van het artistiek project, in première.

11.  Periode 8 maart 2021 – 15 maart 2021

Vanaf 8 maart zijn er nieuwe versoepelingen van  kracht.
-  Vanaf 8 maart is het opnieuw toegestaan  om met 10 personen in buitenlucht af te spreken. 
 De afstandsregel van 1,5 meter tussen verschillende personen blijft van toepassing. 
-  Activiteiten met kinderen (-13 jaar) kunnen terug binnen plaatsvinden in groepen van maximum 10 kin-

deren, of maximaal 25 kinderen in openlucht.
-  Activiteiten voor jongeren (t.e.m. 18 jaar) kunnen plaatsvinden in openlucht voor maximaal 10 personen.
-  Op 11 maart gaat de Algemene Vergadering van De kroon door, wegens omstandigheden wordt het een 

online editie, met prof. Eric Corijn als gastspreker.

12.  Periode 16 maart 2021 – 26 maart 2021

Vanaf 15 maart komt er een bijkomende versoepeling voor scholen.
- Scholieren uit de middelbare en lagere school mogen deelnemen aan extra-muros activiteiten  

binnen de eigen klasbubbel, indien de school hier toestemming voor geeft.



13.  Periode 27 maart 2021 – 18 april 2021

De versoepelingen die sinds 8 maart zij aangekondigd worden grotendeels teruggeschroefd en er worden 
bijkomende maatregelen genomen.

-  Vanaf 27 maart wordt de maatregel om met 10 personen in openlucht af te spreken verstrengd, buiten 
afspreken kan met maximaal 4 personen.

-  Vanaf 29 maart gaat de pauspauze in voor lagere en middelbare scholen. Er wordt geen les meer gege-
ven tot na de paasvakantie, geplande examens kunnen wel nog plaatsvinden op school. Kleuterscholen 
kunnen zelf beslissen of ze open blijven tot aan de paasvakantie of niet.

-  De lessen van de academie voor muziek en woord worden stilgelegd tot minstens na de paasvakantie.
-  Tijdens de eerste week van de paasvakantie vindt er een speelweek voor kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar 

oud plaats in De kroon. Kinderen mogen nu maximaal in bubbels van 10 samenkomen (begeleiders niet 
meegerekend), de kinderen die zich inschreven worden opgedeeld in twee bubbels van 6 kinderen. Activi-
teiten voor kinderen mogen binnen plaatsvinden, daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk in openlucht 
georganiseerd.

-  Ook tijdens de eerste week van de paasvakantie vindt de muzikale workshop van studio Koko tijdens 2 
namiddagen plaats in De kroon. Een keer voor kinderen van 6 tot 8 jaar en een keer voor kinderen van 9 
tot 11 jaar.

-  Vanaf zaterdag 10 april worden de biomanden opnieuw wekelijks verdeeld in Dkantine, enkel op reserva-
tie. De barwerking blijft gesloten.

14.  Periode 18 april 2021 - 25 april 2021

Vanaf 19 april hernemen de lessen van de academie voor muziek en woord.

15.  Periode 26 april 2021 – 8 mei 2021

Het is opnieuw mogelijk om met 10 personen af te spreken in openlucht.

16.  Periode 8 mei 2021 – 31 mei 2021

Vanaf 8 mei komen er bijkomende versoepelingen.

-  Het terras van Dkantine heropent onder de volgende voorwaarden op woensdagnamiddag tijdens de 
Groendreefmarkt tussen 14u00-19u00:

· Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
· Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
· Enkel zitplaatsen aan tafel
· Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten
· Bediening aan de bar is niet toegestaan
· De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen of om 
te betalen.
· De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00

-  Buitenactiviteiten en evenementen zijn toegelaten voor een publiek van maximaal 50 personen, social 
distancing moet in achting genomen worden en het publiek moet neerzitten.

-  De theatervoorstelling ‘Potloodmoordenaar’ speelt op vrijdag en donderdag 20 en 21 mei voor in totaal 6 
klasbubbels en op maandag 24 mei voor gezinnen . Op voorhand reserveren is verplicht.

-  Verenigingen kunnen opnieuw samenkomen met maximaal 25 personen, in openlucht. Kinderen kunnen 
met maximaal 10 personen, exclusief begeleiders, deelnemen aan activiteiten die binnen plaatsvinden. 
Publiek wordt niet toegelaten tijdens deze activiteiten

17.  Periode 1 juni – 8 juni 202

Vanaf juni wordt de volgende versoepeling, onder voorbehoud, doorgevoerd:

-  Dkantine heropent bijkomend opnieuw op vrijdag, tussen 15u30-22u00.
-  Bezoekers kunnen ook opnieuw binnen plaatsnemen, met 4 personen per tafel. Bezoekers moeten per 

tafel ten allen tijde een afstand van 1,5 meter van andere tafels bewaren.



18.  Periode 9 juni – 27 juni 2021

- Bezoekers mogen ook opnieuw binnen zitten in Dkantine, maximaal 4 per tafel (tenzij je huishouden meer 
dan 4 leden telt). 

-  Evenementen kunnen opnieuw binnen plaatsvinden, voor maximaal 200 personen. Het publiek moet 
neerzitten en een mondmasker dragen, het maximaal aantal toegestane bezoekers mag niet meer dan 
75% van de totale zaalcapaciteit bedragen, social distancing in achting genomen.

-  Voor evenementen in openlucht geldt een maximum van 400 personen. Het publiek moet een mondmas-
ker dragen en social distancing respecteren.

-  Jeugdactiviteiten kunnen ook opnieuw plaatsvinden t.e.m. 50 kinderen of jongeren (tot 18 jaar), zowel 
binnen als buiten.

- Sportactiviteiten kunnen opnieuw met 50 personen binnen (indien social distancing kan gegarandeerd 
worden) en buiten met maximaal 100 personen plaatsvinden. 

-  Feesten en recepties worden opnieuw toegestaan voor maximaal 50 personen, conform de meest recente 
regels voor de horeca. Op 15 juni organiseert De kroon een eerste editie van ‘Dkanjers’, een nieuwe for-
mule binnen de seniorenwerking.

19.  Vanaf 27 juni

Verdere versoepelingen worden doorgevoerd:
·  Een maximum van 8 personen per tafel is toegestaan in Dkantine, kinderen tot en met 12 jaar niet meege-

teld. Een huishouden mag een tafel delen.
·  Het sluitingsuur van Dkantine wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts.
·  Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het 

overige gelden de regels van de horeca.
·  Toegestane capaciteit voor evenementen binnen: verhoging 100% van de Covid Infrastrucuture Risk Model 

capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenemen-
ten en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket 
toegang geeft tot het event.

·  Toegestane capaciteit voor evenementen in openlucht: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen 
wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft. De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen 
vervalt indien men zit.

·  Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal 
toegestaan.

·  Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan 
de ingang van het evenement aan te bieden.

·  Aan jeugdactiviteiten kunnen opnieuw 100 kinderen of jongeren deelnemen.
·  Op 1 juli vinden er drie concerten in de oude kerk plaats van het Brussels Operette Theater, gekoppeld aan 

een receptie in De kroon.
·  Op 2 juli vindt De kroon Zomert plaats, met speeches, catering en muzikale interventies

20.  Vanaf 13 augustus t.e.m. september

Er wordt niet verder versoepeld of verstrengd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de regels die tijdens de 
zomer gelden blijven van toepassing.
Nieuw is wel de invoer van het Covid Safe Ticket (CST), een bewijs dat je:
- Al minstens twee weken volledig gevaccineerd bent.
- Of recent, binnen de 48 uur met een PCR-test of binnen de 24 uur met een sneltest, negatief bent getest.
- Of de voorbije 6 maanden al eens besmet bent geweest met het coronavirus.
Er mag geen CST gevraagd worden aan burgers die jonger zijn dan 16 jaar.
De organisator beslist zelf om al dan niet gebruik te maken het CST. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van 
het CTS, dan blijven de huidige coronamaatregelen gelden. De kroon maakt gedurende deze periode geen 
gebruik van het systeem 



21.  Vanaf 1 oktober t.e.m. 15 oktober

Het gebruik van het CST is nog niet verplicht, omdat De kroon momenteel geen gebruik maakt van het 
systeem blijven:
- Social distancing en het dragen van mondmaskers verplicht bij verplaatsingen in Dkantine.
- Social distancing en het dragen van mondmaskers blijven verplicht voor culturele activiteiten in de grote 
zaal en bij verplaatsingen. De zaalcapaciteit blijft momenteel nog beperkt tot maximaal 75% van het Covid 
Infrastructure Risk Model (CIRM).

22.  Vanaf 15 oktober

Vanaf 15 oktober wordt het CST verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bepaalde aangelegen-
heden, gedurende maximaal 3 maanden, waaronder:
- Dkantine binnen, dus niet op het terras.
- Culturele, recreatieve en feestelijke activiteiten voor meer dan 50 personen binnen en meer dan 200 
personen buiten.
- CST kan worden gebruikt voor culturele, recreatieve en feestelijke activiteiten voor minder dan 50 per-
sonen binnen en minder dan 200 personen buiten. In dit geval vervallen de mondmaskerplicht en social 
distancing. Indien niet voor CST gekozen wordt blijven de mondmaskerplicht en social distancing gelden.
Je kan jouw CST bekomen via de CovidSafeBE-app die je op jouw smartphone kan downloaden. Of je kan dit 
document ook verkrijgen via de websites: covidsafe.be, Mijn Gezondheid, Brussels Gezondheidsnetwerk en 
mijn Burgerprofiel

23.  Vanaf 20 november tot 28 januari

- de mondmaskerplicht geldt in alle publiek toegankelijke ruimtes voor iedereen vanaf 10 jaar
- in Dkantine wordt het CST gevraagd en geldt er mondmaskerplicht (tenzij je zit)
- bij voorstellingen geldt het CST en geldt er mondmaskerplicht

Bijkomende regels van 29 november:
- Dkantine horecaregels:
 Maximum 6 personen aan een tafel. Een huishouden mag een tafel delen, 
 ongeacht de grootte van dat huishouden.
 enkel zitplaatsen
 sluiting om 23u
- Grote Zaal
 enkel evenementen met een zittend publiek
 CTS en mondmasker

24.  Vanaf 6 december gelden de volgende bijkomende regels

Rechtstaand consumeren is niet toegestaan, klanten moeten plaatsnemen aan een tafel of aan de toog.

Enkel evenementen met een zittend publiek mogen plaatsvinden, en dat met maximum 200 toeschouwers. 
Voor alle voorstellingen en activiteiten wordt een CST gevraagd.
Tijdens de voorstelling moet iedereen die ouder is dan zes jaar een mondmasker dragen.

Voor activiteiten zijn de volgende maatregelen van kracht:
Binnen zijn niet-publiek toegankelijke georganiseerde activiteiten niet toegelaten.
Voor jeugd gelden er enkele uitzonderingen. De activiteit mag plaatsvinden als het om een socio-culturele 
activiteit gaat met professionele omkadering voor kwetsbare groepen.
Ook sportactiviteiten binnen mogen plaatsvinden. Evenementen met publiek die buiten plaatsvinden zijn 
toegelaten mits crowd-management.


