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Protocol Lindenberg Cultuurhuis  
Per 15-11-2021 o.v.v. wijzigingen van de (landelijke) richtlijnen m.b.t. de Coronamaatregelen  
 

Voor wie?  
Voor alle cursisten, bezoekers en leerlingen. Zij houden zich aan het protocol van de Lindenberg 
wanneer ze in het gebouw (Lindenberg of Aldenhof) zijn en/of wanneer ze deelnemen aan een 
activiteit van de Lindenberg. Dit geldt ook voor onze buitenruimtes.  
 

Protocol Bepalingen  
 
Algemene richtlijnen 
We houden ons aan de RIVM richtlijnen:  
- We houden waar mogelijk veilige afstand.  
- We wassen vaker onze handen.  
- We schudden geen handen.   
- We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.   
- We laten ons testen als we één van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus,  

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging.  
 
Gezondheidscheck: we stellen je de vraag of je geen gezondheidsklachten gerelateerd aan corona 
hebt als je de Lindenberg/Aldenhof binnenkomt.  
 
1. Per zaterdag 13 november geldt naast bovenstaande algemene richtlijnen een 

coronacheckverplichting voor: 
A. Iedereen vanaf 18 jaar: bij bijeenkomsten, horeca, cursussen, lessen, workshops, repetities en 

overige educatieve cursus-en schoolactiviteiten in de Lindenberg/ Aldenhof;  
B. Iedereen vanaf 13 jaar: theatervoorstellingen en programmering in onze zalen (professioneel en 

amateur) en in de horeca (open tot 20.00 uur). 
 
Aan de coronacheckverplichting voldoen wij door jullie te vragen jouw QR-code te laten zien bij 
binnenkomst via het binnenplein op de locatie van Lindenberg centrum. Dit is zo lang de maatregelen 
gelden de enige toegang tot de Lindenberg. Bij de locatie Aldenhof en in de wijken wordt de controle 
op een andere manier geregeld, afhankelijk van de voorzieningen op de locatie. 
 
Ad. 2A. Protocolbepalingen onderwijs  
- we volgen de protocollen van de scholen als we les geven op de scholen; 
- we volgen punt 1A als er schoolactiviteiten plaatsvinden in de Lindenberg/Aldenhof.  
Voor schoolvoorstellingen geldt dat: 
1. er voor alle bezoekers vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs nodig is om een voorstelling in 

een van onze zalen bij te wonen;   
2. er tot en met 12 jaar geen coronatoegangsbewijs nodig is.  
 
Ad. 2B. Protocolbepalingen theater en programmering 
Een coronatoegangsbewijs is voor alle bezoekers van programmering in onze zalen verplicht. Zowel 
voor professionele voorstellingen als voor amateurvoorstellingen. Daarbij geldt dat: 
1. alle bezoekers vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs (QR-code) tonen; 
2. bezoekers tot en met 12 jaar geen coronatoegangsbewijs nodig hebben; 
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3. de zalen voor 100% aan capaciteit benut mogen worden; 
4. alle bezoekers een vaste zitplaats hebben; 
5. ondersteunende horeca om 20.00 uur sluit. 
 
Ad. 2C. Protocolbepalingen horeca en bijeenkomsten 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor onze bezoekers. Daarbij geldt dat: 
1. alle bezoekers vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs (QR-code) tonen; 
2. bezoekers tot en met 12 jaar geen coronatoegangsbewijs nodig hebben; 
3. de horeca voor 100% aan capaciteit benut mag worden (dus geen max. aantal bezoekers); 
4. de horeca om 20.00 uur sluit; 
5. alle bezoekers hebben een vaste zitplaats; 
6. op het terras ook een coronatoegangsbewijs nodig is, dit geldt dus ook voor het binnenplein. 
 
Moet ik een mondkapje op in de Lindenberg? 
Omdat wij iedereen boven de 18 jaar (en bij sommige activiteiten boven de 13 jaar) vragen om een 
coronatoegangsbewijs is een mondkapje in de Lindenberg niet verplicht. Als je het fijn vindt om er 
wel eentje te dragen, mag dat uiteraard wel.  
 
Ik vind het lastig om aan een coronatoegangsbewijs te komen. Hoe regel ik dat? 
Heb je moeite met het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs? De bibliotheek helpt je graag via 

het Informatiepunt Digitale Overheid 024-3274999 (bereikbaar op maandag t.m. donderdag tussen 

10.00 en 16.00 uur) of kijk op http://www.obgz.nl/digitaleoverheid 

 
Ten slotte  
 
Vanaf het begin van de coronacrisis hebben wij onderstaande met jullie gecommuniceerd. Wij staan 
hier nog steeds achter en vermelden het daarom nogmaals.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar goede afspraken maken om veilig de richtlijnen op te 
volgen.  
 
Wij beschermen niet alleen jou, maar ook onze medewerkers. Het zal soms nog steeds even zoeken 
zijn. Laten we met respect voor elkaar ons beste beentje voor blijven zetten om onze activiteiten 
zodoende veilig te laten verlopen. Mochten er onduidelijkheden zijn over ons protocol dan vragen wij 
je om contact op te nemen met ons. Wij gaan graag in gesprek en doen er alles aan om de 
activiteiten veilig te laten verlopen. 
 
Mocht het niet lukken om jou aan ons protocol te houden dan zijn onze medewerkers geïnstrueerd 
om je te vragen het pand te verlaten. Uiteraard zullen ze eerst een seintje geven om je eraan te 
herinneren wat de regels ook alweer inhouden. Ben je het er niet mee eens? Dan gaan we niet ter 
plaatse met elkaar in discussie, neem dan alstublieft op een later moment met ons contact op via 
info@delindenberg.com. Dan gaan wij graag het gesprek aan. 

http://www.obgz.nl/digitaleoverheid

