
 
 

Protocol reguliere bijeenkomsten en horeca Lindenberg Cultuurhuis  
Per 26-06-2021 o.v.v. wijzigingen van de (landelijke) richtlijnen m.b.t. de Coronamaatregelen  

 

Voor wie?  
Voor alle cursisten, bezoekers, leerlingen, medewerkers en artiesten. 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  

 

Algemeen  

We houden ons aan de RIVM richtlijnen:  

- We houden 1,5 meter afstand.  

- We wassen vaker onze handen.  

- We schudden geen handen.   

- We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.   

- We blijven thuis als we één van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus,  

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging.   

- We blijven thuis als iemand in ons huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten.   

 

Hygiënemaatregelen  

 

• Heeft u een vergadering of komt u naar een bijeenkomst? Dan bent u uiteraard van harte welkom. 

Anders geldt: maak eerst een afspraak via evenementen@delindenberg.com voordat u langskomt.  

 

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel. Onze medewerkers hebben uitgebreide informatie 

gekregen hoe we veilig werken.  

 

• Houd afstand. Bij alle activiteiten geldt voor volwassenen in ieder geval de minimale afstand van 

1,5 meter. Overal in het gebouw wijzen we u op het houden van deze afstand. Daar waar dat lastig is, 

bijvoorbeeld in de gangen, bieden we alternatieve oplossingen.  

 

• We maken allemaal gebruik van de hygiënemaatregelen die in het gebouw aanwezig zijn 

(desinfecterende handgel, zeep, handenwasgelegenheden). We wassen onze handen altijd na 

toiletbezoek en we desinfecteren onze handen bij binnenkomst en /of voor een activiteit. We raken 

zo min mogelijk trapleuningen, lichtknopjes e.d. aan. We hangen onze jas over onze eigen stoel. Wij 

zorgen vanuit de Lindenberg voor extra schoonmaakrondes.  

 

• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd aan u.  



 
Specifiek voor de horeca en bijeenkomsten geldt ook:  

• Het Lindenberg Café is van maandag tot en met vrijdag geopend van 12.00 tot 23.00 uur. Op 
zaterdag is onze horeca al vanaf 09.00 uur geopend. Op zaterdagavond en op zondag is het 
Lindenberg Café alleen geopend indien er een voorstelling of georganiseerde activiteit is.   
 
• Afhankelijk van de capaciteit van de ruimte ontvangen we zowel binnen als buiten personen uit 

verschillende huishoudens. Hierbij is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van 

andere bezoekers en personen die niet tot uw huishouden behoren.  

• We werken met vaste zitplaatsen aan tafel of in de zaal. We houden daarbij de 1,5 meter richtlijn in 

acht. Bij een bezoek aan onze horeca geldt de vaste zitplaats aan tafel als reservering ter plaatse. 

• In de horeca ontvangt u een briefje aan tafel waarop we uw contactgegevens vragen. Dit zijn we 
verplicht voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Bij een bijeenkomst dient u in 
het geval van een besmetting achteraf de lijst met deelnemers aan ons te kunnen overhandigen. Wij 
gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Wij vernietigen 
uw gegevens 14 dagen na uw registratie.  
 

• Bij binnenkomst wordt u middels bebording meerdere keren gevraagd om een gezondheidscheck 
te doen. Antwoord u positief op één van de vragen? Dan verzoeken we u om naar huis te gaan.  
 

• Betalen kan alleen contactloos of met pin.  
 
Achter de schermen 
 

• Medewerkers die in de keuken werkzaam zijn, werken met handschoenen aan. 
 

• Etenswaren worden bij voorkeur per stuk verpakt en uitgeserveerd. 
 

• Buffetten worden ruim opgezet. 
 

•  Er is een eenrichtingsverkeer richting het buffet en iedereen wordt verzocht om voldoende afstand 
van elkaar te houden.  
 
 

Ten slotte  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar goede afspraken maken om veilig de richtlijnen op te 
volgen. Zo hebben we onze zalen opnieuw ingericht en per zaal hebben wij een maximaal aantal 
bezoekers gesteld.  
 
Wij beschermen niet alleen u, 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 dit protocol vragen wij u 
om contact op te nemen met ons. Wij gaan graag met u in gesprek en doen er alles aan om uw 
bijeenkomst veilig te laten verlopen. 
 
Mocht het niet lukken om u aan ons protocol te houden dan zijn onze medewerkers geïnstrueerd om 
u te vragen het pand te verlaten. Uiteraard zullen ze u eerst een seintje geven om u eraan te 
herinneren wat de regels ook alweer inhouden. Ben u 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 met u aan. 


