
 

Veelgestelde vragen voor je voorstellingsbezoek aan de 

Lindenberg 

In dit document vind je antwoord op veelgestelde vragen voor je voorstellingsbezoek aan de 

Lindenberg. Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op via info@delindenberg.com of 

via onze socialmedia kanalen. 

 Welke (hygiëne)maatregelen zijn er genomen om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren? 

We hebben door de gehele Lindenberg uiteenlopende maatregelen genomen om de minimale afstand 

van 1,5 meter te kunnen behouden. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: 

- we hebben een routing met looprichtingen gemaakt zodat je veilig in het gebouw van en naar de 

theaterzaal kunt. De routing spreekt voor zich en anders wijzen onze medewerkers je even de weg. 

- in de theaterzaal zitten bezoekers op een afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar (tenzij ze tot 

hetzelfde huishouden horen of het kinderen zijn: dan mogen ze ook naast elkaar plaatsnemen) 

- er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen in het gebouw zoals de plaatsing van desinfecterende 

handgel en handenwasgelegenheden op het binnenplein. Ook zijn er extra schoonmaakrondes 

ingepland, o.a. in de theaterzalen. 

- onze medewerkers hebben een mondkapje in de publieke ruimte. Wij vragen ook onze bezoekers, 

als ze zich verplaatsen binnen de Lindenberg, om een mondkapje te dragen. Wanneer je in de 

theaterzaal plaatsneemt mag je je mondkapje afdoen. 

Meer informatie over de getroffen maatregelen lees je in ons coronaprotocol. 

 Doen jullie een gezondheidscheck bij bezoekers? 

Als je ons bezoekt, vragen wij of je gezondheidsklachten hebt. Indien je gezondheidsklachten hebt die 

zouden kunnen wijzen op corona, dan wordt je niet toegelaten. Indien je na het bestellen van kaarten 

gezondheidsklachten krijgt die kunnen duiden op corona en je hebt (1) nog geen negatieve testuitslag 

bij aanvang van de voorstelling of (2) nog niet de voorgeschreven 10 dagen in quarantaine 

doorgebracht of (3) de voorgeschreven 10 dagen in quarantaine doorgebracht maar nog steeds 

klachten, adviseren we je vóór aanvang van een activiteit per mail contact op te nemen met onze 

receptie via info@delindenberg.com. 

 

 Hoe vermijden jullie drukte bij de ingang? 

Heb je een cursus, vergadering of kom je naar een voorstelling? Dan ben je van harte welkom. Anders 

geldt: maak eerst een afspraak via info@delindenberg.com voordat je langskomt. Bij de ingang van 

de Lindenberg checken we met je of je inderdaad een afspraak hebt en we vragen je of je geen 

gezondheidsklachten hebt. Voor onze horeca kun je zowel van tevoren reserveren, bijv. met het 

theatermenu, of ter plaatse indien de horeca geopend is. Onze routing is afgestemd op 1,5 meter, 

zowel voor als na de ingang, waardoor we drukte vermijden. 

 

 Is het dragen van een mondkapje bij een bezoek aan een voorstelling verplicht 

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een (niet-medisch) mondkapje verplicht voor alle mensen 

vanaf 13 jaar. Een mondkapje dragen in de Lindenberg is verplicht wanneer je je verplaatst. Als je op 

je plek van bestemming bent (dus een cursuslokaal, theaterzaal etc.) mag je je mondkapje afdoen. 

Indien je er zelf geen hebt, zijn er gratis mondkapjes verkrijgbaar bij de receptie. 

 

 Is de garderobe geopend? 

De garderobe is wegens hygiënemaatregelen gesloten. Je neemt je jas mee naar de theaterzaal en 

hangt deze over je stoel of legt je jas in de stoel naast je. 
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 Hoeveel mensen laten jullie toe in de theaterzaal? 

Vanaf 14 oktober 2020 zijn er maximaal 30 bezoekers inclusief kinderen in een ruimte toegestaan. 

Daarnaast worden de basisregels zoals de 1,5 meter-regel in stand worden gehouden. Het aantal 

kaarten dat we beschikbaar stellen voor een voorstelling is afgestemd op 30 mensen inclusief 

kinderen en de 1,5 meter ruimte tussen bezoekers die niet uit hetzelfde gezin komen. 

 Kan ik in de zaal naast mijn familie / huisgenoot / partner zitten? 

We hanteren hierin de richtlijnen van het RIVM. Op dit moment geeft het RIVM aan dat iedereen 1,5 

meter afstand van elkaar moet houden, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt, het gaat om kinderen 

tot 12 jaar of jongeren tot 17 jaar. Deze laatste groep hoeft geen 1,5 meter afstand tot elkaar te 

houden maar wel tot volwassenen. Deze afstand houden wij dus ook aan. We vertrouwen hierbij op 

de eigen verantwoordelijkheid van onze bezoekers bij het boeken van kaarten. Bij het boeken van je 

kaarten voor een voorstelling kun je geen rij- en stoelnummers kiezen; je koopt dus kaarten zonder 

specifieke plek. Een medewerker wijst je een plek toe. 

 

 Zijn de toiletten geopend en veilig te bezoeken? 

Wij vragen je, als het even kan, om thuis naar het toilet te gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, omdat 

een workshop of voorstelling bijvoorbeeld toch wat langer duurt, dan kun je vanzelfsprekend gebruik 

maken van onze toiletten. Er zijn extra hygiënemaatregelen genomen, zoals de aanwezigheid van 

voldoende desinfecterende handgel en ook hier zijn extra schoonmaakrondes ingepland. 

 Is de theaterkassa geopend? 

Wij handelen de aankoop van theaterkaarten en andere vragen bij voorkeur digitaal af. Stel jouw 

vragen dus per mail en bestel je kaarten via onze website maar niet aan de balie. Onze 

baliemedewerkers zijn er voor praktische ondersteuning ter plaatse. 

 

 Is het Lindenberg Café geopend? 

Het Lindenberg Café is niet geopend voor horeca. Wel kun je er plaatsnemen als je wacht totdat je de 

theaterzaal binnen kunt gaan. Is er een consumptie bij je kaart inbegrepen? Dan krijg je je 

consumptie uitgereikt door een medewerker en die neem je mee de zaal in. 

 Zoveel regels… is het nog wel leuk om jullie te bezoeken? 

Natuurlijk zijn alle regels en veranderingen steeds weer even wennen en ziet je bezoek er inderdaad 

anders uit dan een jaar geleden. Maar gelukkig zijn onze artiesten én onze medewerkers niet 

veranderd! Zij staan te popelen om jou een fantastisch ervaring te bezorgen en doen dat met 

minstens zoveel enthousiasme en toewijding als vóór het coronatijdperk. 

Wij doen er alles aan om de geldende regels zo soepel mogelijk voor jou als bezoeker te integreren, 

maar mocht je toch nog opmerkingen, feedback of vragen hebben, aarzel dan niet om contact met 

ons op te nemen via e-mail, telefonisch via 024 327 3911 (bereikbaar tijdens kantoortijden) of via 

onze social mediakanalen. 
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