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Het tijdens deze corona-crisis vanaf 2 juni 2020 weer openen van Ontmoetings-
centrum Litserborg is slechts beperkt en onder strikte voorwaarden mogelijk. Maar beter zo (iets) dan dat we 
onze functie van ‘huiskamer van Den Dungen’ gedurende nog langere tijd helemaal niet kunnen vervullen 
(niets). 
Naast de algemene criteria -wie kent ze inmiddels niet?- hebben we specifiek voor Litserborg geldende voor-
waarden in dit protocol opgenomen. Het protocol komt mogelijk als erg ‘streng’ over. En dat is het ook. Alleen 
door streng en mogelijk wat ‘bazig’ te zijn kunnen we met elkaar deze crisis te boven komen. Alleen zo kan Lit-
serborg weer enigszins zijn wat we willen en moeten zijn. Alleen zo kunnen we stappen maken richting het 
nieuwe normaal, welk normaal wat ons betreft best wel erg mag lijken op het ‘normale normaal’.  
Tot slot: Die protocol is opgesteld op basis van de wetenschap en de inschattingen van dit moment. Wanneer 
de richtlijnen van hogerhand of onze eigen ervaringen daartoe aanleiding geven zal dit protocol daarop worden 
aangepast. 
Iedere bezoeker, huurder en gebruiker is mede-verantwoordelijk voor een veilig Ontmoetingscentrum!  
 
 
 
 
VOORAF 

 
 
HEEL STRENG:  
BEZOEKERS, DIE ZICH NIET AAN HET PROTOCOL 
HOUDEN DANWEL NIET STIPT EN DIRECT GEVOLG 
GEVEN AAN DE DOOR DE MEDEWERKERS/HET BE-
STUUR VAN LITSERBORG GEGEVEN AANWIJZINGEN 
WORDT DE TOEGANG GEWEIGERD. 
 

  
Bezoekers melden zich ALTIJD, voordat in het Grand-Café of op 
het terras wordt plaatsgenomen bij de Litserborg-medewerker. 

Medewerker doet de ‘gezondheidscheck’ en wijst bezoekers 
een plaats. 

We beperken het aantal bezoekers in Litserborg. Wanneer het 
binnen of op het terras te druk is (= alle stoelen bezet) vragen 
we je buiten te wachten of op een ander moment terug te ko-
men. De sta-tafels zijn uitsluitend bestemd voor de bediening. 

We houden ons altijd en overal aan de 1,5 meter afstand. 

De kassa’s, pinterminal en balie worden gedurende de dag 
meerdere malen gereinigd. 

Voor de medewerkers en bezoekers is er op meerdere plekken 
in Litserborg desinfecterende gel beschikbaar. 

De balie(s) en de bar zijn voorzien van perspex schermen. 

We betalen zoveel mogelijk met pin en bij voorkeur contactloos. 

 



Definities Personeel/medewerker = Bedrijfsleider/medewerker van Litserborg 
Bestuur = Bestuur/bestuurslid van Litserborg 
Bezoeker(s) = (Toevallige) bezoekers, de huurders, de gebruikers en de deelne-
mers aan de activiteiten van Litserborg. 
 

Algemeen - sanctie Bezoekers met verkoudheidsklachten blijven thuis 
 
Bezoekers, die zich niet aan het protocol houden of geen gevolg geven aan de 
aanwijzingen van de medewerkers/bestuur van Litserborg zal de toegang worden 
geweigerd. 
 
Aanwijzingen van het bestuur en de medewerkers van Litserborg dienen stipt en 
direct te worden opgevolgd (er is geen ruimte voor ‘ja maar’ of ‘ik vind’). 
  

Algemene hygiëne De richtlijnen en adviezen van het RIVM gelden onverkort.  
 
Alle medewerkers en bezoekers van Litserborg/Bibliotheek/Vivent maken bij bin-
nenkomst gebruik van de bij de ingang (en de tussendeur) geplaatste ontsmet-
tingsmiddelen.  
 
Medewerkers wassen regelmatig de handen met water en zeep en desinfecteren. 
 

Schoonmaakprotocol Er wordt een schoonmaakprotocol (rooster) opgesteld voor het door de medewer-
kers schoonmaken van o.a. tafels, rugleuningen en deurklinken. Dit wordt strikt 
gehandhaafd. 
 

Toiletten De kleedkamers/toiletgroepen in de gang naar de Toonzaal zijn afgesloten. 
De toiletgroepen bij de berging zijn beperkt te gebruiken. In de ruimte mag slechts 
één persoon aanwezig zijn. Er moet op de gang worden gewacht (en ook daar 
weer op 1,5m van elkaar). De helft van de urinoirs is afgedekt. 
De toiletgroepen in de gang voorbij de bibliotheek kunnen uitsluitend door de 
huurders/gebruikers van ‘Op de Dijk’, De Wiel en de Vivent-ruimten worden ge-
bruikt.  
 

Alle ruimten Zowel in het Grand-Café, op het terras als in de Litserborgzalen moet, wanneer 
meer dan twee personen bijelkaar willen verblijven, het 1,5m-criterium in acht wor-
den genomen.  
Dit criterium geldt niet voor ‘duo’s’ en niet voor mensen die tot hetzelfde huishou-
den behoren. In geval van twijfel kan de medewerker vragen om een ‘bewijs’ van 
het tot hetzelfde huishouden behoren. Wanneer dat niet kan worden aangetoond 
moet het 1,5m-criterium worden aangehouden. 
 

Looproutes  Doorgangen, welke door het plaatsen van plantenbakken, linten etc. klaarblijkelijk 
zijn afgesloten mogen niet worden gebruikt. 
Zodoende, maar ook door middel van stickers worden de looproutes (éénrich-
tingsverkeer) gemarkeerd. 
 

Grand-Café/terras In het Grand-Café mogen maximaal 30 personen (excl. personeel) aanwezig zijn. 
Op het terras mogen niet méér personen aanwezig zijn dan dat er zitplaatsen zijn. 
Er zijn geen staanplaatsen. 
 



Voor het restaurant en het terras behoeft NIET te worden gereserveerd, maar er 
mag pas worden plaatsgenomen na toestemming van de medewerker (medewer-
ker wijst bezoeker een plaats). 
 
Meubilair staat zo opgesteld dat wordt voldaan aan 1,5m-criterium. 
Meubilair mag niet worden verplaatst, omdat dan de 1,5m niet gewaarborgd kan 
worden. 
 
De geplaatste sta-tafels zijn uitsluitend bestemd voor het neerzetten van bestelde 
consumpties en mogen niet als sta-tafel worden gebruikt. 
 

Bestellen en betalen Bestellingen worden aan de bar opgenomen en door de klant afgerekend.  
Er moet zoveel mogelijk met pin worden betalen. Contante, zo veel mogelijk ge-
paste, betalingen worden in een bakje aangenomen. 
Muntgeld wordt gedesinfecteerd en wordt later met handschoenen aan in de kas-
salade opgeborgen.  
Pinautomaat wordt na betaling schoongemaakt. 
 

Bediening en afruimen Bestellingen worden zoveel mogelijk door de klant zelf meegenomen.  
Bij bezorging aan tafel, zet medewerker, rekening houdend met 1,5m-criterium af-
stand, dienblad op de dichtstbijstaande sta-tafel, zodat klant het zelf verder uit kan 
serveren. Vuile vaat zoveel mogelijk door de klant zelf teruggebracht en op speci-
ale afruimkar gezet. Afruimen van die kar doen we zoveel mogelijk met hand-
schoenen aan. Ook in spoelkeuken werken we met handschoenen. 
 

Biljarts Er is één biljart in gebruik. Biljarters moeten de 1,5m-criterium in acht nemen. 
Kijkers kunnen plaats nemen op de lege stoelen in het Grand-Café, mits beschik-
baar. 
 

Zalen – corona-verant-
woordelijke 

Elke huurder/gebruiker van een ruimte wijst één van de aanwezige deelnemers 
van de betreffende activiteit aan als ‘corona-verantwoordelijke’ en geeft de naam 
van die deelnemer vooraf door aan de medewerker.  
 

Zaalgebruik – vooraf Kom maximaal 5 minuten voor de huurtijd Litserborg binnen en loop dan recht-
streeks (en niet door het Grand-Café) naar de zaal. 
Is de zaal nog niet vrij, wacht dan verderop in de gang (en niet vlakbij de toe-
gangsdeur). 
 

Zalen – inrichting en 
aantal mensen per zaal 

Waar zalen door Litserborg zijn ingericht is bij de opstelling van het meubilair re-
kening gehouden met het 1,5m-criterium. De huurder/gebruiker is zelf verantwoor-
delijk van de handhaving van dat criterium. 
 
Om te voldoen aan het 1,5m-criterium gelden per zaal de volgende, maximaal per 
ruimte toegestane aantallen aanwezigen: 
Woud/Horzik/Meule/Brug: Per zaal max 25 aanwezigen (5 rijen van 5 personen) 
Bij een koppeling van zalen, per gekoppelde zaal max. 30 personen. 
Toonzaal (zonder meubilair): max. 18 personen (3 rijen van 6 personen). 
Op die Dunghen (aan de vergadertafel): max 6 personen. 
Mediatheek (aan de vergadertafel): max 6 personen. 
Op die Dijk (creatieve zaal)(aan de tafels): max 10 personen. 



Op die Dijk (peuterarrangement)(zonder tafels): max 18 aanwezigen (3 rijen van 6 
personen) 
De Wiel (aan de vergadertafel): max. 10 personen. 
 

Zalen - hygiëne  Bij binnenkomst dienen de huurders/gebruikers gebruik te maken van de door Lit-
serborg geplaatste (persoonlijke) ontsmettingsmiddelen. 
 
Jassen etc worden door de deelnemers aan de activiteit meegenomen in de zaal. 
De kapstokken in de gangen zijn niet in gebruik. 
 
Huurders/gebruikers dienen na afloop van de huur-/gebruikstijd het meubilair en 
alle gebruikte (Litserborg-)materialen zelf te ontsmetten. Dat geldt ook voor de ei-
gen materialen die in Litserborg achterblijven.  
 
Litserborg stelt ook daarvoor de benodigde schoonmaakmiddelen beschikbaar. 
 

Zalen – koffie etc Door de deelnemers aan de activiteiten in de zalen gewenste consumpties wor-
den door de leiding van de activiteit op een bestelbriefje genoteerd, wat aan de 
bar wordt afgegeven. De medewerker levert de bestelling in de zaal aan op de ‘af-
ruimkar’, waarop ook de gespecifieerde rekening wordt gelegd. De deelnemers 
zorgen zelf voor de bediening. Na afloop wordt het vuile servies etc weer door de 
deelnemers op de kar geplaatst en wordt ook het te betalen bedrag op de kar ge-
legd. Betaling per pin van het totale bedrag is ook mogelijk. 
 

Zaalgebruik – na afloop De deelnemers aan activiteiten in de zalen kunnen na afloop van de activiteit uit-
sluitend in het Grand-Café na-blijven als acht wordt geslagen op hetgeen hierbo-
ven is bepaald (=plaatsnemen uitsluitend op aanwijzing van de medewerker). 
 

Bibliotheek De bibliotheek is op alleen geopend tijdens openingstijden Litserborg. 
Bibliotheek heeft eigen corona-protocol. Litserborg is niet verantwoordelijk voor de 
handhaving van dat corona-protocol. 
 

Peuterarrangement Er worden afspraken gemaakt met het kinderdagverblijf dat de kinderen door de 
ouders worden afgeleverd bij de nooddeur van de bibliotheek, en daar ook weer 
worden opgehaald. 
Ouders mogen niet het pand betreden voor het ophalen en wegbrengen van de 
kinderen. 
 

Info-balie De info-balie wordt, om overzicht te hebben wie er zich waar in Litserborg bevindt, 
permanent bemensd. 
De dienstdoende medewerker houdt streng toezicht op het gebruik van de tussen-
deur. Er wordt onder geen beding -ook niet voor een enkele keer- van hetgeen in 
dit protocol onder ‘Barbaradael’ is vastgesteld afgeweken. 
Aan de info-balie worden ook geen voor Barbaradael bestemde pakketten, post 
etc in ontvangst genomen. Ook bezorgers worden naar de Barbaradael-ingang 
gewezen (geef daarbij aan dat daar ook kan worden geparkeerd!) 
 

Barbaradael Bewoners van Barbaradael mogen de tussendeur uitsluitend gebruiken voor het 
bezoeken van het Grand-Café, de bibliotheek en Vivent. De bewoners moeten 
voor het verlaten van het gebouw gebruik maken van de eigen uitgang aan Barba-
radael.  



Bewoners van en bezoekers (en ook bezorgers) aan Barbaradael mogen geen 
gebruik maken van de ingang van Litserborg en zo doorlopen naar tussendeur. Zij 
moeten gebruik maken van de ingang aan Barbaradael. 
 

Openingstijden in co-
rona-tijd 

De openingstijden van Litserborg blijven vooralsnog ongewijzigd. Bezien wordt of 
in de komende zomervakantie een verruiming kan plaatsvinden. 
 

 
Dit protocol is vastgesteld op basis van wat we op het moment van vaststelling weten en de nu geldende richtlij-
nen. Uiteraard kunnen de ervaringen die we nu gaan opdoen, maar even zeer wijzigingen in de richtlijnen aan-
leiding zijn voor aanpassing van dit protocol. 
 
Vastgesteld door het bestuur van Litserborg op 26 mei 2020 


