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Eten, drinken en ontmoeten 

op 1,5 meter afstand 
*** 

Protocol Cultureel Centrum Amerpoort 

en Grand Café Nieuwenoord 
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Inleiding 

Het Corona-virus en de daarmee gepaard gaande maatregelen vanuit de landelijke 

overheid, hebben een enorme impact op onze samenleving en de manier waarop we met 

elkaar omgaan. Zeker op een terrein als Nieuwenoord, waar veel mensen met een 

kwetsbare gezondheid wonen. is het zaak dat we zo zorgvuldig mogelijk met elkaar omgaan 

en ons zoveel mogelijk aan de regels houden die er vanuit de overheid, maar ook vanuit 

Amerpoort worden gesteld.  

Belangrijke vraag voor het Cultureel Centrum en voor Grand Café Nieuwenoord is; hoe 

kunnen we op een veilige manier eten, drinken en ontmoeten? In dit protocol staat 

beschreven hoe we de maatregelen van de overheid, de adviezen van het RIVM en de 

regels vanuit de zorg toe kunnen passen om zo de veiligheid van onze cliënten, 

medewerkers en overige bezoekers aan het Cultureel Centrum en Grand Café Nieuwenoord 

kunnen waarborgen, terwijl we sociale en multifunctionele functie van de locatie zo veel 

mogelijk doorzetten. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand.  

In dit protocol staan de uitgangspunten voor gebruik van de diverse ruimtes door diverse 

doelgroepen uitgewerkt.  

Het protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele 

situatie in Nederland en de regels van Amerpoort. Het document is zorgvuldig samengesteld 

op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks kan het zijn dat sommige teksten 

niet meer actueel of juist zijn. De meest recente versie is te vinden op onze website: 

www.amerpoort.nl/cultureelcentrum. 
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Gebruik van het Cultureel Centrum Amerpoort en Grand Café Nieuwenoord 
 
Dit protocol is een aanvulling op de standaard huisregels en huurvoorwaarden van het 
Cultureel Centrum. Het protocol geldt voor alle huurders, gebruikers en bezoekers van 
Cultureel Centrum en is specifiek bedoeld voor het in acht nemen van de extra regels vanuit 
de overheid en vanuit Amerpoort vanwege het coronavirus. Omdat de maatregelen 
voortdurend wijzigen, zijn deze onder voorbehoud van verdere richtlijnen over de 
maatregelen/versoepelingen. Alle huurders dienen dit protocol te delen met de gebruikers 
van de zalen, gerelateerd aan de betreffende verhuring.  
 
Wanneer u het Cultureel Centrum en Grand Café Nieuwenoord betreedt, zijn de 
volgende regels van toepassing:  
 

- Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging (tot 38 graden)? Blijf thuis! 

- Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden) en/of last van 
benauwdheid? Blijf thuis, en dat geldt ook voor uw huisgenoten.  

- Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.  
- Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.  
- Was uw handen regelmatig, per keer minimaal 20 seconden met water en zeep, en 

droog uw handen met een papieren handdoek.  
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  
- Gebruik papieren zakdoeken om uw neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg 

in een afsluitbare vuilbak. Was daarna uw handen.  
- U dient zicht te houden aan de instructies van de medewerkers van het Cultureel 

Centrum en de bordjes waarop de regels worden aangegeven.  
 
Gezondheid  
 
Bij het gebruik van een zaal in het Cultureel Centrum of een tafel in Grand Café 
Nieuwenoord,  zullen de medewerkers bij binnenkomst informeren naar uw gezondheid. 
Wanneer u toch verschijnselen vertoond van verkoudheid, dan wordt u hierop 
aangesproken. De medewerkers van het Cultureel Centrum mogen te allen tijde gasten 
vragen het pand te verlaten wanneer aannemelijk is dat zij een risico vormen voor de andere 
gasten en medewerkers in het Cultureel Centrum.  
 
Schoonmaak en sanitair  
 

- In het Cultureel Centrum wordt gewerkt volgens een (corona)schoonmaakprotocol. 
Zo is er handreiniger beschikbaar en er wordt extra schoongemaakt.  

- In de zalen worden de tafels, stoelen en oppervlakten door medewerkers van het 
Cultureel Centrum extra schoongemaakt voor aanvang en na afloop van een 
bijeenkomst. Indien tussendoor reinigen gewenst is, dan is de huurder hiervoor 
verantwoordelijk. Het Cultureel Centrum kan waar nodig schoonmaakmiddel en 
poetspapier hiervoor beschikbaar stellen.  

- Voor de toiletten gelden extra beperkingen die duidelijk op bordjes worden 
aangegeven.  

- Een deel van de sanitaire voorzieningen is afgesloten.  
- Wij verzoeken u één voor één de toiletruimte te betreden/gebruiken. 

 
  



Versie: 5 oktober 2020 

Gemeenschappelijke ruimtes  
 

- Vanaf de entree is een looprichting aangegeven naar de zalen of het Grand Café. 
Met behulp van pijlen, voetstappen en borden is aangegeven welke richting u dient te 
volgen.  

- In het gebouw zijn de verkeersstromen duidelijk aangegeven. Incidenteel kan hiervan 
worden afgeweken op aanwijzing van het personeel van het Cultureel Centrum.  

- We vragen iedereen om niet onnodig in de gangen te verblijven. Wacht hier niet op 
anderen en geef elkaar de ruimte.  
- U dient zich niet op te houden bij de ingang, de garderobe en in de entreehal. Ook 
hier geldt het verzoek; geef elkaar de ruimte.  
 

Zalen 
 

- Medewerkers van het Cultureel Centrum zullen de door u gereserveerde zaal 
klaarzetten in een zaalopstelling met 1,5 meter tussen alle zitplaatsen. Afhankelijk 
van de wensen van de huurder wordt in overleg bepaald welke zaalopstelling en 
(eventueel grotere) zaal het meest geschikt is. 

- Na het plaatsen van de zaalopstelling worden alle stoelen, tafels en oppervlakten 
door medewerkers van het Cultureel Centrum gereinigd. Tijdens de verhuring is de 
huurder verantwoordelijk voor het schoonhouden van de zaal. Op verzoek zijn 
reinigingsspray en poetspapier beschikbaar.  

- De medewerkers van het Cultureel Centrum komen tijdens de bijeenkomst zo min 
mogelijk in de zaal. Wanneer zij wel in de zaal moeten zijn, dienen u en uw gasten 
voldoende afstand te houden.  

- De huurder dient bij het reserveren specifiek aan te geven hoeveel mensen er 
aanwezig zullen zijn en hoe het tijdsschema van de dag eruitziet. We vragen u en uw 
gasten dan ook om niet langer aanwezig te zijn dan nodig.  

- Het Cultureel Centrum is niet verantwoordelijk voor het handhaven in de zalen (of 
gehuurde ruimtes). De huurder is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 1,5 
meter afstandsregel en het (maximum) aantal toegestane personen. Daarmee zijn 
ook eventuele (financiële) consequenties bij het overschrijden van de regels voor de 
huurder.  

 
Grand Café Nieuwenoord 
 

- Een bezoek aan Grand Café Nieuwenoord dient vooraf gereserveerd te worden. Dit 
kan via het telefoonnummer 035-647 5670 of ter plekke bij de deur. Bij de laatste 
mogelijkheid kan het zijn dat u teleurgesteld wordt als op dat moment al alle plekken 
in gebruik zijn. 

- Respecteer de opstelling van de tafels en stoelen in Grand Café Nieuwenoord. Deze 
zijn bewust met de juiste tussenafstand geplaatst voor uw eigen veiligheid. Het is niet 
toegestaan zelf meubels te verplaatsen of verschuiven. Indien u aanpassingen wenst 
in de opstelling, bijvoorbeeld omdat u met huisgenoten/personen uit de eigen 
contactkring komt, dan dient u dit bij het reserveren door te geven. 

- Bij elke bezoek vragen wij u uw gegevens achter te laten i.v.m. een mogelijk bron- en 
contactonderzoek. 

- We vragen alle gasten rekening te houden met de gezondheid van de medewerkers 
van het Cultureel Centrum. Daarvoor dient u voldoende afstand te bewaren 
(minimaal 1,5 meter).  

- U dient zelf uw consumpties bij het buffet/de bar te halen.  
- Producten op het buffet worden zo veel mogelijk verpakt of afgedekt aangeboden. 

Raak alleen de producten aan die u nodig heeft. Soep kan niet zelf worden 
opgeschept, maar kan wel besteld worden bij het afrekenen, zodat deze later bij u 
aan tafel geserveerd wordt.  
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- Houd rekening met elkaar en wacht op een ander bij het bestellen. Zo voorkomen we 
dat er een rij voor de bar ontstaat.  

- U wordt verzocht zo veel mogelijk (contactloos) per pin te betalen.  
- Alle consumpties moet direct bij het bestellen worden afgerekend. Consumpties op 

rekening in combinatie met zaalhuur vormen hierop uiteraard een uitzondering.  
- Eventueel bestelde gerechten worden doordeweeks door (cliënt)medewerkers aan 

tafel bezorgd door middel van een serveerwagentje. Gasten dienen de bestelling zelf 
van dit serveerwagentje af te pakken.  

- Flexwerken in het Grand Café is toegestaan.  
 
 
Bezoek aan Grand Café Nieuwenoord door cliënten 
 
Cliënten die Grand Café Nieuwenoord bezoeken dienen te begrijpen welke afstandsregels 
er gelden. Kunnen zij dit niet, dan dienen zij begeleid te worden, opdat zij de afstandsregels 
wel kunnen naleven. Cliënten die het Grand Café zelfstandig bezoeken en die zich niet aan 
de regels houden, kunnen door de medewerkers van het Cultureel Centrum naar huis 
worden gestuurd. Onder begeleiding zijn deze cliënten dan wel van harte welkom. 
 

 

 

 

 

 


