Nunspeet, 28 augustus 2020
Update over opstart horeca afdelingen in sport- en recreatiecentrum De Brake
Sportcafé De Brake
In het sportcafé van De Brake kun je genieten van een warme of koude consumptie. Het
sportcafé in zo ingericht dat dit voor maximaal 30 klanten mogelijk is.
Bij binnenkomst word je verzocht een dienblad te pakken, waardoor wij zicht hebben op de
hoeveelheid klanten die in het sportcafé aanwezig zijn. Verlaat je het sportcafé, dan kun je het
dienblad in de daartoe bestemde serveerwagen zetten. Zijn er geen dienbladen voorradig, dan is
het helaas niet mogelijk om in het sportcafé plaats te nemen. Wel is het mogelijk om een
consumptie to-go te bestellen, welke je buiten kunt nuttigen. Links naast de uitgang hebben we
een aantal stoelen neergezet, waar je op kunt plaatsnemen.
Het sportcafé zal open zijn op tijden dat er activiteiten in het zwembad zijn. Kijk op onze website
onder het kopje ‘Tijden en tarieven’ wat ons actuele rooster van activiteiten is.
Zwemmersbar De Brake
Onze zwemmersbar is geopend tijdens het recreatief zwemmen. Deze ruimte is ook ingericht
naar de richtlijnen van de Overheid en het RIVM. Heerlijk dat je weer kunt genieten van een
warme of koude consumptie tussen het zwemmen door.
Bowlingcentrum en horeca De Brake
In het bowlingcentrum van De Brake kun je weer gezellig komen bowlen. Ook voor deze
activiteit is het nodig vooraf te reserveren. Dit kan telefonisch bij de receptie van de Brake op
0341 25 69 54 of tijdens openingstijden van de bowling op 0341 25 70 00. Zie op onze website
bij ‘Bowlen’ onder het kopje Tijden en tarieven op welke momenten dit mogelijk is.
Volgens de laatste richtlijnen van het RIVM hoeft er tijdens het bowlen geen 1,5 meter afstand
tot elkaar te worden gehouden. Eenmaal klaar met bowlen dient de 1,5 meter afstand tot elkaar
weer in acht te worden genomen.
Bij binnenkomst vragen we iedereen een gezondheidsverklaring in te vullen en in te leveren bij
de collega’s van de bowling. Deze gegevens gebruiken we als er een mogelijk contactonderzoek
moet plaatsvinden. De ingevulde gegevens (naam en telefoonnummer) worden na twee weken
vernietigd.
De horeca van de bowling is, onder andere door belijning, ingericht volgens de anderhalve meter
voorschriften. De bowlingballen worden na gebruik gedesinfecteerd, zodat een volgende
gebruiker met een gerust hart de ballen kan gebruiken.
Na gebruik van de bowlingbaan, zullen alle tafels en zitbanken voor nieuwe verhuur gereinigd
worden door onze medewerker.
We doen dit samen
We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de keuzes die wij maken. Ze zijn in het belang van al
onze bezoekers en onze medewerkers. We willen in de anderhalvemetersamenleving zorgen
voor een plezierig en veilig verblijf in De Brake, zodat je met een goed gevoel onze
accommodatie verlaat.
Heb je onze accommodatie bezocht in de nieuwe stijl? En heb je voor ons een tip? Vertel het één
van onze medewerkers of stuur een bericht naar info@sportbedrijfnunspeet.nl .

We vertrouwen erop dat iedereen veilig kan komen sporten en recreëren in onze prachtig
accommodatie op basis van de bovenstaande afspraken! We heten je graag binnenkort welkom!

