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Restaurant en terras van DE ZEEGER weer open 
 
We zijn blij te kunnen melden dat we weer een volgende stap kunnen maken. Onder 
voorwaarden zijn het terras en het restaurant van De Zeeger m.i.v. maandag 1 juni 
(12.00 uur) weer open, waardoor u ook kennis kunt maken met de VERNIEUWDE HOLE 
19. 
In nauw overleg van alle partijen, inclusief de Gemeente Alphen aan den Rijn, is een 
protocol opgesteld dat we u hiermee aanbieden. 
Wij vragen alle leden dit onverkort te volgen.  
Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. 
 
Bart Rekers, manager  

 

 
Bestuursbesluit  

 
 

manager 
 

 

Van flights van 3 naar flights van 4 en introducees / greenfeespelers 
 
Sinds we open zijn wordt het bestuursbesluit inzake de reservering van starttijden 
gemonitord. Na een paar dagen kon reeds, op basis van de gerealiseerde reserveringen, 
besloten worden om de beperking 2 x reserveren per week op te heffen. 
 
Op basis van een analyse van de huidige baanbezetting heeft het bestuur het volgende 
besloten: 

1. Op 8 juni 2020 worden flights van 4 spelers weer toegestaan; 
2. Op 8 juni 2020 wordt de startinterval op 10 minuten gezet; 
3. Vanaf 1 juni 2020 zijn introducees weer welkom; 
4. Vanaf 1 juni 2020 worden na 13.00 uur weer greenfeespelers op de Griend- / 

Heuvelbaan toegelaten. Deze greenfeespelers kunnen 4 dagen van tevoren via 
website en servicedesk reserveren. Leden kunnen 6 dagen van te voren 
reserveren. 

 
Hiermee komt het bestuur tegemoet aan de wens van velen om weer in 4-ballen te 
kunnen spelen. Door de startinterval op 10 minuten te zetten hopen we dat de 
doorstroming op de baan goed blijft. In verband met technische redenen in het E-
golf4U reserveringssysteem, zijn we uitgekomen op 8 juni 2020. 
 
Tenslotte: alle Coronamaatregelen blijven onverkort van kracht (zie website 
https://www.zeegersloot.nl/corona-informatie/) 
 
Bart Rekers, manager 

https://www.zeegersloot.nl/corona-informatie/


EXTRA Nieuwsbrief 29 mei 2020 

Pagina 2 van 6 
 

 

 

 

 
 

 
 

Restaurant  
De Zeeger 

 

 
 

 
 
 

 

Beste leden van Zeegersloot, 
 
Wij staan al weken te popelen om u weer welkom te heten in ons restaurant en op het 
prachtige nieuwe terras. Wij hebben de afgelopen tijd allerlei voorbereidingen 
getroffen om u in deze onzekere tijden weer op een gastvrije én veilige wijze te 
ontvangen.  
 
Wij mogen wij per 1 juni aanstaande om 12:00 uur onze deuren weer openen. Daar zijn 
wij vanzelfsprekend heel blij mee. Wij moeten wel bepaalde voorzorgsmaatregelen 
treffen om iedereen zo veilig mogelijk te laten genieten in ons restaurant en op het 
terras. In deze Nieuwsbrief willen we u over een aantal regels informeren. We willen 
aan u vragen om deze voorzorgsmaatregelen goed door te nemen en om deze regels in 
acht te nemen.  
 
Vanaf 1 juni kunt u ook in het restaurant, op het terras en in de baan bestellen en 
betalen met uw smartphone. Daarvoor heeft u alleen een smartphone nodig en uw 
bankieren app. 
 
De eerste reserveringen voor in het restaurant zijn al genoteerd in onze agenda. Wilt u 
ook reserveren voor een tafeltje in het restaurant? Mail ons dan 
via info@dezeeger.nl of bel naar 0172 476880. Reserveren voor het terras is niet 
vereist, maar is bij mooi weer wel aan te raden.  
 
We zien u heel graag weer vanaf volgende week maandag. Wij hebben er zin in! 
 
Het team van Restaurant De Zeeger 

 

 

mailto:info@dezeeger.nl
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Protocol t.b.v. heropenen restaurant en terras 

Algemeen 
● Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. 
● Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt. 
● Restaurant de Zeeger kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten. 
● Alle gasten moeten bij binnenkomst hun handen wassen met water en zeep of met een 

desinfecterende handgel. 
● Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
● Bij ontvangst vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s 

zijn. 

Restaurant 
● Reserveren voor het restaurant is verplicht via 0172-476880 of bij een van de medewerkers. 
● Toegang via de hal van het clubhuis (hoofdingang). 
● Bij ontvangst vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s 

zijn. 
● Gasten worden door een medewerker naar hun tafel begeleid.  
● Bestelling plaatsen kan via uw smartphone (scan de QR-code op tafel) of bij een van de 

medewerkers. 
● Afrekenen: betaal zo veel mogelijk contactloos (pin of mobiel). 

Terras 
● Reserveren voor het terras is niet verplicht.  
● Toegang via de hal van het clubhuis (hoofdingang) en niet via het terras. 
● Bij ontvangst vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s 

zijn. 
● Gasten worden door een medewerker naar tafel begeleid.  
● Gasten mogen alleen maar zitten op het terras, niet staan. 
● Bestelling plaatsen kan via uw smartphone (scan de QR-code op tafel) of bij een van de 

medewerkers. 
● Toegang en route naar toilet via het restaurant.  
● Afrekenen: betaal zo veel mogelijk contactloos (pin of mobiel). 
● Gasten dienen het terras buiten te verlaten vanaf de zijkant van het terras (en dus niet door 

het restaurant). 

Toilet 
 Het toilet in het clubhuis is beperkt toegankelijk (1 persoon tegelijk). Er zijn 

desinfectiematerialen en instructies aanwezig. De route naar het toilet is via het restaurant. 
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Bijlage 1: Huisregels Restaurant De Zeeger 
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Bijlage 2: Gezondheidscheck 
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Restaurant De Zeeger 
 

 
 

Volledig coronaprotocol van RESTAURANT de Zeeger  
 
Het volledige protocol van Restaurant De Zeeger is op de ‘corona-pagina’ 
van de website van Golfclub Zeegersloot geplaatst. 
Om dat volledige protocol van Restaurant De Zeeger te lezen klikt u op 
 
Coronaprotocol De Zeeger 
 
 

 

 

https://www.zeegersloot.nl/wp-content/uploads/2020/05/VOLLEDIG-Protocol-Restaurant-de-Zeeger-27052020-DEF.pdf

