
 

 

 

 

Extra 

Nieuwsbrief 

Recreatievereniging 

 “Het Veldhof” 

 
 

 

Consumptiemunten:  

Bij activiteiten gaan we consumptiemunten invoeren, dat houdt 

in dat u bij opgave van deelname consumptie munten kunt 

kopen voor zowel de koffie en als overige dranken. 

 

 Met ingang van 4 augustus 2020 gaan wij bij het betalen van consumpties over naar  het 

gebruik van consumptiemunten. 

Er komen 2 kleuren munten, goudkleurig voor de koffie en de rosé kleurig voor 

overige consumptie.  

 

Het kopen van consumptiemunten: 

De eerste verkoop van de consumptiemunten zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli 2020 

van 10:00-11:30 uur, in de benedenzaal. 

 

De koffie/thee-munten worden per 10 stuks per zakje verkocht en voor de overige 

consumptie munten kunt u per 4 of 8 stuks per zakje kopen. 

 

Dat betekent: 

 

• 10 koffie/thee-munten kosten € 5,00 (€ 0,50 per munt).  

Tijdens de koffieochtenden kosten de eerste 2 koppen koffie kosten 1 munt, elk 

kop koffie/thee erna kost 1 munt. 

Bij overige activiteiten kost elke kop koffie/thee 1 munt. 

 

• 4 consumptiemunten voor: frisdrank, bier, wijn enz. kosten € 5,00 (€ 1,25 per 

munt). Mix-dranken, bijv. advocaat met boerenjongens, kosten 2 munten. 

 

Alle consumptiemunten zijn bij elke activiteit te gebruiken. 

 

Verkoop van consumptiemunten: 

Elke vrijdag is er tijdens de koffieochtend muntenverkoop in de bovenzaal. 

 

Consumpties kunnen vanaf 4 augustus 2020  

alleen nog met een munten worden betaald. 

 

 

Opstarten van activiteiten zie ommezijde »» 

 

 

 

 



 De recreatievereniging start heel geleidelijk  

de activiteiten weer op. 

 

 

 

De koffieochtenden worden met ingang van dinsdag  4 augustus 2020 

geleidelijk weer opgestart met 2 ochtenden in de week.  

We beginnen met de dinsdag- en vrijdagochtend van 10:30 – 11:30 uur. 
De overige activiteiten zullen in een latere stadium geleidelijk weer gaan starten, 

hierover later meer. 

 

Door de RIVM maatregelen zal het koffiedrinken in aangepaste vorm 

plaatsvinden in de 

recreatiezaal op de eerste verdieping 

van het hoofdgebouw. 
 

Wij, maar ook u dienen een aantal regels in acht te nemen voor het opstarten 

van de koffieochtenden, dit voor ieders veiligheid. 

 

De regels die er worden gehanteerd zijn: 

1. Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook wanneer u staat te wachten tot de 
deur open gaat. Dus kom niet te vroeg. 

 

2. Bij binnenkomst bent u verplicht uw handen desinfecteren, ook bij 

binnenkomst na een toiletbezoek. 

 

3. De stoel die u beet pakt/aanraakt dient u te gebruiken. 

 
4. Er mag niet met de stoelen worden geschoven. 

 

5. Personen uit één huishouding mogen naast elkaar zitten. 

 

6. We kunnen voorlopig de 2 koffieochtenden starten met maximaal  

11 personen per koffieochtend. 
 

7. Maandag- en donderdagochtend; telefonische opgave voor deelname 

aan de koffieochtend die erop volgt. 

Dus maandagochtend opgeven voor de dinsdagmorgen en 

donderdagochtend voor de vrijdagmorgen. 

 
8. Opgave voor deelname aan een koffieochtend kan voorlopig op elke 

maandag en donderdag van 11:00 - 12:00 uur bij Nico Dassen, 

telefoon 053-851 29 00. (Dus niet via zijn 06 nummer). 

 

9. Bij opgave dient u uw naam, adres en telefoonnummer door te geven. 

Er zal u gevraagd worden of u zich goed voelt zoals voor de corona. 

 
10.U dient te allen tijde de aanwijzingen opvolgen van degene die de koffie 

serveert of een aanwezig bestuurslid. 

 


