
 

Hoera, het clubhuis gaat weer open! 

Omdat we als vereniging, de terrassen mogen openen, doen wij dit natuurlijk! Allereerst voor de 
gezelligheid, maar ook om weer wat barinkomsten te genereren. Woensdag 19 mei is de eerste dag 
en is uiteindelijke opening nog onder voorbehoud van definitief akkoord vanuit de overheid.  

Voor de terrasopening zijn er spelregels en richtlijnen, dit vanuit de horecawetgeving t.a.v. corona. 
Het openblijven van ons terras is ook afhankelijk of onderstaande regels worden opgevolgd. Oftewel: 
wij zijn met z’n allen verantwoordelijk. 

Zo gaat het er de komende tijd aan toe bij de club: 

• Er zijn 3 terrassen: terras 1 is boven (deels overdekt met de witte tent), terras 2 is beneden 
bij de grote lounge set (en de omgedraaide tribunes), terras 3 is bij het intrapveldje naast de 
fietsenstalling. 

• Als je op het terras wilt zitten moet je je eerst laten registeren in het clubhuis: omdat een 
consumptie verplicht is, kun je die meteen bestellen. Er is geen bediening, dus drankjes haal 
je zelf op. 

• Je moet zitten, alle zitplaatsen zijn duidelijk gemerkt. Er is dus een maximaal aantal personen 
per tafel: het is verboden om te schuiven met stoelen, tafels etc. 

• De ingang is bij de deur van het boven terras, de uitgang dezelfde deur of de deur van de 
brandtrap. De brandtrap is dus geen ingang, behalve voor personeel. 

• We zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 17.00 tot 20.00 uur, op 
woensdag al vanaf 16.00 uur. 

• Op zaterdag en zondag zijn wij open vanaf 14.00 uur: bij drukke activiteiten misschien eerder. 
Afhankelijk van de drukte en belangstelling, wordt gekeken of deze tijden zo blijven. 

• De keuken is ook open, dat wil zeggen de frituur, maar ook chips en snoep is te koop. 
• Alleen op het boven terras mag alcohol worden genuttigd: we hebben naast Jupiler, ook 

Bockbier en Weizener. Naast de droge witte wijn, rosé en rood, ook Hugo: en natuurlijk ook 
de Baco en Razz niet te vergeten. 

• Je mag als ouder helaas NIET langs het veld staan om naar je kind te komen kijken, maar dus 
wel via de route clubhuis, registratie, consumptie halen en lekker zitten op het terras. 

• Buiten de genoemde openingstijden is het terrein van MHCN NIET toegankelijk voor ouders 
of anderen die geen training hebben/geven of een wedstrijd spelen en begeleiden. Tijdens 
de openingstijden ben je ook alleen op één van de drie terrassen welkom, en nergens anders 
op het terrein/langs de velden. Dit zijn (helaas) nog steeds de geldende coronaregels. 

Hopelijk tot binnenkort, namens de barcommissie, Freek den Brok 


