
Wat is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Het leek wel een slechte film waarin we waren beland! 

Hoogste tijd voor iets leuks: een mooie, romantische of spannende film waarin jij eens niet de 

hoofdrol speelt, maar lekker onderuit kunt zakken met een zakje chips of popcorn, om te kijken en te 

genieten.  

Speciaal voor jou heeft MeanderGroep daarom de Drive-In bioscoop in het leven geroepen. De grote 

parkeerplaats van Servicecenter Minckelerhof wordt daarom van 17 tot en met 30 mei omgetoverd in 

een volledig coronaproof Drive-In bioscoop waar een aantal van de leukste, spannendste en meest 

iconische films van de laatste jaren worden getoond. Lees snel verder om te zien hoe je je kunt 

aanmelden. Wij verzoeken je om de onderstaande spelregels voor, tijdens en na de voorstelling te 

respecteren. 

Als medewerkers, vrijwilliger of stagiaire van MeanderGroep kun je je één keer aanmelden voor onze 

Drive-In bioscoop, voor één film. 

Je kunt vervolgens met meerdere gezinsleden (uit een huishouden) in één auto naar de Drive-In 

bioscoop komen. Daarnaast zijn ook (klein)kinderen tot 13 jaar toegestaan. 

Op deze site kun je je aanmelden voor één film en aangeven met hoeveel personen je komt en welke 

consumpties jullie willen nuttigen.  

De gehele experience (film + consumpties) zijn gratis en worden aangeboden door MeanderGroep. 

Spelregels: 

• Bij binnenkomst dien je het toegangsbewijs te tonen dat je na het aanmelden hebt 

ontvangen. Dit kan digitaal (via je telefoon) of door het toegangsbewijs uit te printen. 

• Volg altijd de instructies op van het personeel, deze zijn te herkennen aan een oranje hesje. 

• Volg de instructies op het videoscherm. 

• Bij géén geldig toegangsbewijs wordt de toegang voor de personenauto en alle inzittenden 

geweigerd. 

• De beveiliger controleert of alleen gezinsleden in het voertuig aanwezig zijn. Gezinsleden zijn 

wonend op één en het zelfde adres, daarnaast zijn kleinkinderen tot 13 jaar ook toegestaan. 

• Alle personen dienen zich te kunnen legitimeren. 

• Het maken van foto’s en filmpjes tijdens de voorstelling is niet toegestaan i.v.m de 

filmrechten. 

• Eigen meegebrachte drank of versnaperingen zijn toegestaan. Alcoholische drank is niet 

toegestaan. 

• Afval zal bij het uitrijden worden verzameld, bij de afval verzamelplek (achterom bij de 

Minckelerhof, onderaan de helling) 

• Tijdens de voostelling dient de motor van personenauto worden uitgezet. Wij verzoeken je 

daarom om voordat de film begint de auto voor te verwarmen en eventueel een warme 

deken mee te nemen.  

• Het verlaten van de personenauto is alleen toegestaan voor toiletgebruik, Er kan gebruik 

worden gemaakt van de toiletten van de Minckelerhof. Volg de aangegeven looproute en 

heb aandacht voor de hygiëneregels. 

• Wij rekenen erop dat jij en jouw gezinsleden zich houden aan de coronaregels. 

• Voor informatie of calamiteiten tijdens de voorstelling kun je het volgende nummer bellen: 

06 144 047 56. 

 


