
Herzien filmhuisreglement 
We hebben ons reglement onder “ de loep genomen” en een aantal 
rare, in onze ogen oneerlijke/tegenstrijdige, regels herzien.  
Voorheen golden er voor de dinsdagmiddag andere “voorwaarden” 
dan op de avonden, dit trekken wij m.i.v. komend seizoen gelijk. 
Tevens hanteren we vanaf september 2022 prijzen inclusief een 
consumptiemunt, dit om de doorstroom in de pauze te stimuleren. 
Mocht u meer consumpties willen nuttigen dan kunt u natuurlijk 
extra muntjes bij de vrijwilligers van Nienoord kopen. En… goed 
nieuws: het donateurs lidmaatschap blijft een tientje per persoon!

1

Filmhuis Nienoord 
Seizoen 22/23

LEEK BEZOEKERSCENTRUM NIENOORD

In de agenda:  

Iedere 2e vrijdag-
avond van de maand & 
de donderdagavond 
ervoor aanvang: 
20:00 uur en de 
dinsdagmiddag erna 
aanvang 14:00 uur 

Plaats: 

Bezoekerscentrum 
Nienoord. De deuren 
zijn geopend een half 
uur voor aanvang  

Meer info & 
reserveren: 

www.filmhuisnienoord.nl

DINSDAGMIDDAG 
De donateur/

stempelkaart is nu ook 
op de dinsdagmiddag 

geldig

1
ENTREEPRIJS 

De entreeprijs : 8,- voor 
donateurs, 10,- voor niet 

donateurs is inclusief 
een consumptiemunt

2
DONATEURS:10,- PER SEIZOEN 

krijgen korting op de 
entreeprijs en een stempel op 

hun kaart per bezoek: een 
volle kaart =gratis entree bij 

de volgende film
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