
nieuwsbrief 

• openingstijden decembermaand 

• 3e Kerstdag: Flevoparq Toernooien 

• Flevoparq Bowlingleague voor teams 

• Wilson decemberaanbieding! 

• Flevoparq bespanservice 

 

In deze nieuwsbrief ondermeer... 

Heb je een leuke club collega’s, vrienden, familie, buren? Bor-
relt er competitie in je bloed en borrel je ook graag voor de 
gezelligheid? Trek dan de stoute (bowling)schoenen aan en mo-
biliseer je mensen en schrijf je team of teams in voor de  
Flevoparq Bowlingleague 2010! 
 
Elk team (3 pers.) mag deelnemen aan deze bowlingleague. 
max. 12 teams kunnen zich inschrijven. Gedurende 4 maanden 
spelen om de week op donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur 6 
teams. In totaal zijn er per poule 8 speelavonden. Poule a op de 
even avonden en poule b op de oneven avonden. Aan het eind 
van deze 4 maanden treffen poule a en b zich voor de finale. 
Een feestelijke afsluiting! 
 
Kosten voor de speelperiode (4 maand) zijn € 240,--. Dit is  
€ 30,-- per speelavond en slechts € 10,-- p.p. per speelavond. 
 
Zet donderdag 28 januari 2010 vast in de agenda’s. Deze avond 
houden we een Bowlingleague Instuif. Een gezellig avondje om 
je team te kunnen inschrijven, nader geïnformeerd te worden 
en gezellig vrij bowlen. U kunt zich nu ook opgeven voor de lea-
gue via het formulier op de website onder ‘Bowling’. 
 
Hou ook onze site in de gaten!  

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@flevoparq.nl of bel 0321-388700 

Deadline volgende nieuwsbrief: 27-01-2009 

Op zondag 27 december a.s., op “3e Kerstdag” kan sportief en gezellig Dron-
ten haar hart ophalen. Op deze dag zullen maar liefst drie toernooien plaats-
vinden in Flevoparq. Een Squash Dubbel- & Enkeltoernooi, een Tennis Dubbel-
toernooi. Een Bowling All In The Mixtoernooi. Op onze website treft u hierover 
uitgebreide informatie aan en in het sportcentrum zal een inschrijflijst aanwe-

zig zijn waar je je kunt opgeven. 

Zin om sportief de Kerstdiners niet al te veel te laten bezinken of om met an-

deren een hoop gezelligheid te beleven? Doe mee! Info op de site. 

3E KERSTDAG: FLEVOPARQ OPEN KAMPIOENSCHAPPEN 

Jaargang 1.1 - december 2009 

• donderdag 24 december    gesloten na 18.00 uur 

• vrijdag 25 december 1e Kerstdag    gesloten 

• zaterdag 26 december 2e Kerstdag  13.00—21.00 uur 

• donderdag 31 december t/m zondag 3 januari gesloten 

Verder is het mogelijk op dinsdag-, woensdag– en donderdagavond te bowlen 

wanneer er minimaal 2 banen worden gereserveerd.  

OPENINGSTIJDEN DECEMBERMAAND 

FLEVOPARQ BOWLINGLEAGUE VOOR TEAMS DECEMBER AANBIEDING 
 

Op alle Wilson-artikelen  
20% korting!!!* 
(*niet geldig op andere aanbieding) 

 
���� 

45 minuten squash in 
de daluren i.p.v. € 12,— 
voor slechts € 7,— 

Bij Flevoparq kunt u ook terecht voor het bespan-
nen van uw tennis-, squash– of badmintonracket. 
Een standaardbespanning kost: 
Tennis:     € 22,— 
Squash/Badminton:   € 20,—  
Binnen 3 werkdagen gereed.  
Toeslag 24-uursservice:  € 5,— 

FLEVOPARQ BESPANSERVICE 

Flevoparq Flevoparq Flevoparq Flevoparq     
wenst u heel wenst u heel wenst u heel wenst u heel 
gezellige gezellige gezellige gezellige 
feestdagen toe!feestdagen toe!feestdagen toe!feestdagen toe!    


