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Bowlingmiddag en Nieuwjaarsreceptie 
 
 
Beste leden,         
 
Op zaterdag 4 januari 2020 organiseert Patiëntenvereniging Hart&Longtransplantatie 
voor haar leden, wachtende leden op een hart- en longtransplantatie, partners en 
familieleden, de jaarlijkse Bowlingmiddag met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie.  
U bent uiteraard ook van harte welkom als u het bowlen wilt overslaan en naar alleen de 
Nieuwjaarsreceptie komt. 
 
De bowlingmiddag vindt plaats bij Bowling Nieuwegein, Blokhoeve 16 in Nieuwegein. 
 
Dagindeling: 
 
13.00 uur   Ontvangst met koffie 
13.30 uur   Iedereen s.v.p. aanwezig i.v.m. tijdige start bowlingtoernooi 
14.00 - 16.00 uur Bowlingtoernooi (drankjes tijdens het toernooi voor eigen rekening) 
   
16.00 – 17.30 uur    Nieuwjaarsreceptie (ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers) 
18.00 uur   Grill arrangement (voor eigen rekening) 
 
Adres:       
 
Bowling Nieuwegein, Blokhoeve 16, 3438 LC te Nieuwegein  
Route omschrijving: zie inschrijfformulier of www.bowlingnieuwegein.nl  
 
Kosten: 
 
Voor leden is deelname aan het Bowlingtoernooi gratis. 
Bent u geen lid dan betaalt u € 15,- p.p. 
 
Na afloop van de Nieuwjaarsreceptie is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
speciaal voor PHLT georganiseerde Grill arrangement. Dit bestaat uit diverse 
vleessoorten, onder andere biefstuk, hamburger, kipfilet, spareribs en vleesspies met 
diverse soorten sauzen. Er is een uitgebreid salade buffet, stokbrood met kruidenboter, 
verse frites en grand ijsdessert.  
 
Bowling Nieuwegein biedt dit arrangement aan voor  € 25,00 p.p.  U dient ter plaatse 
vooraf s.v.p. contant en gepast te betalen. 
 
Schrijf snel in, want voor het bowlingtoernooi geldt: VOL = VOL.  
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Aanmelden: 
 
Aanmelden kan vóór 1 januari 2020 en wel op vier manieren: 
 
1) Via de website: www.hartenlongtransplantatie.nl/bowlingtoernooi 

 
2) Onderstaand formulier invullen en opsturen naar: 

Patiëntenvereniging Hart&Longtransplantatie. 
P/A Administratiekantoor A.P.N. 
Postbus 91, 4000AB Tiel 

 
3) Aanmelden per mail, de gevraagde gegevens mailen naar: 

bowlen@hartenlongtransplantatie.nl 
 

4) Telefonisch tijdens kantooruren bij de APN:  030-6569636 
 

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met: Carolien Krouwel: 0645247408 
 
Graag bij verhindering tenminste 3 dagen voor de geplande activiteit afmelden bij de 
contactpersoon.  
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Bowlingmiddag en Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020 
svp invullen in blokletters (voor 1 januari 2020) 

 
Naam:  ..................................................................................................................  
 
Adres:  ..................................................................................................................  
 
Postcode en Woonplaats:  ....................................................................................  
 
Telefoonnummer:  ................................................................................................  
 
E-mailadres:  ........................................................................................................  
 
Voorna(a)m(en) bowlingspelers:  .........................................................................  
 
We komen/Ik kom naar de  Bowlingmiddag en Nieuwjaarsreceptie met _______ 
personen/persoon,  waarvan ……. geen lid. 
 
We komen/Ik kom alleen naar de Nieuwjaarsreceptie met  _______ personen/persoon, 
 
We/ik blij(f)ven eten met _______ personen/persoon, 
 
Bijzonderheden mbt eten:__________________________________________________ 
 
 
Deelnameformulier voor 1 januari 2018 inzenden of mailen aan: 
Patiëntenvereniging Hart&Longtransplantatie 
P/A Administratiekantoor A.P.N. 
Postbus 91 
4000 AB Tiel 
 
Mail: bowlen@hartenlongtransplantatie.nl 
 
Zonder opgaaf van reden wegblijven bij een ingeschreven activiteit (ziekte of 
buitengewone omstandigheden daargelaten) zullen de voor u gemaakte kosten op u 
worden verhaald. 
 
Deelname geschiedt op eigen risico, het bestuur van PHLT aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deelname 
aan het bowlingtoernooi 2020. 
 
 
 
Handtekening: .....................................................................  
 
Routebeschrijving: 
Vanuit de richting Amsterdam 
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A2 volgen richting Utrecht, Utrecht West (blijf op de A2). Verkeersplein Ouderijn (ga naar 
A12, blijf op de A2) Afslag Nieuwegein Noord (afslag 16).  
 
Einde afslag rechts, A.C. Verhoefweg op. Bij 2e kruising links de Symphonielaan op. 
U bent bij de Blokhoeve. 
 
Vanuit de richting Rotterdam/ Den Haag 
A12 volgen tot aan Verkeersplein Ouderijn (ga naar A12, blijf op A2). Afslag Nieuwegein 
Noord (afslag 16). Einde afslag rechts, A.C. Verhoefweg op.  
 
Bij 2e kruising links de Symphonielaan op. U bent bij de Blokhoeve. 
 
Vanuit de richting Arnhem / Amersfoort / Almere 
A12 volgen tot aan afslag Nieuwegein Noord (afslag 16). Einde afslag rechts, A.C. 
Verhoefweg op. Bij 2e kruising links de Symphonielaan op. 
 
U bent bij de Blokhoeve. 
 
Vanuit de richting De Bosch 
A2 volgen tot aan afslag Nieuwegein (afslag 90). Draai rechts naar Weg naar de poort. 
Bij de 2e kruising links de A.C. Verhoefweg op. Rechtdoor tot afslag Blokhoeve. 
 
Rechtsaf Symponielaan op. U bent bij de Blokhoeve. 
 


