Dakterras geopend!

H

et laatst ont brek ende deel van het ni euwe

saunac entr um was natuurli jk het dakterr as. Vanaf
heden is het dakterr as toegankeli jk. W el zullen er
misschien nog een paar kleine laatste
werkzaamheden plaatsvi nden, echt er onder vindt u
daar geen hi nder van. Deze pr achti ge en l ekker
ruime buitenpl aats maakt uw saunabel evi ng
compl eet. Van en naar het dakt erras is het gebr uik
van uw badjas ver plicht. W ij adviser en op het
dakt erras ook slippers te dragen.

Paasarrangement 6 & 9 april
Sauna entree & Paasbrunch
Soep
***
Luxe br oodsoorten
***
Vers fruit
***
Luxe beleg
***
De brunch is incl usief koffi e, thee, melk

€29,- p.p.

Sauna entree & Paasdiner
Romei nse br oods oep
***
Roergebakken bi efstukreepjes
of
Gebakken dor ade
of
Veget arische t agliat elle
***
Aar dbei eni js
of
Appelt aart met slagr oom

€35,- p.p

Fitness All in l eden geni eten €5,- korting op dit arrangement, Premium All in leden € 10,-

Schrijf u in aan de receptie of bar.

Aangepaste openingstijden feestdagen

I

n ver band met Pasen en Koningi nnedag gel den aangepaste openi ngstijden voor de fitness en

sauna:

•

1e Paasdag - Gesloten

•

2e Paasdag - Fitness open tot 17.00u, Sauna (gemengd) tot 21.00u

•

Koninginnedag - Fitness open tot 17.00u, Sauna (gemengd) tot 21.00u

Op f eestdagen is de kinder opvang geslot en.

20 van Alphen

H

et lijkt al weer een hel e tijd geleden, maar

zondag 4 maart jl. was er weer de 20 van Al phen.
In ideaal l oopweer verschenen zo’ n 25 l eden aan
de start van deze loop. Onder veel publi eke
bel astingstelli ng haal de i eder een de fi nish van de
10km of 20 km. W ij zijn trots op julli e!

Alphense Bedrijvendag

D

onder dag 22 maart was de jaarli jkse

bedri jvendag in het Archeon. Ook dit jaar was
Orange W ellness Club van de partij. Tussen
tient allen andere bedri jven stond Orange
W ellness Club met een stand di e veel
aandac ht trok, mede omdat een medewerker i n
badjas verscheen. Medewerkers van bedri jven
mocht en een l ottobal trekken waarmee ze een
“ontspannende” pri js konden wi nnen.
Uitei ndeli jk werd Or ange W ellness Club door
de jury t ot een van de vi er mogeli jke winnaars
genomineerd; hel aas vi elen we ni et in de
prijzen.

20% korting voor leden Orange Wellness Club

V

an Ei jk, dé Fi etsspecial ist van het Groene Hart.

Vindt u het pr ettig om een deskundig advi es te
krijgen, op een fi ets te ri jden di e u “ als gegoten
zit”, om een eerli jke pri js te betal en, een
uitstekende nazorg t e er varen en goede koffie t e
drinken? Dan bent u bi j ons aan het juist e adres!
Onze aanpak staat bor g voor jar enl ang
fietsplezi er!
In onze r uime s howroom bi eden wi j bezoekers een
gevarieerde coll ectie fiets en aan. Er zi jn
stads/lifestyl e-fiets en, hybr ide-fi etsen en uit eraar d
ook een br eed assortiment atb’s en r acefiets en.
Zónder accessoires zouden wi j niet compl eet zi jn.
Kleding, schoenen, hel men, onder delen en
sportvoedi ng; u vindt het al lemaal t erug in onze
winkel!
Tegen i nlevering van een coupon, die aan de r eceptie te verkrijgen is, ontvangen leden van
Orange W ellness Club 20% korting op spi nni ng- broek, –shirt en/ of schoenen. Deze k orting geldt
t/m 30 april 2012.
De specialisten van het Servicecenter staan 5 dagen per week voor u klaar in geval van eventuel e
reparati es en het onder houd aan uw hobby op wi elen!
Van Ei jk De Fi etsspecialist is gevestigd aan de W estkanaalweg 107 i n Ter Aar en op
www.fi etsspeci alist.nl te vi nden.

Einde van het lopende parkexpressie seizoen

W

e lopen alweer naar het ei nde van het hui di ge s eizoen.

Het nieuwe pr ogramma 2012- 2013 staat alweer op de site en
iedereen kan zic h weer gaan i nschri jven voor het komende
seizoen. Voordat het zover is kunt u nog geniet en van een
aant al zaken di e eer der spelen, zoals: Parkkunst op 30 april
en de Zomerworkshops van 6 t/m 10 augustus. In deze
nieuws brief l eest u hi erover meer. Ook kunt u binnenk ort
geni eten van het di git ale beel d en gel ui d in het Parkfi lmhuis,
misschien heeft u wel zelf bi jgedragen aan deze grot e
investeri ng vi a crowdfunding, zoja: van harte bedankt
daarvoor.
OPEN D AG 12 mei zat erdag 12 - 17 uur
Zat erdag 12 mei opent Par kexpressie haar deuren en toont
wat er all emaal t e doen is aan cursussen en workshops.
Tussen 12. 00 en 17.00 uur ben je van harte welkom om samen met je kinderen - te komen kijk en. I n het Parktheat er
zal de dans afdeli ng haar k unst en vert onen en er is een
workshop t heat erbeest en. I n het Parkfilmhuis kunt u zi en hoe
mooi het beeld en gelui d zi jn met de di gital e projector . Een
gratis bak je k offie staat voor u klaar! › meer

Wist u dat...
•

er elke maand een speciaal broodje van de maand is?

•

sinds deze week de les Aquafit i n het zwembad wordt gegeven
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