
 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden, 
 
Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen zien, hebben we dit jaar een nieuw evenement op de 
agenda staan: Arren bij Flevonice in Biddinghuizen. 
 
Op de laatste ijsdag van het seizoen, t.w. zondag 4 maart aanstaande, zijn we welkom om te 
gaan arren bij dit mooie Sports & Funpark van 14.00 – 17.00 uur. 
Vanaf 12.00 uur is het secretariaat geopend en wordt u ontvangen met een kop koffie, thee en 
iets lekkers. Vanaf 14.00 uur kunnen we de ijsbaan op en zullen we daar o.a. gaan ringsteken. 
De kosten voor dit evenement: € 15,00, per deelnemer op de arrenslee, dit is 

inclusief toegang en gebruik tot de ijsbanen en ontvangst met koffie, thee of 

chocomelk en appelcake. Per arrenslee wordt € 10,00 statiegeld voor het bordje 

gerekend, wat u aan het eind van de dag, bij inlevering van het bordje, weer terug 

krijgt.  

Voor kinderen t/m 12 jaar is dit € 12,50, per deelnemer op de arrenslee. 

Bezoekers/kijkers betalen € 5,00 per persoon (consumpties voor eigen rekening) 

Belangrijk om te weten: de stiften/kalkoenen die u gebruikt mogen niet langer 

zijn dan  

2 cm vanaf het hoefijzer! Dit om schade aan de leidingen te voorkomen. Hier 

wordt streng op gecontroleerd!! 

Er is nog wel een maar: bij bepaalde weersomstandigheden kan het zijn dat de 

ijsconditie verslechterd en dat we niet kunnen arren die dag, we zullen het 

evenement dan helaas alsnog moeten afblazen. Mocht dit zo zijn, dan zult u hier 

uiteraard tijdig van op te hoogte worden gesteld.  

 

Vooralsnog gaan we hier natuurlijk niet van uit en zien wij graag uw inschrijving 

tegemoet.  

Dit kan via de website op de registratiepagina of door te bellen naar Brigitte 

Brugman op 06-28783052. 

 
Inspanterrein: Flevonice: Strandgaperweg 20, 8256 PZ  Biddinghuizen.  
Vanuit Amersfoort/Zwolle 
Neem op de A28 afslag Harderwijk richting Walibi Holland/Lelystad. Volg de borden richting 
Walibi Holland. Halverwege de dijk langs het Veluwemeer (aan uw rechterzijde) vindt u de 
afslag naar Flevonice, Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen. 
Vanuit Almere/Lelystad 
Neem op de A6 afslag Lelystad richting Walibi Holland/Harderwijk. Volg de borden richting 
Walibi Holland. Halverwege de dijk langs het Veluwemeer (aan uw rechterzijde) vindt u de 
afslag naar Flevonice, Strandgaperweg 20 in Biddinghuizen. 


