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Welkom bij Bowlingcentrum Mijdrecht. 
Sinds april 2013 heeft Antoine Post het bowlingcentrum 
overgenomen en afgelopen zomer grondig verbouwd. 
Bowlingcentrum Mijdrecht heeft 12 moderne  bowling-
banen met daarbij een ruime horecagelegenheid, een 
buitenterras en voldoende parkeergelegenheid, gele-
gen aan de Ontspanningsweg 1a te Mijdrecht(naast het 
zwembad).

Bowlingcentrum Mijdrecht, geheel vernieuwd en weer open!

Na de verbouwing bieden wij een verzorgde en gezellige  ambiance.  Een bowling waar u gewoon 
gezellig een uurtje kunt bowlen, maar vooral ook een partybowling,  geschikt voor alle soorten en 
maten feesten & partijen.  Tevens kunt u uitgebreid genieten (ook wanneer uw gezelschap ervoor 
gekozen heeft om niet te bowlen) van het heerlijke eten in ons sfeervolle “ into the woods “ grill & `a la 
carte restaurant. 
 

Kinderfeestjes
Wie tijdens een kinderfeestje gaat bowlen, zit altijd goed! Kinderen zijn namelijk dol op bowlen. Bow-
len is leuk, spannend en iedereen kan meedoen. Wanneer een kind bowlen nog wat moeilijk vindt, 
kunt u  kiezen voor ‘bumperbowling’,  per speler kan worden aangegeven of wordt gebowld met of 
zonder ‘bumpers’. In de goot gooien is dan niet meer mogelijk. Het is altijd raak!  Hier zijn geen extra 
kosten aan verbonden.
Het team van Bowlingcentrum Mijdrecht denkt graag met u mee over de invulling. Al voor een klein 
budget, kan een hele leuke middag worden georganiseerd, met bowlen, eten en limonade.  Natuurlijk 
zetten we tijdens het bowlen de ‘disco/LED-verlichting’ aan. Ook is er speciale muziek met videoclips.  
Bowlen met een kinderfeestje staat garant voor maximaal speelplezier.  
Gewoon een toplocatie voor geslaagde kinderfeestjes!

Verjaardagsfeest of jubileum
Bowlingcentrum Mijdrecht is uitermate geschikt voor het vieren van uw verjaardag of uw jubileumfeest. 
Lekker genieten van drankjes en hapjes en ondertussen met uw gasten een uur bowlen. Het geheel 
afsluiten met een heerlijk diner of buffet in ons restaurant en het feest is compleet.
Informeer naar de diverse mogelijkheden.

Een avond uit met collega’s
Bowlen is de ideale invulling voor een bedrijfsfeest. Samen bowlen is gezellig en leuk om te doen. 
Bowlingcentrum Mijdrecht organiseert voor u een sfeervol bedrijfsfeest, volledig afgestemd op uw 
budget en wensen. Combineer het bowlen met een heerlijk buffet of één van onze arrangementen. 
Het afhuren van het restaurant behoort ook tot de mogelijkheden.  Ons restaurant biedt plaats aan 
130 personen.

Kortom, bij Bowlingcentrum Mijdrecht viert u een feest waar u en uw collega’s nog lang over zullen 
praten. Het perfecte avondje uit! 

Party bowlen met videobeelden
Dankzij de geïnstalleerde LED- verlichting kunnen de 12 geheel verduisterde banen en de pins wor-
den verlicht in alle kleuren van de regenboog wat een fantastisch effect geeft. Optimaal genieten voor 
tieners, mede door de bijbehorende muziek en videobeelden die groots geprojecteerd worden.

Arrangementen
Wij bieden verschillende uitgebreide arrangementen, een paar voorbeelden zijn:
     • Spiderpan: grillen, inclusief 1 uur bowlen, leuk voor jong en oud
     • Bowlen, bier en bitterballen,  gezellig na het werk met collega’s
     • All – Inclusive arrangement, geen verrassing achteraf 
     • Kinderarrangement pannenkoeken bakken 
     • Kinderarrangement frites
Op beide kerstdagen bieden wij u diverse uitgebreide arrangementen. Over de inhoud van boven-
staande arrangementen verwijzen wij u graag naar onze website, www.bowlingcentrummijdrecht.nl.

Competitie
De 12 volautomatische  bowlingbanen van het merk Brunswick maken Bowlingcentrum Mijdrecht  zeer 
geschikt voor competitiebowling en wedstrijden op internationaal niveau. Deze wedstrijd gekeurde 
banen zijn namelijk van uitstekende kwaliteit. Met deze gladde, kunststof banen met markers op de 
juiste plekken, wordt het gooien van een strike voor iedereen haalbaar. 
Bowlen is een sport waarin je jezelf geweldig kunt bekwamen. Loslaten op het juiste moment, het 
effect waarmee je gooit en de snelheid waarmee de bal over de baan rolt dragen bij aan ‘de perfecte 
worp’. Op onze prachtige banen is het een genot om via een schitterende curveball de pins omver te 
gooien. Bij voorkeur alle tien tegelijk in de eerste worp.

Bowlingcentrum Mijdrecht is ook de thuishaven van Bowlingvereniging Mijdrecht. Deze vereniging 
speelt hun competitie op de maandag, dinsdag en woensdag op diverse tijden.  Voor de 55 plussers is 
er een competitie op de dinsdagmiddag. Kom er gerust eens kijken en probeer het een keer.
Ook is er 1 keer per maand, op de donderdagavond, een bedrijvencompetitie. Verschillende bedrijven 
strijden daar tegen elkaar. Aan het einde van het seizoen levert dat een winnaar op.

Wij bieden u maatwerk!
Het team van Bowlingcentrum Mijdrecht denkt graag met u mee, over  bijvoorbeeld de invulling van 
uw feest of evenement. Denk dan aan “Wat past bij u? Hoe groot is de groep? Wilt u wel of niet 
bowlen?” U bepaalt het budget, alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk.  Een uniek feest voor 
ieder gezelschap. 

Bowlingcentrum Mijdrecht, veel meer dan bowlen alleen! Wij heten u graag van harte welkom! 

www.bowlingcentrummijdrecht.nl
info@bowlingcentrummijdrecht.nl
tel. 0297 – 256945
Ontspanningsweg 1a Mijdrecht


