ZUIDAS BUSINESS BOXING
ZATERDAG 2 APRIL’22
TICKET:
Jouw ticket ligt klaar bij het event. Meld je bij de balie ‘silver seats’ .
Laat weten dat je voor team Debbie bent + jouw naam. Je ontvangt een polsbandje en 4x
consumptiebonnen.
Leuk om te weten: met ruim 85 personen bestaande uit familie, vrienden, collega’s en
sporters hebben we onze ‘eigen eiland’ en zitten we allemaal bij elkaar.
ADRES:
Burgerweeshuispad 54,
1076 EP Amsterdam
PROGRAMMA:
Deuren open vanaf 18.00 uur
Start programma is 19.00 uur
Laatste partij rond 23.00 uur
Kleine ‘after gezelligheid’ met DJ 23.00 – 23.45 uur
Einde 23.45uur
Totaal 13 partijen. Na elke 4e partij een pauze met entertainment (zanger).
Debbie heeft partij nummer 8 (voor de 2e pauze)
Na laatste partij is er nog een ‘after gezelligheid’ met een dj.
ETEN
Er is ook een mogelijkheid om te eten tijdens het event. Er kan bijvoorbeeld wraps en
kippendijen saté besteld worden.
DRESSCODE:
De dress-code is ‘CASHUAL CHIQUE’.
Dat is geen smoking of i.d. CASHUAL CHIQUE is gewoon netjes, modieus en vlot
gekleed, maar niet met een ouwe spijkerbroek en slippers/versleten gympen etc.
PARKEREN:
Rond de Sporthallen Zuid is er een grote verbouwing gaande. Daarom is parkeren direct
naast/voor de hal beperkt. Bespaar jezelf dus onnodig rondjes rijden…
Onder het Olympisch Stadion is een grote PARKEERGARAGE (€ 4,- per uur). Er is een vorm
van parkeerverbod voorbij de rotonde voor de sporthallen Zuid (richting Frans Otten
Stadion). Dat is voor bewoners. Een verkeersregelaar houdt toezicht en stuurt iedereen
richting de grote parkeergarage.

Goedkoper kan met parkeren in de Fred Roeske straat. Klein stukje lopen, maar betaald
parkeren tot 21.00 uur.
Voor verkeer vanuit Beverwijk/Alkmaar:
Er zijn wegwerkzaamheden op de A9! De Wijkertunnel is in beide richtingen gesloten! Wees
voorbereid op drukte en/of neem de route via Zaandam.
TOT 2 APRIL!
Superleuk dat je mij komt aanmoedigen en bedankt voor je/jullie steun en enthousiasme.
Lang uitgekeken naar dit moment. Ik heb er zin in! Geniet deze avond van alle partijen en
respect voor alle atleten.

