
  

  
 

HHoott  LLiinnee  NNoo  1199  

SSBBSS  SStteewwaarrtt  BBuuttttaarr  PPaaiirrss  

OOnn  JJaannuuaarryy  2233rrdd//2244tthh//2255tthh  BBuurrnnssiiddee  iiss  hhoossttiinngg  wwhhaatt  iiss  pprroovviinngg  ttoo  bbee  oonnee  ooff  

tthhee  mmoosstt  pprreessttiiggiioouuss  bboowwlliinngg  ttoouurrnnaammeennttss  iinn  NNeeww  ZZeeaallaanndd..  

4488  ppaaiirrss  ccoommbbiinnaattiioonnss  aarree  ppllaayyiinngg  wwiitthh  66  sseelleeccttiioonnss  mmaaddee  bbyy  BBoowwllss  NNeeww  

ZZeeaallaanndd  aalloonngg  wwiitthh  aa  sseelleeccttiioonn  ffrroomm  SSoouutthh  AAuussttrraalliiaa  

  BBuurrnnssiiddee  MMeemmbbeerrss  aanndd  ffrriieennddss  aarree  wweellccoommee  ttoo  aatttteenndd  aallll  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ggaammeess  

aanndd  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  ooff  ppllaayy  oovveerr  tthhee  tthhrreeee  ddaayyss,,  aavvaaiillaabbllee  aarree  

BBBBQQ’’ss  //IIccee  CCrreeaammss//GGaarrddeenn  BBaarr//CCaallccuuttttaa//FFiinnggeerr  FFoooodd  pplluuss  tthhee  PPrroo  AAmm  

ccoommmmeenncciinngg  aatt  44  ppmm  oonn  TThhuurrssddaayy  2222nndd  JJaannuuaarryy..  

PPllaayy  ccoommmmeenncceess  aatt  88..3300  aamm  oonn  FFrriiddaayy  aanndd  SSaattuurrddaayy  >>  88  aamm  oonn  SSuunnddaayy  

AAllll  FFiinnaallss  oovveerr  tthhee  66  ddiivviissiioonnss  ccoommmmeennccee  aatt  11..3300  ppmm  oonn  SSuunnddaayy  ..  

DDoo  nnoott  lleett  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  ppaassss  ttoo  wwiittnneessss  WWoorrlldd  aanndd  NNaattiioonnaall  CChhaammppiioonnss  iinn  

aaccttiioonn      

UUppssttaaiirrss  KKiittcchheenn  
YYoouu  wwiillll  bbee  pplleeaasseedd  ttoo  hheeaarr  II  aamm  ssuurree  tthhee  cclluubb  hhaass  rreecceeiivveedd  aann  aaddddiittiioonnaall  

ggrraanntt  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  nneeww  uuppssttaaiirrss  kkiittcchheenn  eexxtteennssiioonn..  

GGeenneerroouuss  vvoolluunnttaarryy  hheellpp,,  ggrraanntt  ffuunnddiinngg,,  ddoonnaattiioonn  ooff  ggooooddss,,  aapppplliiaannccee  ddiissccoouunnttss  

hhaavvee  rreessuulltteedd  iinn  hhuuggee  ffiinnaanncciiaall  bbeenneeffiittss..  

AA  ssppeecciiaall  tthhaannkk  yyoouu  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  aassssiisstteedd  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhiiss  

pprroojjeecctt  aatt  nnoo  ccoosstt  ttoo  tthhee  cclluubb  ssoo  ffaarr  

GGrraahhaamm  LLoowweerryy  

YYoouurr  aassssiissttaannccee  pplleeaassee  
��  IIff  yyoouu  aarree  tthhee  llaasstt  ppeerrssoonn  ddeeppaarrttiinngg  tthhee  bboowwlliinngg  cclluubb  wwoouulldd  yyoouu  bbee  ggoooodd  

eennoouugghh  ttoo  cchheecckk  tthhee  ““GGaattee  BBoolltt””  iiss  uupp  aanndd  sseeccuurree  bbeeffoorree  sshhuuttttiinngg  aanndd  

lloocckkiinngg  tthhee  ggaattee..  IIff  tthhiiss  iiss  nnoott  aacchhiieevveedd  sseerriioouuss  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  ggaattee  mmaayy  

ooccccuurr..  

��  IIff  yyoouu  hhaavvee  tthhee  eenneerrggyy  ttoo  sshhiifftt  tthhee  bbeenncchh  sseeaattss  ttoo  ppoossiittiioonn  ooff  yyoouurr  

lliikkiinngg  dduurriinngg  aafftteerrnnoooonn  ppllaayy    >>  wwee  ttrruusstt  yyoouu  ccaann  ffiinndd  tthhee  eenneerrggyy  ttoo  

rreeppllaaccee  tthhee  sseeaatt  iinn  iitt’’ss  oorriiggiinnaall  ppoossiittiioonn  wwhheenn  yyoouu  lleeaavvee..  

  



  

  

““MMaatteess  iinn  BBoowwllss  22000099””  
IItt  iiss  tthhaatt  ttiimmee  aaggaaiinn  

MMaatteess  iinn  BBoowwllss  iiss  hhaappppeenniinngg  ffrroomm  55tthh  FFeebbrruuaarryy  ffoorr  55  WWeeeekkss  

GGeett  yyoouurr  tteeaamm  ttooggeetthheerr  aanndd  iinnvviittee  ssoommee  nneeww  mmaatteess  

SSeenndd  tthhee  aattttaacchheedd  ffllyyeerr  ttoo  yyoouurr  wwoorrkk//bbuussiinneessss  ccoonnttaaccttss,,  ffrriieennddss  

aanndd  aassssoocciiaatteess  

AA  ggrreeaatt  nniigghhtt  oouutt  wwiitthh  bboowwlliinngg  ,,ddrriinnkkss  aanndd  ssuuppppeerr  

CChheecckk  oouutt  tthhee  pphhoottoo’’ss  ffrroomm  llaasstt  yyeeaarrss  aaccttiioonn..  

TToo  rreeggiisstteerr  yyoouurr  iinntteerreesstt  ccoonnttaacctt  AAllaann  BBrryyccee  bbyy  pphhoonnee  oorr  eemmaaiill  

PPhhoonnee  [[0033]]  335588  33224422  oorr  [[0033]]  996644  55441133  oorr  002277  223322  11772233  

EE  mmaaiill    

WWee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  yyoouu  aanndd  yyoouurr  mmaatteess  aatt  

  BBuurrnnssiiddee  BBoowwlliinngg  CClluubb  

  

CCoonnggrraattuullaattiioonnss  
SStteellllaa  TTrroowweerr  sskkiippppeedd  tthhee  wwiinnnniinngg  tteeaamm  iinn  tthhee  CCaanntteerrbbuurryy  xxmmaass  

TTrriipplleess    

WWeellll  ppllaayyeedd  SStteellllaa    

GGeeooffff  CCllaarrkkee//  KKeenn  HHaawwoorrtthh  aanndd  AAlleexx  GGrraaiinnggeerr  aallssoo  ddiidd  wweellll  rreeaacchhiinngg  

tthhee    

QQuuaarrtteerr  ffiinnaallss    
MMoorrtt  

JJaann..  77,,  0099  

  

  
  



    

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
 


