Maas Waal Open Golf Toernooi
Beste Golfers en Relaties

Op woensdag 10 juni 2015 wordt voor de derde keer op rij Het Willems Maas Waal Open Golf Toernooi georganiseerd.

Wie worden de opvolgers van Frank en Gertie Roelofs, de kampioenen van 2014!
Goede Doel: Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal
Ook dit jaar heeft de organisatie weer een goed doel geadopteerd. In samenwerking met de ambassadeurs van het Hospice Bijna
Thuis Huis Maas en Waal wordt het Maas Waal Open Golf georganiseerd en de inschrijfgelden voor deze dag komen ten goede aan
het Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal.U ondersteunt dus met uw inschrijving dit goede doel. Wij nodigen u dan ook van harte uit
voor deze sportieve en gezellige golfdag.
Competitie, Gezelligheid, Compleet verzorgde dag
Golfbaan Heelsumse Veld te Heelsum is een uitdagend baan met 27 holes. We spelen in teams van 2 personen. De bijdrage voor deze
spannende, compleet verzorgde en gezellige golfdag is slechts 99,00 euro p.p. incl. alle drankjes, lunchen BBQ).
Er kunnen maximaal 92 personen deelnemen, dus wees er snel bij. Vol = vol.
Het programma ziet er als volgt uit:
11:00 uur tot 11:30 uur Ontvangst met koffie en gebak
11:30 uur tot 11:50 uur Mogelijkheid tot inslaan
12:00 uur tot 17:00 uur Shotgun start
17:00 uur tot 18:30 uur Borrel + borrelhap
18:30 uur tot 21:00 uur BBQ
21:00 uur
Afsluiting
U mag dit als golfer en betrokken ondernemer of particulier toch niet missen. Schrijf u nu in. Ding mee naar de titel en ondersteun
het Bijna Thuis Huis Maas en Waal. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 22 mei door een email te sturen aan: crvanoijen@gmail.com.
Mocht u nog andere vragen hebben, dan horen we het graag en kunt u ons bereiken op 06 44 60 6390 (Danny van Sommeren van
Golflinked). Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging, factuur en na betaling een week voor aanvang het definitieve
programma, de routebeschrijving en de lijst met deelnemers aan deze dag.
Met vriendelijke groet,
De Organisatie Chris van Oijen en Danny van Sommeren
& De ambassadeurs BTH Maas en Waal
Druten, 2015

Inschrijfformulier
WILLEMS CONStRUcTIE MAAS EN WAALS GOLF OPEN 2015

Voornaam: 						Achternaam:
Postcode:			Woonplaats:
Tel:
E-mailadres:
Exacte Handicap:
Diner Beperkingen:

U ontvangt een bevestiging en factuur. Na uw betaling ont vangt u tegen 5 juni het definitieve
programma en de deelnemerslijst.
Svp mailen aan: crvanoijen@gmail.com

“De ambassadeurs van het Bijna Thuis Huis Maas en Waal”:

