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9 uitdagende  
holes rondom  
de Linge  
en Asperen!



editie - 6 september 2013

Rotaryclub Leerdam e.o. organiseert op  

6 september 2013 alweer de 10e editie van 

het rondje Asperen. De unieke 9 holes-

baan wordt aangelegd langs de oevers  

van de Linge en in de weiland percelen in 

en om Asperen. Waarbij er zelfs wordt 

afgeslagen over de Linge. Een onvergete-

lijke golf ervaring die je niet mag missen! 

We beginnen rond 11.00 uur met koffie en 

een Asperense krakeling in het dorpshuis 

van Asperen. Bij de start ontvangt u een 

lunchpakket. Op de baan worden er fruit, 

drinks en versnaperingen vestrekt. En niet 

te vergeten de haringkar met Korenwijn  

op hole 7. De wedstrijd wordt gespeeld tot 

17.00 uur. Bij terugkomst in het dorpshuis 

van Asperen wordt u (onbeperkt) verwend 

met drank en spijs. 

Inschrijven
De kosten van greenfee inclusief het 

uit gebreide buffet bedragen slechts  

€ 100,-. Wilt u zich inschrijven? Mail dan  

uw NAW gegevens en telefoonnummer 

naar aanmelden@rondjeasperen.nl  

ovv Golf. Minimale vereiste voor deel - 

name is het GVB. U ontvangt t.z.t. meer 

praktische informatie. Het totale bedrag  

na inschrijving over maken op bankreke-

ningnummer 35.84.48.190 ten name van 

Rotary Stichting Maatschappelijke 

Ondersteuning onder vermelding van Golf.

Goede doel
Ook dit jaar biedt onze rotaryclub een 

financiele bijdrage aan het WASH-project 

Soutern Ethiopia (water, sanitatie en  

hygiene). De focus van dit project is gericht 

op de verbetering van het te kort aan 

schoon en beschikbaar drinkwater in  

de directe omgeving van Butajira.   

Het opgehaalde bedrag zal, net als vorig 

jaar, worden verdubbeld door Aqua for all 

(www.aquaforall.nl). In samenwerking met 

o.a. Stichting Light for the World en Aqua 

for All hebben we al eerdere fases van  

het WASH-project kunnen steunen 

waardoor het vorig jaar o.a. mogelijk werd  

verschillende waterpunten aan te leggen  

en waterbronnen te ontwikkelen in de 

directe omgeving van Butajira. 

kijk ook eens op: www.akvo.nl. 

De Rotaryclub Leerdam e.o. zet zich  

ook graag in voor lokale goede doelen.  

Daarom zal een gedeelte van het  

opgehaalde bedrag besteed worden  

aan een lokaal goed doel. 

Rondje AspeRen


