
“Putten voor Water”

Rotary Club Wijdemeren
organiseert in samenwerking met

Golfbaan Naarderbos 
een golftoernooi voor het realiseren van 

schoonwaterplaatsen in Bertoua, Kameroen

Golfbaan Naarderbos
IJsselmeerweg 100
Naarden
Tel: +31(0)35-678 39 67

Routebeschrijving:

Vanaf A1 (zowel Amersfoort/Amsterdam als Amsterdam/Amersfoort):
- Afslag A6 Almere/Lelystad, afslag Muiderberg (afrit 1).
- Einde afslag naar rechts, borden parkeerterrein Golfbaan Naarderbos volgen.

Vanaf A6 (Lelystad/Almere)
- Afslag Muiderberg (afrit 1).
- Einde afslag naar rechts, borden parkeerterrein Golfbaan Naarderbos volgen.

donderdag

30 september 2010

3e Wijdemeers Open

Organisatie
Rotary Club Wijdemeren

Erik-Jan Hennis
kantoor 035 526 2264
mobiel 0652 028 149

Barry Koperberg
kantoor 0294 257 137
mobiel 0621 587 168

golf@rotarywijdemeren.nl

Putten voor water: Rotary Club
Wijdemeren verbindt Naarderbos
met Bertoua, Kameroen

1e Wijdemeerse GolfskampioenPrachtige prijzen

Kameroen



“Putten voor Water”
Watervoorziening in Bertoua
Bertoua is een stad in het oosten van Kameroen met ongeveer 
200 duizend inwoners. Hiervan zijn er slechts 15 duizend 
aangesloten op een slecht functionerend en verouderd 
waterleidingnet. Alle andere inwoners halen hun drinkwater uit 
veelal vervuilde en modderige waterplaatsen. Water is er 
genoeg, maar aan schoon drinkwater is een groot gebrek.

Waterproject opgestart
Rotary Club Scherpenzeel-Woudenberg is eind jaren negentig 
samen met INBO Foundation en de Rotary Club Bertoua een 
project gestart met als ambitie om alle inwoners van Bertoua 
van schoon drinkwater te voorzien. In Nederland wordt voor 
de benodigde fundraising gezorgd, de club in Kameroen 
verzorgt de uitvoering en fungeert als opdrachtgever naar de 
aannemers en andere instanties die de schoon-waterplaatsen 
realiseren. Bovendien houdt Rotary Club Bertoua toezicht op 
het beheer en het onderhoud.

De waterplaatsen
Het systeem van de waterplaatsen is simpel. Door natuurlijk 
verloop stroomt het water, afkomstig van welwaterbronnen, in 
een afgesloten betonnen bak. In de bak verzinkt het water en 
wordt door een natuurlijk proces gezuiverd. Onder aan de 
betonnen bak zit een pijp waar het schone water in een 
constante stroom naar buiten komt. Op sommige plaatsen, 
waar het water zeer moeilijk bereikbaar is, wordt een pomp 
aangelegd. De waterplaatsen worden goed toegankelijk 
gemaakt door het aanleggen van een degelijke stenen trap en 
voorzien van wasplaatsen voor het schrobben van kleding.

Feiten van het project
Door het realiseren van de schoon drinkwaterplaatsen is de 
kindersterfte, volgens de plaatselijke gezondheidsdienst, 
afgenomen en de algemene volksgezondheid verbeterd. 
Momenteel zijn zo’n 42 waterplaatsen aangelegd. In de 
komende jaren zullen er nog ongeveer 13 gebouwd worden. 
De totale kosten van het project bedragen ongeveer 
€ 500.000,-

Rotary Club Wijdemeren
Onze club is één van de deelnemers aan het project. We 
hebben ons verplicht om ieder jaar tenminste één waterplaats 
te financieren (2008-2010). Alle opbrengsten gaan naar dit 
goede doel. De opbrengst van de toernooien is tot nu toe 
€ 12.627,-. Putten voor water dus!

Programma

Wedstrijd

Ontvangst wedstrijd 11:30

Lunch (-pakket) 12:00

Start 18 holes 13:00

Binnenkomst wedstrijd 
& borrel 18:00

Dinerbuffet
met prijsuitreiking &
Tombola 19:00 

Inschrijven

De wedstrijdvorm is individueel stableford.

inschrijving op volgorde van aanmelden. 
vol=vol!

Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle 
golfers in het bezit van minimaal GVB.
De kosten voor deelname aan de wedstrijd
bedragen € 150,- per persoon. 
Hiervoor ontvangt u:

-  Een 18-holes wedstrijd op de schitterende
 baan van Naarderbos
-  Een doosje golfballen
-  Lunch, borrel, dinerbuffet

Uw gegevens

Dhr/Mevr _______________________

Handicap/’GVB’ _____

Telefoon _______________________

E-mail _______________________

Naam bedrijf _______________________

Adres _______________________    

PC & Plaats _______________________  

Inschrijven voor een eigen Flight

(naam + handicap of ‘GVB’)

1. ___________________________    _____

2. ___________________________    _____

3. ___________________________    _____

4. ___________________________    _____

U kunt ook aanmelden via
golf@rotarywijdemeren.nl

Gaarne me opgave van bovengenoemde gegevens

Uw deelname wordt bevestigd na 
ontvangst van het inschrijfgeld op 
rekening nummer 33.69.29.145
t.n.v. Rotary Club Wijdemeren
o.v.v. Golftoernooi. Koopt u een Flight? 
Verzin een naam! We zien u graag op 
donderdag 30 september 2010


