Vrijdag 14 juni 2019

Rotaryclub Wijchen Beuningen Tweestromenland organiseert
22e Rotary bedrijven golftoernooi

U bent van harte uitgenodigd om, individueel of als
team, deel te nemen aan het gezelligste Golftoernooi in
het Tweestromenland. U kunt zich als team of
individueel inschrijven. We spelen volgens het Texas
Scramble systeem met Stableford-telling. Op basis van
de inschrijvingen worden flights van 4 personen
samengesteld, rekening houdend met uw persoonlijke
voorkeur .

Golfbaan De Berendonck wordt aan drie zijden
begrensd door een meer en zeven holes bevinden zich
op een schiereiland. De overige holes bevinden zich in
een prachtig parklandschap. Een baan die vraagt om
strategisch course-management en zich dus uitstekend
leent voor Texas Scramble.

Deelname kost € 275,- per persoon of € 1.050,- voor een complete flight van 4 personen

Dagindeling
10:30 uur

Ontvangst deelnemers

11:15 uur

Welkom door de voorzitter van
Rotaryclub Wijchen Beuningen
Tweestromenland

11:30 uur

Vertrek naar de holes

12:00 uur

Shotgun

17:00 uur

Aperitief

18:30 uur

Prijsuitreiking

19:00 uur

Veiling

19:30 uur

Barbecue

Na afloop van het toernooi ontvangen wij u
graag op het terras met uitzicht op hole 18
voor een hapje en een drankje. Na de
prijsuitreiking sluiten we de dag af met een
fondsenwervende veiling en een luxe
barbecue voor alle deelnemers.

De opbrengst van het golftoernooi
gaat naar twee goede doelen:
• Woondroom Wijchen
WoonDroom Wijchen is een startend,
kleinschalig ouderinitiatief voor bewoners
met een verstandelijke en/of meervoudige
beperking. Uitgangspunt is het bieden van
een veilig en warm thuis met daarnaast voor
elke bewoner de benodigde zorg en
aandacht.

• Stichting Sumbing Bibir
De Stichting Sumbing Bibir heeft als doel
chirurgische behandeling mogelijk te maken
van kinderen die met een lipspleet en/of
open gehemelte geboren worden op de
Indonesische eilanden. Bovendien streeft zij
er naar kennis over te dragen aan
Indonesische collega’s en wetenschappelijk
materiaal te verzamelen voor preventie en
verbetering van behandelmethoden.

