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Bewegingsweek: Golfclinic 

 
Tijdens de Bewegingsweek is het mogelijk kennis te maken met de golfsport. 

 

Op vrijdagmiddag 17 juni hebben we de mogelijkheid vastgelegd om  in te schrijven voor een 

golfarrangement bij Kapèlkeshof in Grashoek. 

Je kunt dan kennismaken met de golfsport. Ook mensen die al golfen kunnen deelnemen en mee 

genieten van een gezellige middag. 

 

We vertrekken met eigen auto’s om 12.30 uur vanaf het kerkplein. Omdat we carpoolen is het fijn 

als je aangeeft of je wil rijden. Medereizigers betalen € 3,50 aan de chauffeur. We gaan uit van 

minimaal 4 personen per auto en we reizen samen. 

 

Het programma is als volgt: 

13.00 uur ontvangst met koffie/thee en gebak  
13.30 uur basis golfinstructie 

14.00 uur start golftoernooi: we spelen in groepjes van 4 personen 

16.30 uur prijsuitreiking en mogelijkheid voor een drankje  
 

De kosten van deze golfclinic bedragen € 25,00 per persoon ( voor koffie en gebak, basis 

golfinstructie, gebruik baan en materiaal).  

 

Iedereen wordt gevraagd schoenen te dragen met vlakke zolen voor het betreden van de golfbaan  
( dus geen zwaar profiel of spikes). Neem eventueel een flesje water mee voor op de baan. 
 
Als u wil deelnemen dient u onderstaande strook  vóór  donderdag 9 juni in te leveren  bij onderstaand 

bestuurslid: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mia Smeets  Dorpstraat 50    Baexem     tel. 0475-451903  wmsmeets@hetnet.nl 

Willy Rooswinkel Kapittelstraat 6  Baexem tel. 0475-451963  willyrsw@gmail.com 
>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

golfclinic 

Ondergetekende zal met  O één  O twee personen deelnemen ( aankruisen wat van toepassing is) 

 

O Betaalt per A I (automatische incasso)          

   

Naam 1 _________________ Tel.____________  Naam 2  ___________________  Tel.____________ 

 

Straat en huisnr. ________________________    Straat en huisnr. ____________________________ 

 

Ondergetekende stelt zich  O wel O niet beschikbaar als chauffeur (kruis aan wat van toepassing is). 

 

E- mailadres:____________________________ Handtekening: ______________________________ 
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