
 

LUSTRUM BULLETIN   

BELANGRIJKE INFORMATIE 

 OVER DE LUSTRUM-FESTIVITEITEN  

 

 

 
Kom je zaterdag 24 augustus naar het lustrumfeest, aanvang 17.00 uur): 

MELD JE AAN! 
Ook als je die dag mee speelt, graag aanmelden!  

Als je jezelf al hebt opgegeven voor het feest, dan hoeft dit niet nog een keer. 

Bij aanvang van het lustrumfeest ontvang je 4 consumptiemuntjes. 
Daarna kun je alleen nog met je CLUBPAS betalen! 

 
 

Als je partner geen lid is van onze club, maar je vindt het gezellig als hij/zij er 

ook bij is, van harte welkom! Tegen een lustrum-vergoeding van € 35,-- kan 

hij/zij deelnemen aan de feestvreugde! Contant te betalen bij binnenkomst bij 

een van onze commissieleden. Ook hiervoor  geldt:     

        MELD JE PARTNER AAN! 



Wegens zeer grote belangstelling voor de geplande wedstrijden zijn de 

inschrijvingstermijnen gesloten.  

 

 

 

 

De partnerwedstrijd op woensdag 21 augustus start om 13.30 uur, shotgun. 
Na afloop heeft Gijs een fijne daghap voor jou, à € 12,50 pp. 

Blijf je eten:       MELD JE AAN! 
 

 

 
De Texas Scramble wedstrijd op 22 augustus start om 12.00 uur, shotgun. 

Om 17.30 uur een heerlijk buffet van onze Gijs à € 12,50 pp. 
Wil je mee-eten:        MELD JE  AAN! 

 
Vanaf 19.00 uur vindt er een pubquiz plaats. 

  Wil je meedoen:             MELD JE AAN! 
(Je kunt ook meedoen aan de pubquiz als 

je niet mee hebt gedaan aan de wedstrijd!) 
 



 

 
 

 
Op vrijdag 23 augustus vindt de welbekende vrije uitloop wedstrijd plaats. Je 
kunt binnenlopen tussen 16.00 en 18.00 uur, altijd welkom!  
 

 

 

 

 

Tenslotte op zaterdag 24 augustus de Stableford wedstrijd over 18 holes, met 

een feestelijke lunch. 

Tijdens de lunch zijn er 2 behendigheidwedstrijdjes, die ook meetellen voor de 
uiteindelijke score. 
 

Mochten er nog vragen zijn, wend je tot de leden van de lustrumcommissie, 

herkenbaar aan de oranje polo’s. 



WIJ DOEN EEN DRINGEND VERZOEK AAN JOU 
OM D.M.V. EEN REPLY OP DEZE MAIL 
JOUW EVT. KEUZES DOOR TE GEVEN 

  

Best wel even werk, maar voor ons heel belangrijk om te zorgen dat iedereen 

een fijne en  leuke tijd heeft met voldoende (dag)happen!! Dank je wel!! 

 

EN: NEEM JE VINYL MEE! 

 

 

 

We wensen iedereen een fantastische lustrumweek! 

Anneke, Désirée, Joke, Ragnhild en Rob 

 

 


