GOEDE DOELEN GOLFWEEK BIJ HITLAND

16 T/M 21 SEPTEMBER 2019
GOLF OOK MEE!
MAANDAG
16 SEPTEMBER

DINSDAG
17 SEPTEMBER

DINSDAG
17 SEPTEMBER

WOENSDAG
18 SEPTEMBER

Challenge Golfschool
Hitland op terras
Hit Eten & Drinken

Middag: 9 Holes
Tapaswedstrijd

Avond: 9 Holes
Nachtgolf event

Wine & Oysters
golfdag

DONDERDAG
19 SEPTEMBER

VRIJDAG
20 SEPTEMBER

ZATERDAG
21 SEPTEMBER

ZATERDAG
21 SEPTEMBER

Zuidplas Senioren
Open (18 holes)

Golfdag door
externe partij

Hitland Open
(18 holes)

PubQuiz
special edition

(op uitnodiging)

INFO & INSCHRIJVEN: WWW.HITLAND.NL/GOLFWEEK

HET GOEDE DOEL: STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen
van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen
met minimale financiële middelen, door deze
kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten.

WWW.LEERGELD.NL/DIT-IS-LEERGELD/

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen
GOLFBAAN HITLAND | BLAARDORPSEWEG 1 | NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

0180 317 188 | EVENTS@HITLAND.NL | WWW.HITLAND.NL

GOEDE DOELEN GOLFWEEK BIJ HITLAND
MAANDAG 16 SEPTEMBER
Hit it: De pro’s van Golfschool
Hitland dagen je uit!

Van 17:00-19:00 uur op het
terras van Hit eten & drinken
Met een leuke aanbieding:
Elk 2e drankje met 50% korting!
Meedoen aan de challenge kost € 5
(volledig voor goede doel)

DINSDAG 17 SEPTEMBER
Tapaswedstrijd 9 holes

14:00 uur: Start 9 holes
(shotgun, Texas Scramble)
Incl.: Tapas hapje in de baan
+ op terras & glaasje prosecco
Inschrijven per flight van 4 personen
€20,- voor rondenkaarthouders
€30,- voor greenfeespelers

DINSDAG 17 SEPTEMBER

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

19:00 uur Italiaans buffet in Hit eten & drinken
En rond 20:30 uur start je met nachtgolf
in het donker. Doe je ook mee met deze
fun-wedstrijd op de par 3 baan?
Je kunt inschrijven met
een team van 4 personen

11:30 uur lunch in Hit eten & drinken
12:30 uur (shotgun start)
Incl.: lunch, hapjes & drankjes in de
baan, diner en drankjes na afloop

Nachtgolfen voor het goede doel

Wine & Oysters - Dé jaarlijkse
all-inclusive golfdag op Hitland

Flightprijs: €150,-

Flightprijs: €650,- (excl. BTW)

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

Voor senioren 50+ (inschrijven per 2 pers)
Spelvorm Four Ball Better Ball
Bij handicap tussen 54-36 speel je vanaf 36.
Incl.: Tapas hapje in de baan, spaans bittergarnituur & glaasje Sangria na afloop

Handicap 25.0 t/m 36: Stableford
Handicap 0 t/m 24.9: Strokeplay
(Hitland baanrecord)
Live scores in Hit eten & drinken!
Incl: drankje naar keuze &
ronde bittergarnituur

€25,- voor rondenkaarthouders
€40,- voor greenfeespelers

€25,- voor rondenkaarthouders
€40,- voor greenfeespelers

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

Tijdens de evenementen in de golfweek wordt
geen greenfee of ronde berekend. Het inschrijfgeld
komt (m.u.v. vergoeding horeca) ten gunste van het
goede doel. Alle genoemde tarieven zijn inclusief
deelname, donatie en erbij vermelde horeca.

Zuidplas Senioren Open

PubQuiz bij Hit - Special edition!
Ken jij veel feiten en weetjes?
Doe mee aan de PubQuiz bij
Hit eten & drinken! Gegarandeerd
een gezellige avond met presentator
en zanger Ray Martin
Inschrijven met 4-6 personen per tafel
€ 16 p.p. zonder diner, met ronde bittergarnituur
€ 34,50 p.p. incl. diner en ronde bittergarnituur

Hitland Open

INFO & INSCHRIJVEN:
WWW.HITLAND.NL/GOLFWEEK

