
15 sept.2019 Full Swing Goede Doelen Golf Toernooi voor 
Kankeronderzoekfonds Limburg en PIMMA 

 

 

Beste clubleden, golfliefhebbers 

Op 15 september zal er op De Maastrichtsche samen met u allen gegolfd worden voor 2 goede 
doelen: 

- onderzoek naar uitzaaiing in lymfeklieren met een speciale MRI-scan van het Maastrichts 
Kankeronderzoeksteam MUMC+. Een wereldwijd baanbrekend onderzoek om onnodige 
lymfeklierresectie te voorkomen.  

- Het scholenproject van PIMMA in Midden – Amerika; een onderwijsvoorziening voor kansarme Maya 
kinderen.  

Ons Motto SAMEN OVERLEVEN. 

Hoe kunt u meestrijden? Door: 

• deel te nemen aan het toernooi,  

• sponsorgelden, green fee's ter beschikking te stellen (zie bijlage) 

• veilingobjecten, prijzen aan de organisatie te doneren. 

• Donaties, deze lopen via PIMMA, maar worden samen gedeeld. 

We willen er niet alleen een geldwervingsaktie van maken, maar vooral ook een dag van samen zijn, genieten 
en er samen voor gaan in een gezellige sfeer, leuke aktiviteitenen bij een goed verzorgde nazit op onze "hole 
19". We hopen een grote cheque aan zowel het Kankeronderzoekfonds Limburg als aan PIMMA te kunnen 
overhandigen. 
 
Kosten deelname: 

Full member-clubleden   :      € 35,00 
Par35- en weekleden  :       € 55,00 
Gastspelers p.p.   :      € 100,00 
 
En kunt u niet meespelen, maar wilt u wel deelnemen aan de nazit op  
hole 19, dan kan dit ook via aanmelden en een bijdrage overmaken van minimaal € 30,00  
Dit geldt ook voor familie, vrienden mits vooraf aangemeld 
 
Ontvangst vanaf 11.00uur , start om 12.00u met een gunshot. De wedstrijdvorm zal Texas - scramble zijn. 

Op de website: www.golfclubdemaastrichtsche.com komt een korte Powerpoint-presentatie over het 
onderzoek van het KOFL en van PIMMA en tevens nadere informatie over het inschrijven. Inschrijving wordt 
definitief na ontvangst van inschrijfgeld. We hopen op velen te kunnen rekenen! 

Meer info  
Email Christien: christien2703@gmail.com  of bel 06-55740567 
Email Joland.    : jolandslangen@gmail.com  of bel  06-50270740 
 
Het rekeningnummer voor deze Goede Doelen : NL 61TRIO 0391 161 237 ten name van PIMMA  
o.v.v. Full Swing Golftoernooi en het aantal personen 
 
Opgave:  Ik sponsor / schrijf in voor het Goede Doelen toernooi met  ……… personen 

  E-mailadres:…………………………………………………… 

  Tel nr: ………………………………………………. 

 

Met vriendelijke golfgroeten, 

Christien op 't Hof-Smeets, Joland Slangen, Eugene Veerkamp, Ward Narinx 
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