Golfweek 29 juni – 5 juli

Een hete zomer, gepeperde gerechten en een maagdelijk wit strand - op hole 2!
U raadt het al, de Golfweek is weer in aantocht!
Net zoals in de afgelopen jaren is er een fantastsch programma samengesteld.
Met dit keer als thema: I LOVE IT HOT!
Bij deze nodigen wij u van harte uit om in te schrijven voor de wedstrijden.
Hierbij lichten we alvast een tpje van de sluier op:
Zaterdag 29 juni: No Spang - Maak je niet druk!
De Golfweek start super relaxed!
Een 9 holes Foursome Stableford wedstrijd om op temperatuur te komen…
Met na afoop een pitge SUSUR- braai – hoeveel Spaanse pepers kunt u op..?!
En aansluitend …. GASYOKE!!!
Schrijf u snel in! En natuurlijk met een prijs voor de meest luie swing!
Dresscode: No Spang!
Zondag 30 juni: Hit Buruk - Slechte Slag!
URedereen speelt weleens een slechte slag…niets om u voor te schamen.
Dus doe daarom gewoon mee aan deze gezellige Greensome Stableford.
En geniet aansluitend van de borrel met heerlijke URndonesische hapjes van Bartje Boemboe.
Dresscode: met een tropisch tntte
Maandag 1 juli: Campuran Panas – Hete mix!
URn de ochtend: een spannende 9 Holes Four Ball Beter Ball Stableford,
met aansluitend een overheerlijke URndonesische lunch.
Dresscode: tante Lien en papa Joe
Dinsdag 2 juli: Banyak Kaki – Veel Voeten!
Dit wordt een topavond!
Speel gezellig een Texas Scramble 6 bal met als primeur:
Fantastsche ‘blauwe happen (URndonesisch’e URN de baan:
Op elke hole wacht u een nieuwe verassing:
Soto Ajam, Lempur, Emping, Saté, Gado Gado… Selamat Makan!
“Adoeoe je weet niet wat je eet seg!”
Dresscode: alles op z’n Indisch: van tempoe doeloe tot nu
Donderdag 4 juli: White Beach Challenge – Pro Am!
De wedstrijd van uw dromen!
U speelt een ronde in een fight onder leiding van een golf pro. Ze laten u zien hoe onze baan gespeeld dient te worden en u
krijgt ‘tps en trickse over uw eigen spel. Met als hoogtepunt:
Vanuit het wite zand van de bunker speelt u de bal dichter bij de hole dan de rro! bent de HOT SHOT van de dag en wint een
prachtige prijs!
Schrijf nu snel in – er zijn maar een beperkt aantal plaatsen!
En natuurlijk is ‘Hot Chicken’ bij het eten inbegrepen!
Vrijdag 5 juli Faya Lobi – Vurige Liefde
Some like it HOT– dus welkom op de heetste avond van de Golfweek!
Een Texas Scramble 6 bal met Surinaamse happen in de baan.
Na afoop Live Muziek met een speterende band! En natuurlijk weer knallend vuurwerk van Sico.
Dus …. de dansvloer op onder het genot van een pitge cocktail!
Kon njang, kon dringie, kon dansie! Een bigi fssa tot bam!
dat u niet kunt en wilt missen…!
Dresscode: warm tropisch tot swingend carnaval

Kortom: het wordt HOT deze Golfweek…!
Wij zien uw inschrijvingen van harte tegemoet!
Uw Golfweek Commissie

