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27 maart 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• Actie wellness samen met Spa One. 
 

Actie Wellness samen met Spa One 
 
Omdat het nog geen storm loopt met leden van 
Golfclub Bergvliet bij Spa One, willen we het 
gebruik van dit mooie nieuwe wellness center 
een beetje stimuleren met de volgende actie.  
 
Wij hebben gesproken met het management van 
Spa One. Zij hadden er op gerekend dat veel 
meer leden van de golfclub regelmatig gebruik 
zouden maken van Spa One. Bijvoorbeeld een 
heerlijk dagje samen met flightgenoten of 
vrienden lekker ontspannen. Of na afloop van 
een rondje door de baan snel even douchen en 
dan tot rust komen in een warm stoombad met 
het geluid van klankschalen op de achtergrond.  
 
Wij hebben hen verteld dat wij dit ook jammer 
vinden, want het is een prachtig wellness center. 
Wij hebben daarom links en rechts navraag 
gedaan en daaruit blijkt dat schroom de 
belangrijkste reden is om weg te blijven. Het idee 
om met andere leden van de club in je blootje 
rond te lopen in de wellness, is blijkbaar toch 
anders dan even in je blootje naar de douches in 
de kleedkamer lopen. Waarschijnlijk omdat het 
in de welllness over gemengd recreëren gaat.  
 
Om die schroom te overwinnen hebben we met 
het management afgesproken dat de leden van 
Golfclub Bergvliet tijdens het tweede kwartaal 
gekleed mogen zijn in een duidelijk herkenbare 
badjas, die exclusief verkrijgbaar is voor leden 
van de golfclub. De andere gasten mogen niet 
gekleed gaan, dus moet goed herkenbaar zijn 
wie lid is van onze club.  
 
Daartoe hebben wij mooie witte badstof 
badjassen laten bedrukken met een klein logo 
aan de voorkant en een groot logo op de rug (in 
de clubkleuren). Deze badjassen kunnen worden 
besteld voor € 25,- per stuk waarbij u wel even 
uw maat moet vermelden. Ze zijn verkrijgbaar in 
de normaal vallende maten S, M, L, XL en XXL.  

 
 
 
 
 

 
Deze badstof badjas is van 100% bio katoen en 
heeft een capuchon, 2 grote zakken en een 
strikceintuur. Wasvoorschrift: wasmachine. Op 
de volgende pagina treft u een duidelijke foto 
aan van zowel de voorkant als de achterkant. 
 

Gratis voor vroege deelnemers. 
Om u te stimuleren tot deelname aan de actie 
verloten wij onder de vroege aanmelders 
(uiterlijk 1 april) maar liefst 20 gratis badjassen. 
Omdat deze actie alleen in het tweede kwartaal 
loopt (dus al begint op 01.04.2019) zullen wij er 
alles aan doen om te zorgen dat bestellingen die 
bij aanvang van het tweede kwartaal binnen zijn 
in de week daarna bij u thuis worden afgeleverd. 
U ontvangt nog een mailtje over de datum en 
tijdstip van aflevering. 
 

Bestellen. 
Als u gebruik wilt maken van dit aanbod dient u 
een mailtje te sturen naar 
comcom@golfclubbergvliet.nl   
Graag in de onderwerpregel “Badjas” vermelden 
en in het mailtje zelf uw naam en adres, 
vermelden met lidcode en de gewenste maat 
van de badjas. Alleen bestellingen die uiterlijk 
01.04.2019 binnen zijn loten mee om de 20 
gratis badjassen die onze club beschikbaar stelt. 
 
Let op! Deze badjassen kunnen alleen gebruikt 
worden door leden van Golfclub Bergvliiet en 
mogen dus niet voor andere familieleden of 
vrienden worden besteld. 
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