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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

8 mei 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

 De invitatiedag herenochtend 

 Bird Watching Day (26.05.19) 
 

INVITATIEDAG HERENOCHTEND 
8 juli 2019 

Ook dit jaar willen we weer laten zien waarom 
onze golfbaan een Bourgondische golfbaan is, 
waar gezelligheid en gastvrijheid hoog in het 
vaandel staat.  De vorige edities van de 
Herenochtend invitatiedagen waren een 
daverend succes en dit jaar willen wij dat 
natuurlijk weer evenaren of zelfs overtreffen. Er 
is een mooi en uitgebreid programma opgezet. 
  
Met heel veel plezier hoopt de organisatie  u en 
uw gasten te mogen verwelkomen op maandag 8 
juli tijdens de  Herenochtend invitatiedag!  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Frans 
Damen, voorzitter van de Herendag-commissie. 

Programma 
10.30 uur Ontvangst met koffie/thee met 

Brabants worstenbroodje.  
Wedstrijdkaarten afhalen.   

11.15 uur Welkom door de voorzitter van 
de commissie 

11.40 uur Vertrek naar de start-hole 
12.00 uur Start shotgun 18 holes wedstrijd 
Wedstrijd:  Greensome (uitleg in clubhuis) 
Baancatering:  bij holes 11/16 

 Haring met Corenwijn of 
Schrobbelaar,  

 2 x kleine wrap (gerookte kipfilet 
of Serranoham)  en een spa 
bidon of Gatorade, glaasje fris. 

16.30 uur Binnenkomst spelers met een 
glaasje gele peter en een 
gemengd bittergarnituur. 
Aansluitend borrelen 

19.00 uur  Barbecue van de ofyr 
 
 

 

Kosten 
Leden van Bergvliet betalen € 25,00 en hun 
introducés € 37,50. Greenfee is gratis voor de 
introducés.   
Consumpties per persoon af te rekenen met 
consumptiebonnen, die verkrijgbaar zijn bij de 
receptie: € 1,10 per bon of 11 bonnen voor € 
11,00  
 
Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is 
bijgeschreven op rekeningnummer   
NL29 RABO 0152 7447 54  
t.n.v. Golfclub Bergvliet o.v.v. invitatiedag heren. 
 

Inschrijven 
Inschrijven kan t/m donderdag 4 juli , uitsluitend 
via het e-formulier op de website (dus niet via e-
Golf4U).  
Zie: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/nie
uws/invitatiedag-heren 
 

Bird Watching Day 
Golfclub Bergvliet doet op zondag 26 mei mee 
aan de, door de NGF georganiseerde, Bird 
Watching Day. Het doel is inventariseren welke 
vogels er op en nabij onze golfbaan leven.  
 
We starten dan om 09.00 uur op de parkeerplaats 
en zijn 2 1/2 uur later weer terug op Bergvliet. 
Daar wordt door Landgoed Bergvliet een kop 
koffie met iets lekkers aangeboden. Deelname 
staat open voor iedereen die wel eens op 
Bergvliet golft. De wandeling gaat door bij 
voldoende deelname. Het is handig als de 
deelnemers een verrekijker meenemen.   
 
Meer informatie en inschrijven via:  
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/nieuws/
bird-watching-day 
Contactpersoon: Jo Vandeweijer. 
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