
Voor alle enthousiaste golfers  
in en rond Amsterdam Noord:  
10e Nieuwendam Open Golf- 
toernooi, woensdag 6 nov. a.s.

Voor het eerst organiseren de Rotaryclub  
Amsterdam Nieuwendam en de IMC Week-
endschool Amsterdam Noord gezamenlijk het 
Nieuwendam Open voor kinderen in Amsterdam 
Noord die het nodig hebben. Het wordt weder-
om een spectaculair ‘nachtgolf-toernooi’ op een 
verrassingscours op de Golfbaan Waterland 
Amsterdam.

Het is een veelbesproken toernooi met tal van verrassingen 
en bijzondere sportieve uitdagingen.
Het is op woensdagavond 6 november a.s. om 17.30 uur, 
we beginnen met een lekker buffet en drankje en we starten 
het toernooi als het donker wordt. Er wordt gespeeld met 
lichtgevende ballen.
Vooraf aan het toernooi is er om 16.00 uur een golfclinic 
voor (klein)kinderen van de deelnemers gezamenlijk met 
kinderen van de IMC Weekendschool Amsterdam Noord.
Door deelname aan dit toernooi kunt u zich met een team 
van uw bedrijf (3 personen per team) verbinden aan het 
goede doel en met klanten of medewerkers een bijzondere 
plezierige en spannende avond beleven.
Ook is het toernooi open voor individuele deelnemers.

VOOR HET GOEDE DOEL
Ook dit 10e Nieuwendam Open Golftoernooi staat in het 
teken van het goede doel. De opbrengst komt ten goede 
aan de IMC Weekendschool Amsterdam Noord  
(www.imcweekendschoolnoord.nl) voor beloftevolle jongeren 
in Amsterdam-Noord.

ALL-IN!
Vooraf aan het toernooi is er een uitgebreid buffet. Tijdens 
het toernooi wordt gezorgd voor hapjes en drankjes in de 
baan. Na afloop, na de prijsuitreiking, is er een borrel. Dit 
is een goede gelegenheid om sportieve ervaringen uit te 
wisselen. Uiteraard ontvangt elke deelnemer een program-
maboekje.

SPONSORS GEVRAAGD
Wilt u sponsoren of anderszins bijdragen aan het welslagen van 
het Golftoernooi? Zie daarvoor onze speciale sponsorpagina op 
onze website www.nieuwendamopen.nl.
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CONTACT
10e Nieuwendam Open Golftoernooi
Rotary Amsterdam Nieuwendam
Overhoeksparklaan 82, 1031 KC Amsterdam
Telefoon: 06 19 61 85 90, e-mail: info@nieuwendamopen.nl

INSCHRIJVING 
Inschrijven voor het Golftoernooi kan op verschillende  
manieren. Via de individuele leden van onze Rotaryclub of via 
onze website www.nieuwendamopen.nl. Mailen kan ook: 
info@nieuwendamopen.nl of u belt met de wedstrijdsecretaris: 
Koen Kool, telefoon 06 19 61 85 90. 

Voor alle deelnemers geldt dat zij een golfvaardigheidsbewijs 
of een baanpermissie moeten hebben.

Golf mee op 6 nov 2019
Spectaculaire speciaal voor deze  

avond ontworpen ‘nachtgolf’ verrassingscours.
Golfbaan Waterland Amsterdam.

SCHRIJF NU SNEL IN!

www.nieuwendamopen.nl


