GOLFCLUB KAMPENHOUT

20 October 2021

LADIES NEWS
…VAN DE LADIESCOMITE: Jane, Nola, Sabine, Ilse, Colette, & Susan

Winter
Activiteiten
Donderdag…
- Introductie Spelformul
- Winter Eclecti
- Dames Fun Speeldage
Derde zaterdag van de
maand…

Bericht van de Dames Kapitein

- Introductie Spelformul

Het laatste evenement van oktober is onze traditionele
Halloween wedstrijd gesponsord door Nadine Pint. Vergeet niet
je beste Halloween kostuum te dragen om kans te maken om een
extra prijs te winnen. Kevin zal pompoensoep met brood
aanbieden voor 4 euro om ons warm te houden

Zie pagina 2 voor meer
informati

Ladies Closing 2021
Diner

We bereiden ons nu voor op het 2022 seizoen. Wilt u de dames
sponsoren of heeft u een leuk idee? Misschien heeft u een
favoriete gol aan die u graag met de dames wilt delen? Stuur
ons dan een mailtje via het volgende emailadres:
ladies.captain@golfclubkampenhout.co

2 december
Menu aan 40€
Voorgerecht:
Pompensoep
of
Carpaccio van rundsvlees met
pijnboompitten, rucola en
parmezaan

Als er holes gesloten zijn daalt
het tarief naar 3 euro. Winter
tees vanaf 1 november
(a ankelijk van het weer) tot
eind maart.Er zijn geen
kwali catie wedstrijden, dus
gewoon ontspannen en spelen
maar!

Hoofdgerecht:
Parelhoen met oester champignons,
een wintersausje en
amandelkroketjes
of
Champignon Wellington
Inclusief 1/2 L water en een glas Cava
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Reserveer uw plaats op IGolf voor 18 november

Donderdag
Elke donderdag zijn er tee
tijden geblokkeerd om 11 uur
voor 4 ights (+/- 16 dames).
Elke maand organiseren we 2
wedstrijden op donderdag
- Kennismaking met een
spelformule 1x maan

20 October 2021

Pro ciat aan Caroline
Bolton met het winnen van
de Belgische Senioren
Masters
Alle Clubkampioenen zijn door de Belgische
Federatie uitgenodigd in categorieën te
spelen om Belgische kampioenen te worden

- Winter Eclectic 1x maan
De overige donderdagen zijn
er

Interclubs…

- Dames Winter Social
GEEN competitie.
Inschrijven op I-golf,
GEEN starttijden, GEEN
gedrukte scorekaarten,
GEEN e-mail
herinneringen! Dames
komen samen op hole 1 om
10:50 klaar om te spelen,
ights worden dan
samengesteld. A.U.B als u
niet kan spelen gelieve uw
naam van de lijst te
verwijderen zodat er plaats
is voor anderen!!!

Wil je 9 holes spelen in de
namiddag? Laat het ons weten
en als er genoeg belangste ing is
zu en we ons best doen om dit
aan de winter kalender toe te
voegen!

Jane, Kristien, Anique, Marit, Nola,
Sabine (missing: Caroline, Betty, Anne
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De 3de zaterdag van elke
maand organiseren we een
Spelformule Introductie voor
de dames die niet kunnen
spelen tijdens de week. Tee
times om 10:30 uur, beperkt
aantal plaatsen. Dames komen
aan om 10 uur voor een korte
uitleg.

In navolging van het succes
van Dames 1 & Dames 3
Interclub teams in
september, hebben ook
onze twee Senioren Dames
Interclub teams zeer goed
gepresteerd.
Het Senior Dames 1 team
die in Divisie 2 ging door
naar de nale, die ze helaas
verloor, maar desondanks
promoveert naar Divisie 1
volgend jaar.

Shanda, Nicole, Susan, Krista, Kamala,
Mireille (missing: Leen, Anne,
Francisca, Lesley-Ann, Nadia,

3de zaterdag van elke
maand
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Winter
Activiteiten

GOLFCLUB KAMPENHOUT

Het damesweekend in Lille was een
groot succes. Veel dank aan Colette
voor alle inspanningen voor dit
geslaagde evenement.

Het Senior Dames 2 team,
voor de allereerste keer,
ging ook door naar de
nale, die ze helaas verloor,
maar desondanks
promoveert naar Divisie 6

De winnaars van
de Ladies Zomer
& Business
Eclectics
worden
uitgereikt op het
Ladies Closing
2021 Diner!

