
meimaand 

Footgolf 
  t.b.v. stichting Langs de Zijlijn
   op Golf4all te Zeewolde

Stichting Langs de Zijlijn pleit er voor dat kinderen in een 
vroegtijdig stadium worden gezien en gehoord als kanker in het 
gezin toeslaat en de mogelijkheid krijgen voor ondersteuning.
 
9000 gezinnen worden jaarlijks getroffen door kanker, 30% van 
deze kinderen zouden professionele hulp moeten krijgen, die 
meestal ontbreekt. Stichting Langs de Zijlijn komt voor deze 
gezinnen op en vraagt landelijke aandacht voor preventieve 
zorg voor deze kinderen. ‘Dat is beter dan dure zorg achteraf’

Om aandacht te vragen voor de impact van kanker op gezinnen 
organiseert Langs de Zijlijn jaarlijks een landelijke dag. Dit is 

een leuke ontspannende dag voor het hele gezin en de kinde-
ren, waarbij ze workshops kunnen volgen, elkaars ervaringen 
kunnen delen maar bovenal even een “dagje uit de situatie 
kunnen stappen”. Deze dag gevuld met een plenair programma, 
interessante, leuke en boeiende workshops wordt afgesloten 
met een spetterend optreden van een artiest. 

Voor de vierde keer wordt deze dag georganiseerd, op zaterdag 
13 juni is deze landelijke jaarlijkse dag in Dronten. 

In de bijlage een overzicht van alle activiteiten, programma en 
optie om aan te melden. 

Afsluitende dag,
zaterdag 6 juni

Deel deze flyer of de link

https://langsdezijlijn.com/



B U S I N E S S C L U B  G O L F 4 A L L

6 juni Afsluitende dagOp zaterdag 6 juni sluiten de leden van Business Open Harderwold 

en de businessclub van Golf4All de aktie af met een finale dag. 

Ingeborg Lups, initiatiefneemster van ‘Stichting Langs de Zijlijn’ 

is aanwezig om samen met het team van Golf4All en de leden van 

BO en de BC de activiteit met een wedstrijd af te sluiten.
Wij nodigen iedereen van harte uit hierbij te zijn en mee te doen.

l Deelname voor collega’s, bedrijven, sportteams, verenigingen, 

vriendenclubs enzovoortl Kortom voor iedereen die goed ter been iso p z e t :
l Teams van 2 personen l Inschrijving per team €25,- 

 (€12,50 kosten/€12,50 donatie ‘Stichting Langs de Zijlijn’)

l 8 holes Foot, 1 hole golfl Starten vanaf 14.00 uur, elke 10 minuten een team

l Scores 2 teamleden optellen om tot de teamscore te komen.

l Festival sfeer met baancatering en muziek, leuke attenties voor 

de deelnemers, aangeboden door de sponsoren

l Bekers en roem voor de winnaarsInschrijven voor  een pakket 10 personen en/of aanmelden 

voor deelname 6 juni kunt op de site van Langs de Zijlijn 

https://langsdezijlijn.com/inschrijven-golf4allVoor vragen kunt u mailen naar:
sales@golf4All-harderwijk.nl | abc@berlee.com | 

info@langsdezijlijn.com 

Meimaand Footgolfmaand

De hele maand mei kunnen verenigingen, bedrijven en privé-

groepen gebruik maken van een speciale aanbieding om Langs 

de Zijlijn te steunen en kennis te maken met Footgolf.

 Sponsor/kennismakingspakket € 100,- 

 (afdracht Langs de zijlijn € 50,-)

 l Twee uur Footgolf

 l Een consumptie en een ijsje voor elke deelnemer

 l Maximaal 10 deelnemers

Wij nodigen verenigingen, families en bedrijven van harte uit zich 

aan te melden. Footgolf is voor iedereen, jong en oud.

Maak kennis met Footgolf en ‘Stichting Langs de zijlijn’.

 Ook een leuk idee voor uw medewerkers en/of relaties.

U kunt natuurlijk meerdere pakketten afnemen, of aanvullende 

afspraken maken met de horeca op Golf4All.

Inschrijven voor het pakket max. 10 personen via website

https://langsdezijlijn.com/inschrijven-golf4all


