
DE HERKENBOSCHE
Golfbaan De Herkenbosche werd in 1992 geopend en 
is een van de mooiste banen van ons land, gelegen 
aan het natuurreservaat de “Meinweg”. De fraaie 
18-holes bosbaan kenmerkt zich door de combinatie 
van de aanwezige hoogteverschillen en de authentieke 
bosrijke omgeving. Golf en natuur, zoals golf in zijn 
oorspronkelijke vorm bedoeld moet zijn. Vanuit het 
clubhuis, restaurant en vanaf het terras heeft u een 
mooi zicht op de golfbaan.
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PROGRAMMA (ONDER VOORBEHOUD) 
11.30 uur:  Ontvangst bij De Herkenbosche
13.00 uur:  Start golfwedstrijd
18.00 uur:  Binnenkomst van deelnemers
18.30 uur:  Borrel, diner en prijsuitreiking 
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GOEDE DOEL
De afgelopen jaren is er druk gebouwd en verbouwd in en 
om het ziekenhuis. Voor sommige patiënten zijn de afstanden 
die zij nu moeten overbruggen toegenomen. Vooral voor 
mindervalide personen vormt dit een extra belasting. Denk 
aan patiënten die moeilijk ter been zijn of patiënten van wie 
het uithoudingsvermogen te wensen over laat, zoals hart-
longpatiënten. Het Laurentius Ziekenhuis wil daarom graag 
gebruik gaan maken van een tweetal comfortabele ‘golfkarren’ 
om deze patiënten mee te vervoeren van het buitenterrein tot aan 
de nieuwe hoofdingang. De patiënten worden opgevangen door 
vrijwilligers die hen begeleiden tot aan hun bestemming in het 
ziekenhuis.

NAVENANT GOLFEVENT
Zoals u gewend bent bij Navenant evenementen, zal het u ook 
op deze dag aan niets ontbreken. Naast een heerlijke dag golfen, 
wordt u verwend met culinaire gerechten en bijpassende wijnen. 
De Navenant Golfdag wordt mede mogelijk gemaakt door 
chefkok René Brienen van restaurant Brienen aan de Maas, 
Big Green Egg en Clevers IJssalon.

Golfbaan De Herkenbosche staat op vrijdag 8 juni in het teken 
van de eerste editie van de Navenant Golfdag. Golf mee op 
één van de mooiste golfbanen in Limburg en steun het goede 
doel. De opbrengst van de Navenant Golfdag komt volledig ten 
goede aan één van de projecten van de stichting Vrienden van 
Laurentius en zal gebruikt worden voor de aanschaf van twee 
golfkarren voor vervoer van patiënten die moeilijk ter been zijn 
in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Vul de antwoordkaart in, 
stuur een e-mail naar 
info@navenant.nl of 

schrijf u in op 
www.navenant.nl

DEELNAME & SPONSORPAKKETTEN
Deelname aan de Navenant en Vrienden van Laurentius Golfdag 
2018 bedraagt €750,- per flight (max. 4 personen) of €200,- 
individueel. Hierbij wordt u een compleet verzorgde middag 
aangeboden inclusief greenfee, en culinaire gerechten. Ook bieden 
wij sponsorpakketten aan, waarbij uw bedrijfsnaam vermeld kan 
worden op de nieuwe golfkar. Of breng uw bedrijfsnaam tijdens 
het Golfevent extra onder de aandacht op het sponsorbord in het 
clubhuis of prominent op de golfbaan.

   

Flight Bronze: deelname 4 personen € 750,- 
Individuele inschrijving, 1 persoon € 200,-
Individuele inschrijving, 2 personen € 400,-
Individuele inschrijving, 3 personen € 600,-

Flight Platinum: deelname 4 pers.  € 1.250,-
+ naamsvermelding op golfkar "Laurentius"
+ naamsvermelding op sponsorbord
+ naamsvermelding bij hole 

Flight Gold: deelname 4 pers.  € 1.000,-
+ naamsvermelding op golfkar "Laurentius"
+ naamsvermelding op sponsorbord
  
Flight Silver: deelname 4 pers.  € 950,-
+ naamsvermelding op sponsorbord
+ naamsvermelding bij hole  

Naamsvermelding bij hole € 200,-
Naamsvermelding op golfkar "Laurentius" € 250,- 
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