
Zomer Reces 
Zaterdag 30 juli 2022 sluiten we voor een korte periode de oefensessies af, en gaan 
we kort met vakantie. De deelnemers aan Special Golf ontvangen een certificaat voor 
hun inzet en vorderingen golfen. Het eerste weekend van september 2022 starten 
we weer met de lessen op de zaterdagmiddagen vanaf 15.00 uur, op de baan van 
BurgGolf Haverleij in ’s-Hertogenbosch. 

Special Olympics 2022 
De Special Olympics waren voor alle deelnemers een succes. 
Op onze website www.specialgolfhaverleij2022.com kunt u 
teruglezen hoe de deelnemers met veel inzet en plezier, van 
10 t/m 12 juni 2022, hebben deelgenomen. 

Bankje bij Helmuth 
Zaterdag 18 juni 2022 was de coördinator van Special Golf te gast op het ‘Bankje bij 
Helmuth’. Het interview richtte zich op Special Golf Haverleij. Met name de 
achtergrond van het initiatief om te starten met Special Golf, wat er is bereikt en de 
plannen voor de toekomst. hierbij de link het filmpje van het interview. 

Helmuth van Heel PGA, is 1 april 2022 gestart als zeer ervaren golfprofessional bij 
BurgGolf Haverleij, waar hij met veel inzet, plezier en enthousiasme startende 
golfers, ervaren golfers en jeugd de vaardigheden van de golfsport onderricht. Het is 
zeker de moeite waard om zijn website te bezoeken voor meer informatie 
www.helmuthvanheel.nl  

Actief in Den Bosch 
Kennismaken met cultuur en bewegen is een initiatief van Actief in Den Bosch, 
waaraan iedereen kan deelnemen, door zich in te schrijven voor een breed aanbod. 
Special Golf Haverleij biedt de inwoners van ’s-Hertogenbosch de gelegenheid om op 
8 en 15 oktober 2022 introductie golflessen bij te wonen. U kunt zich aanmelden 
door een email te sturen aan de commissie Special Golf met vermelding van naam, 
adres en leeftijd specialgolfhaverleij@gmail.com   

Sponsordag 2022 
De commissie Special Golf organiseert voor haar sponsoren een golfmiddag die zal 
plaatsvinden 11 september 2022 op BurgGolf Haverleij als dank voor hun bijdrage 
aan Special Golf. Sponsoren worden persoonlijk uitgenodigd om met partner deel te 
nemen aan een wedstrijd. Ook de golfleraren en begeleiders met partner van Special 
Golf worden uitgenodigd. Het programma bestaat uit een ontvangst met lunch, 
waarna aansluitend 18 holes wordt gespeeld op de banen van BurgGolf Haverleij en 
een golfclinic wordt verzorgd voor diegenen die met golf willen kennismaken.  
De wedstrijdleiding is in handen van Hetty en Karl Stoof.  
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Donateurs 
Om deelnemers aan Special Golf blijvend de mogelijkheid te bieden aan de golfsport 
deel te nemen, is het van belang dat donateurs ons blijven ondersteunen met een 
bijdrage. Door het overmaken van een bedrag naar keuze op bankrekeningnummer 
NL 38 RABO 0118102206 o.v.v. Special Golf, kunnen wij structureel mensen met een 
beperking laten deelnemen aan de golfsport. Bij voorbaat dank en waarderen we uw 
donatie.  

Sponsor  
Zonder sponsoren kunnen we deelnemers aan Special Golf niet de mogelijkheid 
bieden deel te nemen aan de oefensessies op de zaterdagen. Naast een financiële 
ondersteuning kan ook sprake zijn ondersteuning in natura door het aanreiken van 
trainingsmaterialen.  
U kunt daarvoor met ons contact opnemen, zodat we samen kijken hoe een en ander 
ingevuld kan gaan worden. Stuur ons een e-mail aan het secretariaat 
specialgolfhaverelij@gmail.com of bel met onze coördinator Wim Jansen bereikbaar 
onder nummer +31 (0) 653 148 657. 

Vrijwilliger 
Om de deelnemers aan Special Golf goed te kunnen ondersteunen bij zowel de 
oefensessies als in de baan is het zaak, dat we beschikken over begeleiders die het 
fijn vinden, om zich in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij 
nodigen u dan ook uit zich aan te melden als begeleider. Dit kan bij de coördinator 
van Special Golf, stuur een email specialgolfhaverleij@gmail.com, of neem contact 
telefonisch contact op +31 (0) 653 148 657.  
 
U bent altijd van harte welkom om op zaterdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur, kennis 
met ons de deelnemers te maken op de locatie vaan BurgGolf Haverleij, Leunweg 40 
’s-Hertogenbosch www.burggolf.nl  
 
Bezoek onze website met real time informatie over Special Golf Haverleij 
www.specialgolfhaverleij2021.com  
 
 
 

De commissie Special Golf wenst u een fijne vakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat commissie Special Golf Haverleij: specialgolfhaverleij@gmail.com 
Rekeningnummer Rabobank: NL 38 RABO 0118102206 o.v.v. Special Golf 
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