
 
De Damescommissie van Golfclub Geijsteren heeft in samenwerking met Golf Diva een prachtige 
wedstrijd in het verschiet.  
 

Donderdag 6 juni 
 Open Golftoernooi op Golfclub Geijsteren  

 Road 2 Bernardus ten bate van 
Linda Foundation 

 
Linda Foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA.  
De doelstelling van de Linda Foundation is ondersteuning van gezinnen die het financieel zwaar 
hebben. Deze gezinnen ontvangen cadeaukaarten van de Linda Foundation. Road 2 Bernardus is 
een damesgolftoernooi op 4 grote golflocaties in Nederland. 
 
Op 6 juni vindt een van deze 18 holes wedstrijden plaats op  
Golf- en Countryclub Geijsteren. 
 
Er zijn prachtige prijzen te winnen. 
De hoofdprijs is een exclusieve deelname in de winners-flight op de BERNARDUS DIVA DAY te 
Cromvoirt op 10 oktober 2019 een compleet verzorgde golfdag. Tijdens deze dag worden de 
opbrengsten van de vier wedstrijden uitgereikt aan de Linda Foundation. 
De tweede prijs is een golf Shortbreak naar het buitenland. 
De derde prijs is een exclusieve golftas. 
 

PROGRAMMA donderdag 6 juni 
Vanaf 9.30 uur ontvangst. 

Vanaf 11.00 uur start 18 holes wedstrijd. 
Vanaf 15.00 uur modeshow door Golf Diva, loterij en prijsuitreiking 

 
DEELNAME EN INSCHRIJVING 
Je kunt je inschrijven op:  
https://golfdiva.nl/golfevents/road-2-bernardus/ ;als je € 10,- overmaakt op de Linda Foundation is 
je plaats gegarandeerd. Deze bijdrage is volledig bestemd voor het goede doel: ondersteuning van 
armlastige gezinnen. Op de wedstrijddag (6 juni) wordt er nog € 10,- geïnd door de wedstrijdleiding 
voor het horeca-arrangement; bestaande uit koffie/thee/cake bij de ontvangst en na de wedstrijd 
wordt er een drankje en een hapje aangeboden. 
 
Inschrijven via de website van golfclub Geijsteren 
Gasten kunnen zich inschrijven via secretariaat@golfclubgeijsteren.nl of 
dacogeijsteren@hotmail.com  
Voor gasten bedraagt deelname €53 (greenfee inclusief horeca-arrangement) 
 
GOLF DIVA & FASHION CORNER 
In het clubhuis zal een fashion corner opgebouwd worden door Golf Diva. Zij verzorgen een 
modeshow waarbij unieke fashion & accessoires worden gepresenteerd. 
 
Alle dames zijn van harte welkom! 
Mobiliseer ook jullie vriendinnen en kennissen om mee te doen aan dit Open Golftoernooi 
met het schitterende doel van de Linda Foundation zie www.lindafoundation.nl 
 
Met sportieve groet, 
De DamesCommissie 
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