Week van de voorbereiding
Pitch&Putt Golf Oirschot
Beste Pitch&Putt spelers en supporters,
De Dutch Open 2019 staat voor de deur. Vol trots mogen wij dit evenement dit jaar in Oirschot
verzorgen. Voorafgaand aan het toernooi willen wij iedereen voldoende mogelijkheid bieden om
kennis te maken met de baan. Daarom is er een programma opgesteld waaraan spelers en
supporters kunnen deelnemen. Het programma is als volgt:

De voorbereiding van Pitch&Putt Golf Oirschot
De voorbereidingsweek van de Dutch Open loopt van 19 t/m 22 augustus:
Datum:
Activiteit:
Informatie:
Kosten:
Inschrijven/aanmelden:

19 t/m 22 augustus
Trainen
Dutch open deelnemers & supporters mogen onbeperkt trainen
€ 16,95 p.p. per dag | Weekkaart (ma. t/m do.) € 50,Gelieve aanwezigheid te melden bij Dinercafé ’t Kroegske

Datum:
Activiteit:
Informatie:

Donderdag 22 augustus
Clubavond Pitch&Putt Oirschot
Om 18:45 uur start de clubavond van Pitch&Putt Oirschot. Iedereen
is van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
Deelname is gratis
Om 18:45 uur bij de WTC van P&P Golf Oirschot

Kosten:
Inschrijven:
Datum:
Activiteit:
Informatie:

Vrijdag 23 augustus
Vrije training en “Matchplay toernooi”
Deelnemers van de Dutch open mogen deze dag (kosteloos) vrij
trainen. Eveneens zal er een “matchplay toernooi” plaatsvinden.

Datum:
Activiteit:

Zaterdag 24 augustus
Wedstrijddag van de Dutch open 2019. Aansluitend aan de speeldag
zal er een BBQ plaatsvinden. De BBQ is voor iedereen toegankelijk,
maar men dient zich wel in te schrijven. De avond zal van sfeer
voorzien worden middels live muziek!
Kosten voor de BBQ zijn € 19,95 p.p.
Inschrijven voor de BBQ kan uiterlijk tot vrijdag 23 augustus (16.00
uur) bij Giel van Aarle: giel@stapperij.nl

Kosten:
Inschrijven:

Datum:
Activiteit

Zondag 25 augustus
Afsluitende wedstrijddag van de Dutch open. De dag waarop de
laatste 18-holes gespeeld worden en de prijzen worden verdeeld!

De culinaire mogelijkheden van Dinercafé ‘t Kroegske
Gedurende deze week zal Dinercafé ’t Kroegske gelden als uitvalsbasis ter bevordering van uw
voorbereiding voor de Dutch Open. Bij Dinercafé ’t Kroegske zijn er diverse mogelijkheden qua eten
en drinken, waardoor er voor ieder wat wils is. De menukaart is terug te vinden in de bijlage, maar
hieronder hebben we een klein overzicht:





Borrel en lunch
Eten Wat De Potschaft, een wekelijks wisselend 3-gangen menu voor € 15,00
3-gangen keuzemenu voor € 22,50
À la carte dineren

Overnachtingsmogelijkheden
Via onderstaande URL’s vind je verschillende overnachtingsplekken in de omgeving van Oirschot.
1. https://www.landvanoirschot.nl/?page=categorie&s=1
2. https://www.tipoirschot.nl/nl/overnachten/
3. https://www.bezoekoisterwijk.nl/plan-je-bezoek/waar-kan-ik-overnachten
Mochten er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met Giel van Aarle via:
Mail: giel@stapperij.nl
Telefonisch: 0499 – 57 36 71
Tot op de Dutch Open!
Giel van Aarle
Pitch&Putt Golf Oirschot
Spoordonkseweg 80
5688 KE, Oirschot
T: 0499 - 57 36 71
E: giel@stapperij.nl
I: www.kroegske.nl

