Jeu-de-Boules toernooi – Wijnproeverij zondag 8 september 2019 Kasteel Poelgeest
Het Feest op Poelgeest is een gezamenlijk evenement van de Lions Oegstgeest/Warmond
(wijnproeverij)
en Rotary Club Oegstgeest en
omstreken (Jeu de Boules).
Bij de wijnproeverij in het Kasteel worden wijnen uit
vele wijnlanden en verschillende prijsniveaus
aangeboden voor proeverij en aankoop en komt de
opbrengst ten goede aan de Leo Kannerschool in
Oegstgeest die autistische kinderen een gepaste
opleiding in een veilige omgeving aanbiedt en aan
ouderen in Oegstgeest.
Het Jeu de Boules toernooi wordt gespeeld door
tweetallen op banen die zijn uitgezet op de paden van
het park rond Kasteel Poelgeest. De opbrengst komt
ten goede aan de goede doelen van de Rotary
Foundation van Rotary Club Oegstgeest en omstreken.
Dit jaar zal een groot deel van de opbrengst ten goede
komen aan de Stichting Living with Hope
(https://www.livingwithhope.nl/).
Dit
patiënten
platform onderneemt allerlei initiatieven in de strijd
tegen
Alvleesklierkanker en stimuleert wetenschappelijk onderzoek op dat gebied. Één van onze
Rotarians, Sako Zeverijn is het levende voorbeeld van wat de vooruitgang in onderzoek kan bieden aan
deze patiënten. Hij is bovendien samen met vrouw en dochter bijzonder actief in de Stichting Living
with Hope.
Gedurende de middag verkoopt Lions Oegstgeest loten voor mooie prijzen. De winnende loten worden
bekend gemaakt na 17.00 uur samen met de prijsuitreiking van het Jeu de Boules toernooi.
Deelname aan alleen het Jeu de Boules toernooi, kan door een bedrag van minimaal € 21,- per persoon
te doneren via https://www.eventbrite.com/e/tickets-jeu-de-boules-toernooi-63079460364. Meer
mag natuurlijk ook en wordt uiteraard bijzonder op prijs gesteld! Vergeet niet je naam en contact
gegevens te sturen naar hanswierda@hawicon.com t.b.v. de wedstrijdindeling.
Je kunt je ook samen met een duo partner opgeven en een naam verzinnen voor je team. Als je geen
partner hebt zullen we je koppelen aan iemand anders. In verband met de opzet van het Jeu de Boules
toernooi (groepsfase van 4 teams gevolgd door twee afval toernooien met twee finales, zijn er slechts
echter 128 plaatsen beschikbaar. Dus schrijf je gauw in!
Als je na het Jeu de Boulen wilt deelnemen aan de wijnproeverij krijg je 5,- euro korting op de toegang.
Wil je alleen deelnemen aan de wijnproeverij geef je dan op www.lcow.nl.
Het Jeu de Boules toernooi begint met registratie van de deelnemers om 11.30 rond het Koetshuis met
koffie/thee dat samen met broodjes gedurende middag tegen een gereduceerd tarief beschikbaar is.
Om 12.00 uur beginnen de eerste wedstrijden.
De wijnproeverij begint om 14.00 in het Kasteel Poelgeest. De uitslag wordt rond 17.00 verwacht in
combinatie met de uitslag van de loterij.
We hopen je op 8 september te mogen verwelkomen!

