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HARTELIJK WELKOM
BIJ HET 8e

Een samenwerking tussen 
Lionsclub Renkum en 

het Helen Dowling Instituut. 

Samen maken wij ons sterk voor 
psychologische zorg bij kanker!
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Wij heten u van harte welkom op alweer het acht-
ste Melvin Jones toernooi op golfclub Heelsum, 
waarbij deze keer de opbrengst volledig ten goede 
komt aan het Helen Dowling Instituut (HDI). Hier-
mee leveren we met zijn allen een bijdrage aan 
het goede werk dat het HDI doet met het bieden 
van psychologische zorg bij kanker. 

Op een van de prachtigste banen van Nederland 
zorgen wij ervoor dat u een mooie dag kunt 
beleven. Met de nodige versnaperingen en vertier 
onderweg.

Ook na het golfen kunt u nagenieten onder het 
genot van een drankje en een hapje. Voordat u 
kunt aanschuiven bij het diner is er gelegenheid 

om u om te kleden. Tijdens het diner kunt u bij 
de veiling bieden op prachtige items. Uiteraard 
om nog meer mensen die met kanker te maken 
krijgen te kunnen helpen.

Alvast dank voor uw deelname en een mooie dag 
toegewenst!

Peter Pronk 
voorzitter golfcommissie Lionsclub Renkum

mede namens Wouter Albersen, Olivier van Abbe, 
Ron Vonk, Thijs van Tol, Rob Parren en Mathieu 
Pinkers

BESTE GOLFLIEFHEBBERS



Wanneer u hoort dat u kanker heeft, staat uw 
leven op zijn kop. Hulp zoeken is dan geen teken 
van zwakte. Het Helen Dowling Instituut helpt u 
en uw naasten om te gaan met ernstige angst, 
extreme vermoeidheid, stemmingsproblemen of 
een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het 
Helen Dowling Instituut biedt professionele zorg 
in de vorm van individuele behandelingen, maar 
ook groepsbehandelingen en online behandeling 
voor bijvoorbeeld het verminderen van vermoeid-
heid en angst voor terugkeer van kanker. 

De gehele opbrengst van de Melvin Jones Golfdag 
komt ten goede aan de psychologische zorg aan 
mensen met kanker én hun naasten. Met deelna-
me draag je dus bij aan het voortbestaan van deze 
onmisbare zorg.

De Melvin Jones Golfdag is een jaarlijks terug-
kerend evenement en wordt georganiseerd 
door Lionsclub Renkum, gesteund door Golfclub 
Heelsum en vele sponsoren. In 2019 wordt de 
golfdag gehouden op 13 september.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan 
deze bijzondere golfdag!

MELVIN JONES GOLFDAG VOOR HDI
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Dit jaarlijkse golftoernooi begint inmiddels 
traditie te worden, het wordt alweer voor de 
achtste keer georganiseerd. Uit de reacties van 
deelnemers en sponsoren hoort de organisatie 
jaarlijks terug dat men de golfdag niet alleen als 
een ‘goede doelen dag’ ervaart, maar ook als een 
uiterst informele, aangename en goed verzorgde 
dag van ontspanning.

U kunt ervoor kiezen om in een eigen flight met 
vrienden, zakenpartners of collega’s, samen te 
spelen. Daarnaast kunt u natuurlijk ook indivi-
dueel inschrijven en op informele wijze nieuwe 
contacten maken. 

Ook aan de niet-golfers is gedacht. Speciaal voor 
hen wordt een natuurwandeling georganiseerd. 
Een kenner neemt u mee naar de mooiste plekjes 
rond de golfbaan en vertelt u waarom deze plek-
jes zo ontzettend mooi zijn.

De golfdag wordt afgesloten met een borrel ge-
volgd door een diner. Na het succes van vorig jaar 
zal ook dit jaar tijdens het diner een veiling met 
bijzondere en verrassende veilingstukken worden 
gehouden om de opbrengst voor het Helen Dow-
ling Instituut te vergroten.

WAARDEVOL OM MEE TE DOEN
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Als je kanker krijgt staat je wereld op zijn kop. 
Niets is meer zeker, niets meer hetzelfde. Je moet 
je toekomstplannen aanpassen. Soms lukt het 
(tijdelijk) niet meer om te werken en sociaal
te functioneren en kunnen angst, verdriet en 
somberheid overweldigend zijn. Ruim 25% van 
alle kankerpatiënten heeft tijdens of na het medi-
sche traject professionele hulp nodig om emoti-
oneel overeind te blijven. Zodat ze daarna weer 
verder kunnen met het leven of kunnen omgaan 
met afscheid en verlies. 

Het werk van het Helen Dowling Instituut
Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt de beste 
professionele psychologische zorg aan mensen 
met kanker en hun naasten. Jaarlijks helpen wij 

duizenden cliënten hun ziekte of de ziekte van 
partner, ouder of kind emotioneel te verwerken. 
Want kanker heb je niet alleen. Vaak zijn angsten 
en somberheid bij naasten nog sterker aanwezig, 
omdat ze zich machteloos voelen.

De helden van het HDI
De vergoedingen van de zorgverzekeraars zijn 
onvoldoende om financieel overeind te blijven. 
Daardoor is het instituut mede
afhankelijk van giften. Het HDI viert dit jaar haar 
30e jubileum. Het thema dit jaar is: helden. Dit 
zijn de mensen die zich voor het HDI en daarmee 
voor onze cliënten inzetten. Door vandaag mee te 
golfen, bent u onze held en daar zijn we u enorm 
dankbaar voor.

OVER HET GOEDE DOEL 
DE IMPACT VAN KANKER 
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Welkom op een van de mooiste golfbanen van Nederland: de Heelsumse Golfclub. 

Golfen op één van de meest avontuurlijke banen in Nederland. Diepe hollows, ruige bunkers, heide en 
zanddalen. Golfbaan Heelsum beschikt over 27 holes, is een klassieke heidebaan aangelegd op prach-
tige historische grond en heeft de A-status van de NGF. De homeclub Golfclub Heelsum beschikt over 
een prachtige accommodatie met uitgebreide oefenfaciliteiten en een mooi ingericht clubhuis. Door de 
zandondergrond hele jaar bespeelbaar én ook in de winter vrijwel altijd zomergreens.

Adres
Golfclub Heelsum
Ginkelseweg 14
6866 DZ Heelsum
0317 31 31 36
www.gcheelsum.nl

GOLFCLUB HEELSUM

Routebeschrijving
VANAF UTRECHT-ARNHEM
- Vanaf Utrecht A12 richting Arnhem, vanaf Arnhem A12  
 richting Utrecht
-  Bij knooppunt Grijsoord afslaan op de A50 richting   
 Nijmegen/’s Hertogenbosch
- Neem afslag 19 (Oosterbeek/Doorwerth/Renkum)
- Einde van de afslag bij de verkeerslichten links afslaan
- Bij de 2e verkeerslichten (Chinees/Japans restaurant   
 Kievietsdel op de hoek) links afslaan richting  
 Industrieterrein Schaapsdrift
- Nadat u onder het viaduct door bent gekomen, de 1ste  
 weg rechts nemen richting Schaapsdrift/Bennekom
- In de bocht rechtdoor rijden, dus niet met de bocht mee  
 naar links!
- Direct links afslaan op de Ginkelseweg en deze helemaal  
 uitrijden

- De weg eindigt op het parkeerterrein van de Golfbaan

 
VANAF ROTTERDAM/’S HERTOGENBOSCH:
- Vanaf Rotterdam eerst de A15 richting Nijmegen volgen
- Daarna (en ook vanaf Den Bosch) de A50 richting Utrecht  
 volgen
- Neem afslag 19 (Oosterbeek/Doorwerth/Renkum)
- Einde van de afslag bij de verkeerslichten rechts afslaan
- Bij de eerstvolgende verkeerslichten (Chinees/Japans   
 restaurant Kievitsdel op de hoek) links afslaan richting  
 Industrieterrein Schaapsdrift
- In de bocht rechtdoor rijden, dus niet met de bocht mee  
 naar links!
-  Direct links afslaan op de Ginkelseweg en deze  
 helemaal uitrijden
- De weg eindigt op het parkeerterrein van  
 de Golfbaan



MELVIN JONES GOLFTOERNOOI 201914 MELVINJONES.NL 15

Programma golftoernooi 
10.30 uur  Ontvangst op golfbaan Heelsum met Koffie
11.15 uur  Welkomstwoord voorzitter Golf commissie
11.30 uur  Start Golftoernooi, Stableford
17.00 uur  Borrel
18.30 uur  Start diner, ‘Wat doet het Helen Dowling Instituut’ en een Veiling van bijzondere items

Programma Natuurwandeling 

14.30 uur  Ontvangst op golfbaan Heelsum met Koffie
15.00 uur  Natuurwandeling
17.00 uur Terugkomst

Optioneel:
17.00 uur  Borrel
18.30 uur  Start diner, ‘Wat doet het Helen Dowling Instituut’ en een Veiling van bijzondere items

PROGRAMMA GOLFTOERNOOI
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SPONSOREN GOLFTOERNOOI

Brouwerĳ 
De Verdwenen Bock
| Doorwerth | Heelsum | Heveadorp | Oosterbeek | Renkum | Wolfheze |
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We are looking for problems
click here!

cothink.nl 0341 49 35 34
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Search & selectie in de zorg
www.vanderhoefenpartners.nl

Adv_van_der_Hoef_A5_liggend.indd   1 27-08-19   22:27
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BMW maakt 
rijden geweldig

DE NIEUWE 3 SERIE TOURING.
VANAF 28 SEPTEMBER IN DE SHOWROOM BIJ EKRIS.

ARNHEM    FLEVOLAND    NIJKERK    VEENENDAAL    UTRECHT    ZEIST WWW.EKRIS.NL
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VEILINGITEMS

In het verleden is het diner voor het eerst opgeluisterd door een veiling onder de professionele  
begeleiding van een veilingmeester die bereid was gevonden dit belangeloos voor het goede  
doel te doen. Door het grote succes van de afgelopen jaren zal ook dit jaar weer een veiling worden 
georganiseerd. 

Tasbare veilingstukken ontvangt u direct tijdens de veiling. Voor belevingen ontvangt u een cheque 
met daarop alle informatie en de contactgegevens van de aanbieder. Met deze cheque kunt u zelf uw 
veilingstuk verzilveren. Tenzij anders aangegeven, dient de verzilvering binnen een jaar laats te vinden.

Een greep uit de veilingitems die inmiddels zijn toegezegd:
• Een cursus brouwen voor 4 man aangeboden door de lokale Brouwerij De Verdwenen Bock
• Een maatpak voor 1 persoon
• Zweefvlieginstructie op vliegveld Twello aangeboden door Oscar Groosman
• Een workshop goochelen
• Een weekend met BMW naar keuze aangeboden door Ekris
• Een bezoek aan de Formule 1 in het buitenland
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BIERBROUWCURSUS VOOR 4 PERSONEN

In de cursus bierbrouwen leer je de basisprincipes van het bierbrouwen en maak je samen met je  
vrienden, collega’s of teamgenoten je eigen speciaalbier. Welk bier dat wordt, bepaal je zelf!

Eigen recept
Wil je graag een fris witbiertje brouwen, een stevige IPA, een moutige porter of een kruidige saison? En 
moet je biertje lekker bitter worden of juist zacht? Voorafgaand aan de workshop geef je zelf aan welk 
biertype je wilt brouwen. De Bierpionier zorgt voor de rest!

Echt brouwen
In de workshop ga je alles doen wat een echte brouwer ook doet. Je leert hoe je de mout moet schroten, 
hoe maischen werkt en wanneer je de hop moet toevoegen. In tegenstelling tot veel andere workshops 
werken we dus niet met een kant-en-klaar-pakket, maar gaan we samen een ambachtelijk, volmout 
brouwsel maken.
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Brouwerĳ 
De Verdwenen Bock
| Doorwerth | Heelsum | Heveadorp | Oosterbeek | Renkum | Wolfheze |



Bieden vanaf
40 Euro

Uw piloot:
Oscar Groosman

Vluchtduur weersafhankelijk, maar max. 15 a 20 min.
Overleg vliegdatum: 06-23903036

www.zweven.eu
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1 COUPON 2 KENNISMAKINGSVLUCHTEN

1 Coupon voor twee kennismakingsvluchten vanaf vliegveld Terlet.

Bieden vanaf 40 euro.
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Het Melvin Jones golftoernooi t.b.v. het  
Helen Dowling Instituut wordt gehouden  
op vrijdag 13 september op golfbaan Heelsum  
te Heelsum, zie voor de routebeschrijving  
pagina 13 van dit boekje.

www.melvinjones.nl 
www.hdi.nl
www.gcheelsum.nl
www.lions.nl

MELVIN JONES 
GOLFTOERNOOI


