Voorwoord
•

RED MEE LEVENS is ontstaan als dankbetuiging aan UZ Brussel en professor Bart Neyns
specifiek omwille van hun vooruitstrevende en innovatieve aanpak tegen kanker bestrijding.

•

Oprichter Eric Mertens (inwoner van Mol) kreeg in 2012 in een ander ziekenhuis geen perspectief,
hij had nog slechts 3 maanden te leven. Eric ging zelf op zoek naar een second opinion en een
andere behandeling en kwam zo terecht bij professor Bart Neyns. Bart Neyns is een wereldautoriteit
op het gebied van o.a. melanoombehandeling op basis van immunotherapie. Hierdoor heeft Eric
Mertens 6 jaar langer mogen leven.

•

Ondertussen is RED MEE LEVENS omgevormd tot een VZW en werd het ERIC MERTENS
MELANOOMFONDS opgericht. De oprichting hiervan heeft als doel om alle verzamelde fondsen
INTEGRAAL over te dragen aan het studieproject van Bart Neyns. Het studieproject geeft jonge
onderzoekers de kans om, onder het toeziend oog van professor Neyns, vooruitstrevend onderzoek
te verrichten. Dit om de behandelingen te optimaliseren en verder toe te passen op andere ziektes
zoals glioblastoom (kwaadaardige hersentumor), niercelkanker, Hodgkin (lymfeklierkanker) en
longkanker.

•

de VZW Red Mee Levens is een team van nauw betrokken personen en enkele fervente golfers.
Samen organiseren wij dit golfevent omdat we ervan overtuigd zijn dat we door onze bijdrage de
genezing van vele ziektes een grote stap vooruit helpen.

•

Wij danken alvast de talrijke sponsoren en vrijwillige medewerkers, omdat zij bijdragen tot het
slagen van ons 1ste Red Mee Levens Golfevent.

Doel
Met dit golfevent organiseren we een FEEL GOOD golftoernooi, waarbij de combinatie van een
leuke golfformule (Texas Scramble), een aangename omgeving (Kempense Golf Club) en culinaire
verwennerij (zowel op de baan als tijdens de BBQ) leiden tot een aangename dansavond met DJ voor
zowel golfers als niet-golfers. Op het einde van de avond wordt de cheque overhandigd aan Marc
Noppen; CEO van UZ Brussel.

Kempense golfclub

Kiezelweg 78 - B-2400 Mol-Rauw
www.kempensegolf.be
•

Prachtig domein van 48 hectaren

•

Uitdagende 18 holes parkbaan

•

Uitgebreide oefenfaciliteiten

•

Golfschool (PGA Pro teachers)

•

Volledig vernieuwd clubhuis met
restaurant en terrassen

•

Overdekte driving met verlichting 7/7

•

Mogelijkheid tot huren van trolley of buggy

•

Indoor golfsimulator

•

Gelegenheid om business lunches,
vergaderingen en feesten te organiseren

zaterdag

24

juli

Business Flight Package
600 � voor 4p.

2021
Individuele golfer lid KGC
95 �

Ontvangst met luxe ontbijt en koffie/thee/fruitsap
18 holes Texas Scramble by 4
Drankje en/of hapje op elke par 3
Neary op elke par 3
Bedrijfslogo op Sponsor bord
Uitgebreide BBQ
Dessert
Mooie prijzentafel
DJ en dans
Factuur voor bedrijfskost

Ontvangst met luxe ontbijt en koffie/thee/fruitsap
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Drankje en/of hapje op elke par 3
Neary op elke par 3
Uitgebreide BBQ
Dessert
Mooie prijzentafel
DJ en dans
Factuur voor bedrijfskost

Individuele golfer green fee

VIP golf initiatie

Idem als Business flight package,
excl. bedrijfslogo

150 �

Extra BBQ arrangement
Uitgebreide BBQ

40 �

inschrijven: bart@willems-diels.be

95 � per persoon

Ontvangst met broodjes lunch en 2 drankjes
1 uur driving range
Glaasje bubels met amuse aan putting green
1 uur putting green met contest
1 uur buggy rondrit met 2 stops aan standje
prijs voor beste Dame en beste Heer putten
BBQ
Dessert
DJ en dans
Vanaf 4 personen: bedrijfslogo op sponsor bord
+ factuur

Programma
Ontvangst deelnemers wedstrijd
Opening clubhuis

08u30

Gratis ballen driving range

09u00

Afhalen wedstrijd kaart

09u00

Ontvangst golfers

09u30

Ontbijt

09u30

Briefing wedstrijd

10u30

Vertrek naar holes

10u45

Gun shot

11u00

Ontvangst initiatie deelnemers
Broodjes lunch

12u30

Driving range

13u30

Glaasje bubbels green 1

14u30

Putting les + contest

14u45

Buggy rondrit

15u45

Stop hole 3

16u00

Stop hole 14

16u30

Voor iedereen
Hole 19 + opfrissen

17u00

BBQ

18u30

Prijsuitreiking

19u30

Veiling

19u45

Overhandiging cheque

20u30

DJ

