
 

  

 

Het 5e ‘Dubbeldekker Open’ 
 
Het Lions Crailo charity Golftoernooi; speelt u mee? 
 
Lions Club Crailo presenteert met trots haar vijfde golftoernooi het ‘Dubbeldekker Open’. Op 
vrijdag 1 oktober 2021 wordt dit gezellige golftoernooi gespeeld op golfbaan Zeewolde. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan IMC Weekendschool de Dubbeldekker.  
 
Tijdens het toernooi zal de inwendige mens versterkt worden middels exclusieve baancatering 
en ook na het toernooi zorgen wij voor een gezellige borrel en diner. 
 

Geheel verzorgde golfdag t.b.v. IMC Weekendschool de Dubbeldekker 
 
De Dubbeldekker is een reguliere openbare basisschool in Hilversum. De school biedt samen 
met IMC Weekendschool een uniek programma ‘IMC Basis’ aan met aanvullend onderwijs voor 
leerlingen uit groep 7 en 8 met een sociaaleconomische achterstand. 
 
IMC Weekendschool is in 1998 door psycholoog Heleen Terwijn voor dit doel opgericht. Zo 
kunnen kinderen kennismaken met interessante vakgebieden uit de wereld van wetenschap en 
cultuur. Het lesmateriaal omvat vakken als recht, filosofie, gezondheid en 
geneeskunde, journalistiek, wiskunde, ondernemen, natuur- en sterrenkunde en beeldende 
kunst.  
 
Lions Club Crailo zorgt voor de financiering van dit project. De financiering komt uit de 
opbrengst van een aantal activiteiten, zoals het ‘Dubbeldekker Open’ golfevenement en het  
‘Papageno’ Zomerconcert.  
  
 

via email: info@lionsgolf.nl  
 

vrijdag 1 oktober 2021 



 

  

 
Uniek is dat de Lions leden dit project van de Weekendschool zelf begeleiden en zelf lesgeven 
als gastdocent. Met het doel om de leerlingen te inspireren en hun toekomstperspectieven te 
verbeteren. De rol van gastdocent is in deze begeleiding hiervoor van cruciaal belang.  
 
Dus: Reserveer vrijdag 1 oktober 2021 in uw agenda, meld u aan, speel, eet en drink mee en 
vergeet vooral niet om mee te bieden op een aantal spectaculaire veilingkavels. Het belooft 
wederom een topdag te worden, niet alleen voor de deelnemers, maar in het bijzonder voor de 
kinderen van De Dubbeldekker. 

  
Deelname  
Lions Club Crailo biedt u de mogelijkheid om als deelnemer en/of sponsor aan deze dag deel te 
nemen en daarmee dit unieke educatieve project te ondersteunen.  
 

Deelname per persoon 
Geheel verzorgde dag inclusief lunch, diner, drankjes en natuurlijk 18 holes golf.  
Tarief: € 175,- 
 
Uw eigen (company) flight  
Uw eigen flight met 4 deelnemers. 
Tarief € 700,-  

 
Aanmelden via email: 
info@lionsgolf.nl  
of kijk op www.lionsgolf.nl 
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