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De laatste! 
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Beste leden, 

Na bijna 9 jaar verbonden te zijn geweest als Headpro/Caddiemaster/Golfshop-exploitant moeten 
wij helaas met ingang van 1 oktober 2016 onze werkzaamheden op de Golf & Country Club Capelle 
beëindigen. Wij vonden ons werk leuk, spannend, interessant en fijn om te doen en hebben het 
contact met de leden als heel prettig ervaren. Wij danken iedereen die ons de business heeft 
gegund door niet via internet of via de grote golfwinkels te kopen. Wij hopen van grote 
toegevoegde waarde voor u te zijn geweest voor al uw aankopen op golfgebied en hebben met 
veel plezier de nodige service aan u verleend.   

Langs deze weg willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor deze 
mooie tijd. 

De shop is bijna leeg! Wij hebben echter nog een aantal items die met veel korting de deur uit 
gaan: 

Alle handschoenen: 2 halen = 1 betalen, alle combinaties zijn mogelijk.  

Alle draagtassen (Callaway en TaylorMade): € 75,-- 

Dameskleding: 60% korting. 

Dames- en herenregenbroeken: € 50,--. 

Alle caps en accessoires: 40% korting. 

De laatste week van september zullen wij ons bezighouden met het ontmantelen van de shop. 
Vrijdag 30 september is onze laatste dag op de club, waarna wij van een welverdiende korte 
stedentrip naar Berlijn zullen gaan genieten. Mocht u iets ter gelegenheid van ons afscheid willen 
geven, dan liever geen bloemen, in verband met allergie en afwezigheid.  

Wij zijn blij dat Priscilla Boers in dienst van de club treedt, zij weet goed hoe het boekingssysteem 
werkt en kent heel veel leden. Zo houdt u een vertrouwd gezicht voor uw starttijden. 

Met ingang van 1 oktober 2016 is ons emailadres: haringagolf@gmail.com, telefoon 06-24822254 
of 06-22199946.   

Wij wensen alle leden een mooie en sportieve toekomst toe! 

Met vriendelijke groet, 

Roel en Ineke Haringa 
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