
Hageman
Invitational

Zaterdag 28 mei 2022 | 

Programma: 
We beginnen de dag met koffie/ thee & heerlijke spek-
koek. Daarna spelen we een 18 holes wedstrijd tegen 
de par van Mette. 

We eindigen de dag met een culinair hoogstandje: 
Traditionele Ambonese “Lawaai Rijsttafel”: gekookt door 
”de Kokkies” (moeder Mette & de Kupulan + Checfkok 
Koen van Gerner) i.s.m. Restaurant Golf & Business-
club de Scherpenbergh.

Mette

Winna
ar 2018: Jorrit
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Een stukje geschiedenis van de MHI:
Dit jaar wordt voor de 16 de keer de Mette Hageman 
Invitational gespeeld. De Mette Hageman Invitational is 
een jaarlijks terugkerend golf evenement waarbij sporti-
viteit en sociaal gebeuren bijeenkomen middels een 
culinair programma. Tijdens deze dag wordt er 
gespeeld om de Lilian Grummel Spirit Award.

Lilian Grummel (9-3-2016 overleden) had de juiste geest 
voor het golfspel, ze kon er zo van genieten ook al wilde 
het misschien niet altijd zoals ze voor ogen had. Ter 
nagedachtenis aan haar spirit en haar vriendschap met 
Mette is er sinds het overlijden van Lilian een Lilian 
Grummel Spirit Award voor de winnaar in het leven 
geroepen. De naam van de winnaar wordt in de zilveren 
schaal gegrafeerd, deze wisselschaal blijft in beheer 
van Mette Hageman.  

Deze invitational is voor:

leerlingen, oud-leerlingen en 

golffamilie  van Mette Hageman 

en voor bedrijfsleden Golf & 

Businessclub de Scherpenbergh.

De dag fee voor deelnemers  euro 92,50

Dat is inclusief ontvangst, 

wedstrijd en de rijsttafel.

Golf & Businessclub 
de Scherpenbergh

Inschrijven kan 
via onderstaande

QR code

De 16e Mette Hageman Invitational staat voor de 
deur. Op zaterdag 28 mei 2022 staan de kokkies 
onder leiding van Mariette Vigeleyn Nikijuluw & 
Chefkok Koen van Gerner in de keuken zich uit te 
sloven. Zij krijgen daarbij hulp van Mette en de 
andere hulpkokkies. En dat zal weer een heerlijke 
maaltijd opleveren. We beloven dat dit een 
smaak-spektakel wordt.


