
N   I   E   U   W     V   A   N     S   A   A   R     A   A   N     H   U   I   S :

Uw wekelijks rondje golf, nú 
met een golfmaatje van Saar!

aan huis
Een Saar snapt wat nodig is!

Een ontspannen rondje golf
met úw golfmaatje van Saar!

Saar aan huis is een landelijke organisatie. Bel 040 - 2092662 of kijk op  saaraanhuis.nl voor complete info.

Saar aan Huis biedt aanvullende 
mantelzorg aan ouderen. 

Onze Saars ondersteunen u niet 
alleen thuis, maar ook in woon-
zorgcentra en verpleeghuizen. 

Uw wensen staan voorop. 
Zo houdt u zelf de regie. U kunt op 
een plezierige manier langer in uw 
eigen omgeving blijven wonen en 
ook úw sport of hobby bedrijven.

    Maar ook voor u, de senior golfer biedt Saar aan Huis een oplossing! 
U bent jarenlang actief in de golfsport geweest en een enthousiast golfer.
Maar door ouderdom en een paar fysieke probleempjes lukt het minder 
goed, bent u minder vlot ter been en vragen uw vaste golfmaten u steeds 
minder vaak mee. Toch is uw enthousiasme niet minder en wilt u graag 
nog eens rondje spelen, een golfmaatje van Saar biedt dan uitkomst! 

   Saar aan Huis zet zich in voor senioren die actief willen blijven en brengt 
u in contact met mensen die úw sport beheersen en het leuk vinden om 
met u, in uw tempo en op uw niveau bijvoorbeeld wekelijks, 9 of 18 holes 
of de PAR 3 baan te lopen en dat af te sluiten met een gezellig drankje of 
kopje ko�e. Een golfmaatje van Saar gee� uw passie een nieuwe impuls! 

     Bel eens met Saar aan Huis 040-2092662 / 06–13152065 of kijk op 
saaraanhuis.nl en vraag naar de mogelijkheden. 
Saar aan huis zoekt voor u een geschikt ‘maatje’ re-
gelt voor u de planning en de �nanciële a�andeling. 
Ook uw club ondersteunt u hierin en biedt u de golf-
cart en de greenfee voor de golfmaat aan.

aan huis
Een Saar snapt wat nodig is!


