
 

 

1. After Winter Wedstrijden en Party 23 maart  

Wat een geweldige opkomst! En het lijkt erop dat de weergoden ons goedgezind zullen zijn! Omdat de 

ene wedstrijd wat overtekend is en bij de andere wedstrijden nog een enkel plaatsje open is zullen we 

met de indeling iets gaan schuiven zodat iedereen die zich heeft opgegeven, ook de reserves, kunnen 

meedoen. Opgeven kan tot uiterlijk 18 maart 23.59 uur. Daarna kunt u contact opnemen met de 

wedstrijdleiding om te vragen of u nog kunt meespelen. De lustrumcommissie deelt in. Dit betekent dat 

aanvragen om met anderen te spelen niet in alle gevallen gehonoreerd zullen worden. En waarom altijd 

met dezelfde mensen spelen? Andere mensen leren kennen is toch veel te leuk? 

In de baan krijgt u een heerlijk warm drankje. Na de wedstrijden barst in en rond ons clubhuis een 

winterse borrel los met DJ, live act, buitenbar, vuurkorven met knetterende houtblokken en glühwein voor 

de rode wangen. Marcel serveert heerlijke winterse hapjes. We verwachten iedereen in een winterse 

outfit, verkleden behoeft niet.  

Kosten: (a) € 5,00 voor de wedstrijd, te betalen aan de wedstrijdtafel en (b) € 15,00 voor de winterse 

hapjes: dit bedrag wordt afgeschreven van uw bartegoed. Drankjes zijn voor eigen rekening. Zoals we 

eerder hebben gezegd: spelen = eten.  

2. Jeugdlustrumwedstrijd op 24 maart 

Op zondag 24 maart begint ook de jeugd aan het lustrumseizoen met een Texas Scramble wedstrijd, 

samen met o.a. golfende ouders. Zij spelen vanaf 12.30 uur op de tweede negen van de 18H baan en 

komen daarna binnen voor lekkernijen. Ook dit wordt een feestje. Ben je jeugdlid en wil je alsnog 

meedoen: neem contact op met Roderick! 

3. Lustrumkleding 

De bestelde kleding is (bijna) binnen! Op de volgende data en tijdstippen kunnen in het receptiegebouw 

de lustrumpolo’s en - truien worden afgehaald en betaald: 

 dinsdag 19 maart van 11.00 – 14.00 uur 

 donderdag 21 maart van 10.00 – 16.00 uur 

 vrijdag 22 maart van 14.00 ‒ 16.00 uur 

 zondag 24 maart van 13.00 – 15.00 uur. 

Betaling geschiedt per pin of contant. Denk eraan dat afhalen alleen op bovenstaande data en tijdstippen 

mogelijk is: dan zijn leden van de lustrumcommissie aanwezig om u te helpen. Afhalen en betalen kan 

niet bij de dames van de receptie c.q. het secretariaat. Reminder: de hele set kost € 75,00, heeft u alleen 

een polo of een trui besteld, dan betaalt u per item € 49,95.  

4. Fotowedstrijd 

De eerste periode voor de fotowedstrijd loopt af op 31 maart. Heeft u mooie foto’s gemaakt van de 

slapende baan in wintertooi, stuur deze dan naar info@golfclubcromstrijen.nl en kijk op de site voor 

verdere bijzonderheden. 
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5. De volgende evenementen 

U kunt zich nu al opgeven voor de twee volgende lustrumwedstrijden, nl. de wedstrijd op 18 mei en de 

wedstrijd op 22 juni. Dus mist u wellicht de wedstrijden van 23 maart of heeft u de smaak te pakken, 

schrijf u in. 

 

 


