
Lustrumcommissie januari 2019 
  
 

Start van het Lustrumjaar 
Op 5 januari is tijdens een heel gezellige door het bestuur aangeboden nieuwjaarsreceptie het lustrumjaar 

ingeluid. Dit jaar bestaat de GC Cromstrijen 30 jaar! Champagne uit de nieuwe lustrumglazen, de huldiging 

van het bestuur met lustrum buttons, een aanbieding prachtige golfballen die als broodjes over de toonblank 

vlogen, een enorme groep mensen die na de receptie bleef eten en daarmee de ingebruikneming van de 

lustrumplacemats, waarop alle belangrijke lustrumdata staan. Kortom, een geslaagde happening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor twee zaken. 

In de eerste plaats de eerste lustrumwedstrijd van zaterdag 23 maart. Een 4BBB wedstrijd over 9 holes met 

een indeling naar handicap. Iedereen kan meedoen, ook mensen die net hun baanpermissie hebben gehaald! 

Start om 14:00 uur. Na de wedstrijd is er een After Winter Party in en om het clubhuis met een DJ, vuurkorven 

op het terras, glühwein, heerlijke happen en de prijsuitreiking. Geef je en masse op! Deze wedstrijd en party 

daarna wil je niet missen. Kosten € 5,- voor de wedstrijd en € 15,- voor de winterse hapjes. Doe je mee? Je 

kunt je nu al inschrijven via Proware. Organisatie LC samen met de IC. 

Voor de jeugd en hun ouders organiseert de LC samen met Roderick/TC over 9 holes (de tweede negen van 

de 18 holes baan) een gezelligheidswedstrijd op zondag 24 maart. Wedstrijdvorm: Texas Scramble. Shotgun 

om 12:30 uur. Na afloop een broodje en een drankje. Verdere informatie te verkrijgen bij  Roderick.  

In de tweede plaats organiseert de LC gedurende het lustrumseizoen een fotowedstrijd voor alle leden van 

de vereniging, de golfschool en het personeel. Foto’s kunt u vanaf nu tot 10 september 2019 inleveren. 

Iedereen schiet tegenwoordig prachtige plaatjes van onze baan en van de vrolijke mensen die daar rondlopen. 

Of van de vele dieren. Misschien een plaatje van de bever?  

Geef jezelf een kans en zend foto’s in, overigens alleen digitaal. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens La 

Grande Finale van het lustrumjaar op 21 september. 

En vergeet niet 18 mei, 22 juni en 21 september alvast te noteren: de volgende lustrumevenementen. Meer 

info daarover in de volgende nieuwsbrief.  
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