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Voetbalshirt Competitie 

Opening Seizoen 2017 
November en december waren (onverwachts) twee prachtige maanden 

om 2016 mee af te sluiten. 2017 Is daarentegen begonnen met regen, 

regen en nog eens regen, vorst met af en toe sneeuw. Helaas hebben we 

hier weinig invloed op en is de baan daardoor regelmatig gesloten. De 

ondergrond is hierdoor verzadigd en heeft nu de tijd nodig om het water 

af te voeren. Wij hopen - waarschijnlijk net als u - de regenachtige en 

vorstperiode snel achter ons te kunnen laten! Vol goede moed kijken wij 

alvast vooruit naar het aankomende golfseizoen. In de volgende nieuws-

brief daar over meer.   

 Wat staat er op het programma volgende maand? 

18 maart—Housewarming Toernooi  
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Contact 

Stichting Golf Maasduinen 

 Verlengde Roobeekweg 4A 

 5944NR ARCEN 

 

+31(0)77 3743073  

info@golfmaasduinen.nl 

Bezoek onze website op : 

www.golfmaasduinen.nl 

Nieuws 

Housewarming 
Door het slechte weer is onze geplande Nieuwsjaarreceptie komen te ver-

vallen. Het lijkt ons een leuk idee om als de centrale verwarming volop kan 

worden gebruikt, als alternatief voor de vervallen Nieuw jaarsreceptie een 

Housewarming Toernooi te organiseren. Dit toernooi staat gepland op za-

terdag 18 maart aanstaande. We nodigen u allen uit om hiervoor in te 

schrijven via de website. Er is een mooie prijs te winnen en na afloop wordt 

rond gegaan met kleine hartige hapjes. Deelname is gratis. 

Informatie baan 
Onze baan wordt binnenkort voorzien van nieuwe wegbewijzering. Bij de 

ingang zal een doek worden geplaatst waarop staat dat aan- en afmelden (in 

het clubhuis) verplicht is. 

Openingstijden 
Per 1 maart aanstaande gelden andere openingstijden voor het clubhuis. Het 

clubhuis is met ingang van die datum weer dagelijks geopend van 09:00 – 

18:00 uur. Zodra de dagen lengen, meestal tegen het einde van april, zal het 

clubhuis ook nog een deel van de avond open blijven.  

Happen en Trappen 
Onze golfclub heeft met ingang van 1 maart a.s. een overeenkomst gesloten 

met Happen en Trappen. Zij organiseren landelijk ongeveer 160 fietstochten 

met daarbij heerlijk eten bij vijf verschillende restaurants. Ons clubhuis gaat 

voor de deelnemers aan een fietsroute door het gebied Maasduinen een 

“smakelijk soepje” serveren. 

 

Als het weer ons goed is gezind, zal in de maand maart ons terras weer zijn 

geopend. Voordat het terras open gaat zullen er nieuwe parasols en nieuw 

terrasmeubilair worden geplaatst.  

A “Lion” would never cheat on his wife but a “Tiger Wood” 

Ander nieuws 
Informatie over baanpermissie in de volgende uitgave 

Aanpassing wedstrijdregelement voor april 2017 klaar 


