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Activiteiten
Bridge
Doe mee aan de gezellige maandelijkse Golfpark Soestduinen Bridge drive. Onder leiding van een professional
speelt en leert u bridge. Uiteraard zorgen wij voor wat
lekkere hapjes.
•
•
•
•

Data: dinsdagen 15 jan; 19 feb; 19 mrt
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Aantal deelnemers: 40
Deelname is incl.
- Spelleider
- Alle bridge benodigdheden
- Kopje koffie/thee
- Lekkere hapjes en nootjes
• Kosten p.p.: € 9,50 per avond

Stamppotten - ‘Play & Dine’
Schrijf je in voor onze gezellig ouderwetse Hollandse winter ‘play & dine’ wedstrijd. Vanaf 14.00 uur starten met
aansluitend een oer-Hollandse stamppot maaltijd. Spelen
doen we over 18 (reguliere) holes aangevuld met ‘long
distance’ opdrachten.
•	Data: zaterdagen 26 jan; 9 feb; 23 feb;
9 mrt; 23 mrt
• Tijd: 13.30 - 21.00 uur
• Deelname is incl.
- Hollandse stamppot maaltijd
- Prijzen
- Winterdrankje in de baan
•	Kosten p.p.: € 15,(Nb. Voor niet-leden € 25,-)

Kerst- of Verjaardagborrel
Golfpark Soestduinen faciliteert u graag in een zorgeloze
Kerst- of Verjaardagborrel met uw vrienden-relaties-familie-buren. Iedereen is tenslotte een keer jarig! Denk eens
aan Golfpark Soestduinen als locatie;
wij ontzorgen u graag!
• Datum: op aanvraag
• Tijd: dagdeel naar keuze
• Aantal deelnemers: Op aanvraag
•	Natuurlijk is ten aanzien van de invulling álles mogelijk!
Maar om u een suggestie te doen:
Kerstbijeenkomst: € 7,50 p.p. (excl. consumpties)
- Gratis gebruik ruimte en passende achtergrondmuziek
- Glaasje prosecco op nader te bepalen moment
- 5 verschillende warme en koude luxe borrelhapjes
- Tafelgarnituur (zoutjes & crudité)
Verjaardagbijeenkomst: € 9,50 p.p. (excl. consumpties)
- Gratis gebruik ruimte en passende achtergrondmuziek
- Kop koffie of thee
- Verjaardagstaart incl. kaarsjes voor aantal personen
- Verschillende soorten sandwiches
- Warme mini quiche

Activiteiten
Kaasfondue avond
Geniet mét ons in Zwitserse sferen; maar dan héél dichtbij.
Elke laatste vrijdag van de maand kunt u meedoen met
onze Kaasfondue-avond. Voor even ademt het Golfpark
Zwitsers. Lekkere Zwitserse kaasfondue, - amuse, - dessert,
- wijnen, - muziek en - bediening .
• Data: vrijdagen 25 jan; 22 feb; 30 mrt
• Tijd: 17.30 - 21.30 uur
• Deelname is incl.
- Zwitserse Kaasfondue maaltijd
- Amuse
- Zwitserse borrelhapjes
• Kosten p.p.: € 25,- (excl. consumpties)

Oudejaars Golftoernooi & -Borrel
Dit jaar is het alweer de 3e editie van het ‘Oudejaars
Golftoernooi’. Gezamenlijk willen wij met onze leden,
frequente bezoekers, Golfschool cursisten, sponsoren,
buren en vrienden het oudejaar uitluiden.
• Datum: zondag 30 december
• Tijd: 13.30 - 23.00 uur
• Deelname is incl.
- Golfwedstrijd (min. hcp 54)
-	Winterse verrassingen tijdens
het spelen
- Bubbels & oliebollen
-	Aangeklede borrel (maaltijd
vervangend) 16.30-21.00 uur.
- Live muziek
• Kosten p.p.: € 25,- voor zowel leden als niet-leden

‘Glow in the dark’ Golftoernooi
Kan je golfen in het donker? Ja hoor, bij Golfpark Soestduinen wél! Op een speciaal uitgezet parcours speelt u
o.l.v. onze golfprofessionals met verlichte ballen naar een
verlichte vlaggenstok op de green. Obstakels worden door
ledverlichting aangegeven. Kortom, garantie voor plezier
en gezelligheid!!
• Datum: zaterdag 19 januari
• Tijd: 17.00 - 22.00 uur
• Deelname is incl.
- Golfwedstrijd (min. hcp 54)
-	Winterse verrassingen tijdens
het spelen
-	Begeleiding door onze
professionals
-	Keuze uit kaasfondue of
verse winterstamppot
• Kosten p.p.: Leden € 19,50 / Niet-leden € 25,-
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Dames Winteravond
Leuke, gezellige ‘Ladies Only’ avond
met 2 interessante workshops.
• Datum: vrijdag 15 februari
• Deelname is incl.
- Basiskennis over make-up
-	Basiskennis over cocktails
incl. proeverij
• Kosten p.p.:€ 25,-

Mannen Winteravond
Leuke, gezellige ‘Gants Only’ avond waarop
wij 2 héle belangrijke zaken bespreken .
• Datum: vrijdag 8 maart
• Deelname programma is incl.
-	Basiskennis over speciaal bier
incl. proeverij
- Basiskennis over kaas incl. proeverij
• Kosten p.p.: € 25,-

‘Ryder Cup Golfreis’
Jaarlijks organiseert Golfpark Soestduinen de ‘Ryder Cup
Golfreis’. Dit keer naar het fraaie Golfresort Islantilla in
Zuid Spanje. Een hele week les, wedstrijden en héél veel
plezier met allemaal gelijkgestemden. Kortom, plezier
verzekerd!
•	Datum: zondag 17 maart t/m
zaterdag 23 maart 2019
• Aantal deelnemers: 40 personen
• Deelname is incl.
- 6 nachten 2-pk o.b.v. halfpension
-	7 dagen autohuur cat. C
per 2 personen
- 3 greenfees islantilla
- 1 greenfee Quinta do Vale
- 4 dagen golfles
- 4x ongelimiteerd oefenballen en gebruik oefenfaciliteiten
- 4x shared buggy
- Selectie drankjes tijdens diner
• Kosten p.p.: € 919,- voor zowel leden als niet-leden
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