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Golfliefhebber en benieuwd wat Golf- en 
Countryclub Geijsteren u te bieden heeft? 
Tot eind 2018 kunt u voor € 250,- 
spelen op onze prachtige baan. Als het 
proeflidmaatschap u bevalt en u wilt 
lid worden per 1 januari 2019, wordt 
de € 250 in mindering gebracht op het 
lidmaatschapsgeld.

Gewoon gastvrij, u bent welkom
Als proeflid bent u uiteraard van harte 
welkom om deel te nemen aan wedstrijden. 
In ons clubhuis geniet u van onze gastvrijheid 
en culinaire mogelijkheden. Tevens is er 
de optie om gebruik te maken van de 
tennisbaan. Ervaar ons verenigingsgevoel!

GEWOON GOLFEN

PROEFLIDMAATSCHAP 
VOOR € 250,-

Bezoek onze website www.golfclubgeijsteren.nl voor aanvullende informatie over onze golfbaan 
of over te volgen lessen om beter te leren golfen en voor de startende golfer. Onze pro Davey 

van Mulken geeft u graag uitleg over de kennismakingslessen en andere mogelijkheden!  

Ook kunt u bellen en/of mailen met ons secretariaat: 0478-532592 en
welkom@golfclubgeijsteren.nl. We staan voor u klaar!

Beleef het golfspel op unieke wijze op een unieke baan.
18 holes in een prachtige natuurlijke omgeving.

GOLF- EN COUNTRYCLUB GEIJSTEREN
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Golf- en Countryclub Geijsteren
Het Spekt 2 , 5862 AZ Gei jsteren, T: 0478 532592  gol fc lubgei j s teren

OPENINGSTIJDEN

zomertijd 1 - 4 / 31 – 10 wintertijd 1 - 11 / 31 - 3

Kleedkamers
maandag 08.30 - 18.00 08.30 - 17.00
dinsdag t/m zondag 08.30 - 1 uur ná zonsondergang 08.30 - 1 uur ná zonsondergang

Bar
maandag 10.00 - 19.00 11.00 - 17.00
dinsdag t/m zondag 09.00 - 1 uur ná zonsondergang 09.00 - 1 uur ná zonsondergang

Keuken
maandag* t/m zondag apr / aug:  09.00 - 21.00 09.00 - 17.00

sep / okt:  09.00 - 20.00 

Stokkenloods en handicartstalling 06.00 - 23.00 07.30 - 20.00

Driving range en ballenautomaat onbeperkt open, gratis ballen onbeperkt open, gratis ballen

Secretariaat
maandag t/m zondag 08.30 - 17.00 08.30 - 17.00

Caddiemasters
08.30 - 17.30

volgens dienstrooster

08.30 - 16.30

volgens dienstrooster

Verkoop golfartikelen
van 08.30 - 17.00 dagelijks via het secretariaat;  

bij afwezigheid via de caddiemaster

* beperkte keuken


