Ko m g o l f e n o p d e L o c h e m s e G o l f cl u b

UITDAGEND EN GASTVRIJ

om golfen op de Lochemse
golfclub! De gezelligste en
mooiste golfbaan van de
Achterhoek vindt u in Lochem.
Een vereniging door en voor
leden, die volop ruimte biedt
om in een ontspannen sfeer te
golfen. Daar zijn we trots op!
Golf is voor jong en oud, dus
iedereen is welkom bij ons. Het
maakt niet uit of u een beginner
of topspeler bent: golfen houdt
ons allemaal in beweging, zowel
lichamelijk als mentaal.
Komt u ook golfen op de
Lochemse golfclub?

Voor iedereen

De Lochemse golfclub is zeer actieve vereniging met ongeveer
1.000 leden. Van jeugdleden tot gezinnen, van beginners tot
competitiespelers en topgolfers. U kunt er met iedereen in een
ongedwongen sfeer spelen. Dat betekent dat u zich snel welkom en
thuis zult voelen! In competitieverband, maar ook als recreatieve
speler komt u volop aan uw trekken. Bijvoorbeeld tijdens de
damesmiddag, de herenmiddag of de herenavond. Daarnaast
besteedt onze vereniging veel aandacht aan jeugdactiviteiten en het
begeleiden van competitiespelers.

Prachtige baan

Fraaie waterpartijen en terreinwisselingen maken het spel
uitdagend. U kunt volop trainen, bijvoorbeeld op de driving range,
in de oefenbunkers of op onze par 3 oefenbaan. Elke keer anders,
elke keer weer spannend. De 18 holes baan (par 72 ) is een typische
bosbaan die behoort tot de topbanen van Nederland. Fraai aangelegd,
perfect onderhouden en met een weids uitzicht op het zo typisch
Achterhoekse coulissenlandschap. Een genot om in deze prachtige
natuur in alle rust te kunnen golfen.

Clubhuis

Het sfeervolle clubhuis in boerderijstijl kenmerkt het actieve
verenigingsleven van de Lochemse golfclub. In de zomer genieten
onze leden na met een drankje op het zonnige terras. In de winter zit
iedereen gezellig aan de bar of lekker warm met een kop erwtensoep
bij de open haard. In het clubhuis is ook het restaurant, waar u de
keuze heeft uit heerlijke gerechten. Ook staan keurig ingerichte
kleedkamers met doucheruimtes tot uw beschikking.

Vereniging

De Lochemse golfclub is een vereniging van en voor leden. In
verschillende commissies zetten onze enthousiaste leden zich
vrijwillig in voor een goed en sportief golfspel. De commissies hebben
één ding gemeen: gastvrijheid. U doet er snel leuke contacten op en er
zijn volop mogelijkheden om te netwerken.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij geven het beleid vorm en
behartigen de belangen van de leden. Die lichten zij elk halfjaar toe
tijdens de Algemene Ledenvergadering. De leden maken dan hun
wensen kenbaar en stemmen over belangrijke voorstellen.
Aan de zijkant van het clubhuis vindt u de golfshop. Hier zijn alle
bekende merken golfartikelen verkrijgbaar. U kunt er ook uw lessen
(of groepslessen) reserveren bij één van onze golfprofessionals.

Leren golfen?

Wilt u beginnen met golfen en uw golfvaardigheidsbewijs (hcp 54)
halen? Kom langs en leer golfen, ons startpakket ziet er als volgt uit:
- golflessen (in groepsverband of individueel)
- onbeperkt oefenen op onze par-3 oefenbaan en driving range
- het volgen van drie theoretische bijeenkomsten en het afleggen van
het praktijkexamen
- behalen van hcp 54 (tijdsduur: ongeveer 3 maanden)
Hierna kunt u besluiten om een proeflidmaatschap of lidmaatschap
aan te vragen. Ontdek die nieuwe passie en kom golfen!

Kennismaken

Wilt u beginnen met golfen of als ervaren golfer lid worden, kom dan
eens kennismaken. Onze clubmanager maakt u graag persoonlijk
wegwijs in en rond het clubhuis. Hij vertelt u zonder enige verplichting
hoe u lid kunt worden en welke lidmaatschapsvorm het beste bij u
past. Belt u tijdens kantooruren voor een afspraak via 0573 - 25 43 23
(doorkiesnummer 2).
U bent van harte welkom!
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