
Restaurant Broekpolder maandag 28 februari
gesloten, 1 maart weer open.
Beste leden,

Let op: maandag 28 februari 2022 is het restaurant van onze golfclub gesloten. Brut catering
– Fred Weerdenburg en Sebastiaan van Santvoort - stoppen zoals bekend aanstaande
maandag. Edwin Kroon en Erwin van Reeuwijk van de Kralingse hebben er veel zin in om bij
GC Broekpolder te starten.

Omdat er maandag technische, operationele en administratieve zaken te regelen zijn, is het
restaurant gesloten voor een goede overdracht. Zo zal de installatie aan het andere biermerk
moeten worden aangepast en moeten er voorraden worden aangelegd.

Ook wordt de Xafax administratie voor Brut afgesloten en voor de nieuwe pachter opnieuw
ingesteld. Wat dit gaat betekenen voor uw tegoed zullen we volgende week, als de
afsluitingscijfers bekend zijn, aan u berichten.

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur

 SALE restanten clubkleding FootJoy
Vanaf heden kunt u de restanten van de kleding aan het rek bij het secretariaat tegen een
aantrekkelijke korting kopen en direct meenemen. Zeer binnenkort zal de nieuwe collectie
pasmodellen beschikbaar zijn.



 Uitnodiging START OF
SEASON herenwedstrijd 10 maart
2022
door André Meijer

De clubs mogen weer open! Natuurlijk was onze eigen Broekpolder golfclub al lang open,
maar we gaan nu zonder beperkingen en dus met frisse zin van start met de
Herenwedstrijden van 2022.

Op donderdag 10 maart om 12.30 uur klinkt de toeter voor de START OF SEASON wedstrijd.
Eindelijk weer een gezellige Gunshot Texas Scramble 4-ball wedstrijd. Met na afloop een
gezamenlijke prijsuitreiking (wijnen!) en een aansluitend diner.

Het nieuwe horecateam gaat er alles aan doen om hun Kralingen-kwaliteit ook op GC
Broekpolder te bewijzen. Zij hebben een mooie dinerkeuze aangeboden (voorgerecht vis,
hoofdgerecht vlees en kopje koffie) voor 25 euro.

Kortom, een perfecte gelegenheid om er een gezellige middag van te maken en de
herencommissie rekent op ieders aanwezigheid bij de prijsuitreiking en het diner.

Let op: vergeet niet om bij het inschrijven ook de horeca-deelname aan te vinken.

Het wedstrijdprogramma voor het seizoen 2022 kunt u openen door deze link aan te klikken.

De Herencommissie wenst iedereen een sportief en gezond golfseizoen!

 Mogen we even voorstellen….
door Frida Gijsbers

Zoals jullie in de Golflengte 2021 hebben kunnen lezen
is er eind 2021 een ledenwisseling geweest in onze
damescommissie. Gelukkig hebben we per 01-01-2022
met Loekie den Haring, Caroline Blom en Marleen
Grooters de gelederen weer versterkt. Per 01-022022
is ook Ingrid van der Spoel (foto) in ons team
opgenomen. We zijn heel blij dat we met deze vier
dames weer een sterk team vormen.

We zullen de handen uit de mouwen moeten steken,
onze baan zal ook het komend jaar dusdanig op de
schop zijn, dat we hier en daar genoodzaakt zijn de

wedstrijden aan te passen, soms op het allerlaatste moment.

Nieuw zijn dit jaar de 3-bal negen-holes Qualifyingwedstrijden. Deze worden georganiseerd
aansluitend op de 2-bal 18-holes Q-wedstrijden met partner. U vindt deze wedstrijden in de
kalender op de website. Via deze link ziet u wat onze commissie nog meer organiseert.

https://golfclub-broekpolder.nl/app/uploads/2022/02/2022-HC-wedstrijdprogramma.pdf
https://.golfclub-broekpolder.nl/mijn-broekpolder/commissies/damescomissie/


 Leden-Nieuwe ledenwedstrijd 
door Geertruid Nap

De Leden-Nieuwe Ledenwedstrijd wordt op zaterdag 12 maart gespeeld. 

Vanaf 12 uur is er een inloop met een kopje koffie. Vervolgens om 13 uur een Texas
Scramble wedstrijd over 9 holes. Na afloop van de wedstrijd zal er, onder het genot van een
drankje, informatie gedeeld worden over diverse commissies binnen onze club. 

Voor nieuwe leden leuk om met bestaande leden kennis te maken en om wegwijs te worden
in wat op de club gaande is. Voor leden een mooie mogelijkheid om onze nieuwe leden te
leren kennen. 

Wij nodigen u uit om u in te schrijven voor de wedstrijd via mijn broekpolder>>>
wedstrijden. 

Hebt u vragen? 

Mail of bel de Nieuwe Ledencommissie (Geertruid Nap, Henk den Haring, Sheila Wiseman).

 Zonnepanelen
door Roel van Neerbos

Zoals u heeft kunnen zien wordt er,
na een lange
voorbereidingsperiode, hard
gewerkt aan het plaatsen van
zonnepanelen op de daken van de
greenkeepersloods (192) en de

driving range (75). Met de installatie van deze 267 panelen dragen wij bij aan het verder
verminderen van onze CO2 belasting én wij hopen op deze manier in minstens 40% van ons
totale stroomverbruik te gaan voorzien.

Binnenkort zullen wij u uitvoerig informeren over de lange, hobbelige weg die de afgelopen
jaren is afgelegd om zover te komen, inclusief wat technische en financiële details.

Let the sun shine!

 Een virtuele ronde op de nieuwe baan van Golfclub
Broekpolder
Niet veel mensen weten het, maar we hebben een lid in ons midden dat kan tijdreizen…naar
de toekomst en terug. Golfclub Broekpolder heeft hem niet alleen bereid gevonden om de
nieuwe Baancommissaris te worden – mits de leden daarmee instemmen - maar ook om af

mailto:nieuweledencommissie@golfclub-broekpolder.nl


te reizen naar de zomer van 2023, om een rondje te spelen op de nieuwe baan van GC
Broekpolder. Hij zal in 9 afleveringen in de nieuwsbrief, 2 holes per keer, verslag doen van
zijn ronde, en de baan.

Lees alle voorgaande episodes hier.

In 2022 zal de header van de nieuwsbrief steeds een beeld van de nieuwe baan (in wording)
tonen. In de header van deze nieuwsbrief kunt u zien hoe een aanvang is gemaakt met het
leggen van de zonnepanelen op het dak van de drivingrange.

 

Onderstaande foto werd gemaakt door Tineke Trip die vanaf het 'pleintje' onze 'buren' heeft
gefotografeerd.

https://golfclub-broekpolder.nl/een-virtuele-ronde-op-de-nieuwe-baan-van-broekpolder/


Mocht u foto's hebben die wellicht de moeite waard zijn om te publiceren, dan kunt u deze in
hoge resolutie per e-mail sturen naar: mediacommissie@golfclub-broekpolder.nl.
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