
GC Westerwolde golfclinic-arrangementen 
Op zoek naar een leuke activiteit voor een bedrijfsuitje, familiedag of een activiteit 

met uw serviceclub of relaties?  

Boek dan een golfclinic bij de golfclub Westerwolde.  

Catering 
Bij het samenstelen van de clinics werken wij samen met Roegh eten & drinken. Roegh is gevestigd 

direct aan onze prachtige golfbaan. Vanuit het restaurant en het ernaast gelegen terras heeft u direct 

uitzicht op de driving range, onze oefenhole en de afslagplaats van hole 1. Daarnaast hebben wij de 

beschikking over een eigen houten clubgebouw met terras. Desgewenst kunnen daar ook activiteiten 

worden ontplooid. 

Voor wie? 
Tijdens onze clinics staat het plezier in het spel voorop. Voor zowel beginnende als gevorderde 

golfers bieden wij gevarieerde oefeningen en zijn er diverse activiteiten. Naast de driving range en 

een oefenputtinggreen hebben wij de beschikking over een oefenhole waarop het echte werk kan 

worden geoefend.  

Stel zelf uw clinic samen 
Uw clinic kunt u zelf samenstellen, hiervoor hebben wij alle mogelijkheden op een rijtje gezet voor 

zowel de catering als de golfclinics. Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid om een offerte op 

maat te maken.  

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van de golfbaan en het restaurant vooraf gecheckt 

moet worden. Vooraf overleg is daarom altijd noodzakelijk, dit om teleurstellingen te voorkomen.  

Hoe kan ik reserveren? 
Heeft u interesse stuur dan een mail naar info@gcwesterwolde.nl. Vermeld in de mail in ieder geval 

de gewenste datum, de gewenste arrangementkeuzes en het aantal personen. U ontvangt dan 

binnen 3 dagen antwoord op uw aanvraag.  

Onze standaard arrangementen 
 

Brons 

Duur clinic 1 uur. U leert afslaan van de driving range, leert putten op de puttinggreen en 

brengt het geleerde op de oefenhole in praktijk. 

Vanaf 10 deelnemers. 

Kosten golfclinic: € 15,- per persoon  

Zilver 

Duur clinic 2 uur. In verschillende groepjes leert u de fijne kneepjes van het golfspel. U 

slaat af vanaf de driving range, leert chippen, putten en speelt 2 holes op onze mooie 

golfbaan. 

Vanaf 10 deelnemers. 

Kosten golfclinic: € 20,- euro per persoon 
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Goud 

Duur clinic 4 uur. In verschillende groepjes leert u onder begeleiding van onze golfpro de 

fijne kneepjes van het golfspel. U slaat af vanaf de driving range, leert chippen, putten en 

speelt 2 holes op onze mooie golfbaan. 

Wanneer: vanaf 10 deelnemers 

Kosten golfclinic: € 35, euro per persoon 

 

De golfclinics kunt u desgewenst uitbreiden met de volgende cateringarrangementen.  

De lunch en/of diner wordt geserveerd bij Roegh eten & drinken, gelegen aan de golfbaan.  

De lunch bestaat uit: 

Lunch arrangementen 

Lunch standaard 
- 2 belegde kadetten, ham, kaas, rauwe ham (wit en bruin) pp 

- Soep 

- Jus d’orange en melk 

Prijs lunch per persoon: € 9.- 

Luxe lunch 
De luxe lunch bestaat uit: 

- Soep  

- Een pallet aan luxe belegde broodjes  

- Rijkelijk gevulde groene salade  

- Een kroket 

- Jus d’orange en melk  

Prijs luxe lunch per persoon: €  14.- 

Diner arrangementen 

Diner standaard 
- Hoofdgerecht kiest u van de kaart (Enkele gerechten uitgesloten)*  

inclusief bijgerechten 

*tot 20 personen daarna beperkte keuze  

 

Prijs per persoon exclusief consumpties: € 18.- 

Prijs per persoon inclusief 3 consumpties: € 25.50 

Tweegangenmenu 
Bestaande uit: 

- Vooraf brood en nachos’s om te delen  

- Hoofdgerecht kiest u van de kaart (Enkele gerechten uitgesloten)* 

inclusief bijgerechten 

*tot 20 personen daarna beperkte keuze  



Prijs driegangendiner per persoon exclusief consumpties: € 21.50.- 

Prijs driegangendiner per persoon inclusief 3 consumpties: € 29,- 

 

 

Driegangenmenu 
Bestaande uit: 

- Vooraf brood en nacho’s om te delen 

- Hoofdgerecht kiest u van de kaart (Enkele gerechten uitgesloten)* 

inclusief bijgerechten 

- Luxe nagerechtenplank om te delen  

*tot 20 personen daarna beperkte keuze  

Prijs driegangendiner per persoon exclusief consumpties: € 27.50.- 

Prijs driegangendiner per persoon inclusief 3 consumpties: € 35 

 

 

Optioneel; wijnarrangement, bierarrangement of luxe voorgerechten, dinerspecials… vraag naar de 

mogelijkheden! 

 

 


