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Golfbaan De Zeeuwsche  |   Paukenweg 1  |   4337 WH Middelburg 

Tel:  0118-567490  |   www.dezeeuwsche.nl  |   info@dezeeuwsche.nl

OPEN DAG zaterdag 20 april

Programma:• Inloop tussen 10.00 en 16.00 uur
• De hele dag rondleidingen• Kom oefenen onder begeleiding op de driving range en putting green, ook voor kinderen. (materiaal aanwezig)

• Vrij golfen op de par 3 baan tussen 13.00 uur en 17.00 uur (starttijden in clubhuis te reserveren)

Golfbaan De ZeeuwscheAan de rand van Middelburg, in het hartje van Zeeland ligt de leukste en meest toegankelijke golfbaan van deze regio.

Onze prachtige 9 holes baan, ontworpen door golfbaanarchitect Bruno Steensels, is uitdagend en heeft uitstekende 

greens. Golfbaan De Zeeuwsche heeft een unieke aqua range. Vanaf de afslagplaatsen kunt u zowel in het water als op 

het gras slaan. Verder beschikken wij over een putting green waar u in alle rust kunt oefenen.

Daarnaast is er een volwaardige par 3 baan die door velen wordt genoemd als de meest aantrekkelijke en gevarieerde 

par 3 baan in de regio!
Vanuit het gezellige, hoger gelegen clubhuis heeft u een prachtig uitzicht op baan. Alle seizoenen kunt u hier volop 

genieten: in de zon op ons terras of lekker bij de open haard.  Iedereen is hier van harte welkom voor een kop koffie, 

een lekkere lunch of een gezellige borrel.Onze golfschool verzorgt privé- en groepslessen, begeleiding in de baan met ervaren leden en golfclinics voor 

teambuilding en familiedagen.
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Een leuke baan
vlakbij huis?

Interesse? Stuur je cv naar y.adams@ediat.nl 
en wij contacteren je voor een gesprek.

WIJ BIEDEN JE:
• Interne opleiding;
•  uitdagende baan met veel variatie en                       

verschillende opdrachten;
• vast loon met een aantrekkelijk bonus en            

provisiesysteem; 
•  aantal uren is bespreekbaar, minstens 26 uren tot 

max 38 urenweek (geen weekend- en avondwerk);
•  glijdende werkuren bespreekbaar;
•  carrièremogelijkheden;
•  aangename en moderne werkomgeving;

MOMENTEEL ZOEKEN WIJ VOOR ONS KANTOOR IN BREDA EEN ENTHOUSIAST

TELESALES ADVISOR


