Keuken gesloten op maandag
Vanaf maandag 4 december zal de keuken niet meer open zijn
op maandag. Wij voorzien dat de keuken elke maandag gesloten
zal blijven tot en met eind februari.
De bar blijft uiteraard wel open, dus het is steeds mogelijk om
gezellig iets te komen drinken in het clubhuis. Snacks zullen ook
besteld kunnen worden.
Lidgelden 2018
De betalingsuitnodigingen werden ondertussen verstuurd. We
herinneren jullie er aan dat deze ten laatste op 15 januari
betaald moeten zijn om te vermijden dat de golflicentie vervalt.
Leden die een golflocker huren en deze in 2018 wensen te
verlengen, dienen hun lockernummer door te geven aan het
onthaal voor de correcte registratie.
Voor vragen kunnen jullie steeds terecht aan het onthaal.
Promotie greenfee abonnement
Leden die kiezen voor het basislidmaatschap kunnen gebruik
maken van een promotie op het greenfee abonnement.
Het greenfee abonnement kan dan aangekocht worden aan € 75,
maar behoudt wel de speelwaarde van € 110.
Deze promotie is geldig voor leden die hun lidgeld betalen voor
15 december 2017.
Praktische sessie golfregels
Op 16 december organiseren we om 15u een praktische sessie
over de golfregels. We gaan hiervoor anderhalf uur het parcours
op met maximaal 20 leden. Inschrijven is verplicht en kan via igolf.
Nieuwjaarsreceptie
Op 7 januari kunnen zijn jullie welkom in ons clubhuis voor de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze gaat door van 11u tot 13u.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via i-golf.

De Warmste Golfdag
Op zondag 17 december organiseren we de eerste editie van “De
Warmste Golfdag” en er zal heel wat te doen zijn op de club.
Alles wordt georganiseerd ten voordele van de organisatie
“Jenne’s Friends Project vzw”.
We starten de dag met een stevig ontbijt voor € 5 per persoon.
Wij organiseren doorheen de dag een 9-holes wedstrijd waarvan
de wedstrijdfee geschonken zal worden aan het goede doel.
Tevens zullen er verschillende kraampjes worden opgesteld waar
jullie van heel wat lekkers zullen kunnen genieten. In het aanbod
onder andere glühwein, cava en warme chocomelk, hamburgers
en wafels. Daarnaast organiseren we nog een veiling met
golfitems en een tombola met tal van leuke prijzen.
Ook niet-golfers zijn meer dan welkom op onze club, dus vergeet
niet om familie en vrienden uit te nodigen om eens langs te
komen.
De Warmste Golfdag: voetverzorging
Nog ten voordele van dit mooie project zal Cathy enkele dagen
voetverzorging aanbieden. Dit gaat door in de club op 11, 14 en
16 december vanaf 9u. Voor € 15 per persoon. De opbrengst
wordt geschonken aan “Jenne’s Friends Project vzw”.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via het onthaal.
Staat van het golfterrein
De temperaturen zakken onder het vriespunt en dit heeft
uiteraard een invloed op de baan. Wij verzoeken daarom alle
leden die vroeg in de ochtend spelen om het terrein niet te
betreden indien het gras bevroren is door ochtendrijm.
Van zodra het gras ontdooit is, mag er opnieuw gespeeld
worden. Met deze maatregel kunnen we jullie de gehele winter
op zomergreens laten spelen.
Onze greenkeepers danken jullie voor het begrip en de
medewerking.
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