
Performance Coach Anton Schoonewil helpt ons met onze focus & zenuwen.
Daarna brengen we het geleerde in praktijk tijdens een Par 3 wedstrijd
en sluiten deze leerzame middag af in het clubhuis.

FAB FRIDAY KOOKWORKSHOP
Steek je handen zelf uit je mouwen en doe onder leiding van de 
chef-kok van restaurant 't Sluisje inspiratie op voor het kerstdiner
tijdens een gezellige proeverij van wel 5 smaakmakende gerechten!

17 nov

GOLFMATERIAAL TESTDAG
Tijd voor nieuwe clubs? Kom testen wat er bij jou past tijdens
onze Women Only Testdag. En vul gelijk je garderobe aan met de
leukste aanbiedingen. Datum volgt.

JULI 
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Verbreed je horizon en speel mee op een andere golfbaan.
Een gezellige dag uit, golfen & borrelen. Data en plaats volgen.

DAGTRIP mei  & aug

INTERNATIONAL WOMEN'S GOLF DAY
Om te vieren dat er zoveel leuke golfende vrouwen zijn én om 
ze te verbinden is er deze dag vol Golf, Fun & Fashion by

6 juni

GOLFWEEKEND
Ga mee met ons golfweekend! Veel golf, fun & lekker eten.
Samen lessen & samen spelen! Zet hem vast in je agenda!

14 - 16 april

FITGOLF TIJDENS FAB FRIDAY
Ontdek welke spieren je allemaal gebruikt tijdens het golfen en werk tijdens deze les aan je
swing én je balans, mobiliteit en flexibiliteit. Trek makkelijke kleding aan en wordt fit!

apr/juli/okt

BIG GREEN EGG OPEN
Ga met ons mee en zie de toppers in actie op dit fantastische
Pro-toernooi voor vrouwen. En er is nog meer te beleven: zo
kun je gratis golflessen volgen, lekker eten en drinken, nieuwe
golfkleding of clubs kopen én leuke challenges aangaan.

zondag 10 sept

WOMEN LOVE GOLFWOMEN LOVE GOLF

PERFORMANCE GOLF WORKSHOP 24 mrt & 6 okt

Wil je meer weten over deze leuke evenementen? Tamara & Renate staan je 
met plezier te woord. Of kijk op womenlovegolf.nl & check Facebook 'Womenlovegolf' 

& Insta 'Women_Love_Golf' voor nog meer leuk vrouwengolf nieuws.


