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Beste Golfers,

Woensdag avond kregen we het fantastische nieuws dat we weer mogen golfen, en dat ik ook weer les mag 
geven.

Vanaf maandag zal Golfbaan Heidemeer weer opengaan, en vanaf dinsdag zal ik weer les gaan geven. Fijn dat we 
weer iets meer vrijheid krijgen, om het leven dat we hadden, weer een bee�e op kunnen pakken. Natuurlijk met de 
corona maatregels inachtgenomen.

Nieuwe lesagenda

De afgelopen periode heb ik zeker niet stil gezeten, en heb ik gewerkt aan mijn nieuwe lesagenda. Nu de lessen 
weer gaan beginnen, zal ook deze agenda opengaan. Deze agenda biedt veel meer dan alleen het boeken van 
lessen, maar biedt ook toegang tot lesmateriaal, video's en blogs. De App is gratis en is beschikbaar voor jullie 
allemaal. 

Ik nodig je uit om het volgende te doen:

Sinds korte tijd werk ik met de My Golf Pro App. Deze app biedt 
vele mogelijkheden:

� Lesagenda: boek eenvoudig en snel jouw lesmoment!
� Instructievideo's;
� Blogs met oefeningen en golftips;
� Snel contact via chat.

Wat moet je doen?

Stap 1: Download de app in de App Store (iPhone) of via Google   
 Play (Android) op je telefoon.
Stap 2: Registreer en vul je gegevens in.
Stap 3: Selecteer jouw Golf Pro: Tineke van der Wal.
Stap 4: Je hebt direct toegang tot alle functionaliteiten!

Eenmaal aangemeld kun je eenvoudig en snel lessen inboeken, 
maar je krijgt ook toegang tot andere tips en oefeningen, videoma-
teriaal en blogs. De app wordt regelmatig bijgewerkt en uitgebreid 
met extra informatie. De app is dus geschikt voor jullie allemaal. 
Zelf ben ik ontzettend blij en trots met deze nieuwe agenda, maar 
ben natuurlijk erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Mochten jullie 
nog tips of vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
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Golfshop en Clubfitting

Naast de lessen zal ook de Golfshop weer meer toegankelijk zijn. Als u iets nodig heeft, dan kunt u uiteraard 
terecht bij mij, en indien Andor en Ruben aanwezig zijn, dan kunt u ook bij hen de benodigde artikelen halen. Voor 
schoenen of clubs kunt u een afspraak met mij maken via app. mail of bellen kan natuurlijk ook gewoon. Clubfit-
ting kan ik ook gewoon voor je verzorgen (op afspraak). 

In de shop kunt u contactloos betalen, of ik kan je een Tikkie (betaalverzoek) sturen.

Instructies voor lessen

Als je een lesafspraak hebt, kom dan via de parkeerplaats naar het terras, daar zal ik je ophalen. Vanaf de driving 
range loop je buitenom terug naar de parkeerplaats, dit geldt voor een ieder die eigen materiaal heeft. Anders zorg 
ik voor clubs die na elke oefensessie gedesinfecteerd worden. Op alle oefenfaciliteiten word de 1,5 meter regel 
gehanteerd. Mocht je je niet fit voelen, dan kunt je in deze periode kosteloos de lesafspraak annuleren. De oefenfa-
ciliteiten worden uitsluitend gebruikt voor lessen. Als de les afgelopen is, kun je niet blijven oefenen.

Ik kijk uit naar de aankomende periode, hopelijk zien we elkaar weer snel op Golfbaan Heidemeer!

Met sportieve groet,

Tineke van der Wal
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Heb je problemen met het installeren van de app of het inboeken van lessen?
Laat het gerust weten, ik help je graag verder!


