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TRENDING
Heropening Golfbaan Naarderbos lijkt van
de baan
27-08-2021

In memoriam: Sylvia de Witt (20 mei 1960-
12 juli 2021)
17-07-2021

Golfbaan Naarderbos wil weer open in 2022
29-04-2021

'De grens opzoeken kan niet bij een
profclub: de mat moet er altijd groen en
strak bij liggen'
25-08-2021

Greenkeeper bijna 50 jaar in dienst bij de
Veluwse Golf Club
24-08-2021

VACATURES
Assistent Teamleider Veldonderhoud (m/v)
bij Feijenoord
14-09-2021

NWST zoekt content coördinator/
relatiemanager 
13-09-2021

Utrechtse golfclub 'De Pan' zoekt
(aankomend) Greenkeeper
25-08-2021

Senior vakredacteur voor groene vakbladen
06-05-2021

Bezoekers krijgen onder meer te zien hoe machines gebouwd worden, zoals hier de VGR Topchanger.

VGR Groep viert jubileum met praktische
demodagen
woensdag 15 september 2021

VGR Groep bestaat in november 20 jaar. Daarom organiseert het bedrijf van 10 tot en met 12
november een aantal open dagen, waarbij iedereen welkom is op het terrein in Almkerk. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Tijdens deze dagen krijgen bezoekers een uniek kijkje in de keuken bij VGR. 'We werken al een tijd
toe naar ons jubileum en zetten daarom in het kader van ons 20-jarig bestaan de deuren open', legt
Arwin Verschoor uit. 'We laten tijdens deze dagen zien wat we in de afgelopen 20 jaar met VGR
opgebouwd hebben. Natuurlijk staan een hapje en drankje klaar, maar we willen mensen vooral
laten ervaren hoe we hier werken. Dat doen we met sessies en door ze mee te laten lopen met
medewerkers.' 

Specialismes
Centraal staan de drie specialismes van VGR: dienstverlening, equipment en compostering.
Verschoor: 'We laten het hele proces zien binnen VGR: wie we zijn en wat we doen. Op ons terrein en
grasveld hebben we ruimte om machines te tonen en eventueel zelfs door bezoekers te laten rijden,
zodat ze precies kunnen kijken hoe alles werkt. We laten ook zien hoe we compost maken, hoe een
greenmix samengesteld wordt en hoe we machines bouwen. Een uniek kijkje in de keuken dus.' 

De dagen vinden plaats op het terrein van VGR in Almkerk. De exacte invulling van de demodagen zal
deels afhangen van eventuele coronamaatregelen. Informatie over aanmelding voor de demodagen
volgt nog, zet voor nu 10 t/m 12 november alvast in de agenda. 
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AGENDA
Dutch Open op Bernardus Golf
donderdag 16 september 2021 t/m
zondag 19 september 2021

NGF organiseert Geo- en agronomieseminar
vrijdag 17 september 2021

Milati organiseert demodagen met Rovimo-
werktuigdrager
dinsdag 28 september 2021 t/m
vrijdag 1 oktober 2021

Saltex 2021
woensdag 3 november 2021 t/m
donderdag 4 november 2021

VGR Groep viert jubileum met praktische
demodagen
woensdag 10 november 2021 t/m
vrijdag 12 november 2021

VIDEO'S
NWST zoekt content coördinator/
relatiemanager 
13-09-2021

Hoofdgreenkeeper René Deelen: 'Onze
greens zijn beduidend beter'
10-08-2021

VGR levert eerste Dennis-maaiers op accu
02-08-2021

In beeld: greenkeepers bereiden voor op Big
Green Egg Open
01-07-2021

Ben Hooper verkozen tot Greenkeeper of
the Year 2021
17-06-2021

Fransestraat 41
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