
Donderdag 10 oktober 2019

Dit is de nieuwsbrief van oktober 2019
Wat later dan normaal, maar weer een volle nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier!
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BAAN
INFORMATIE

75e Airborne herdenkingsdag

Wij kijken terug op een mooie, memorabele 75e Airborne

herdenkingsdag met onze 100-jarige veteraan Tom Hicks.

Dank Tom dat je vocht voor onze vrijheid!

Lees meer >

Airborne 2019 herdenking en wedstrijd
Eind september waren er tal van herdenkingen met betrekking tot Market Garden. Ook op

onze golfbaan werd stilgestaan bij deze gebeurtenis.

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/bekijk-de-fotos-airborne-75-jaar
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/airborne-2019


Maak uw familie/vrienden
attent op onze
najaarsactie!
In de maanden oktober tot en met

december kunnen potentiële leden gebruik

maken van onze speciale Najaarsactie.

Lees meer >

Wijziging
receptiebezetting
Zoals u wellicht heeft gelezen bij de

receptie en op de digitale schermen, zijn

wij vanaf 01 oktober 2019 uit kosten- en

efficiency overweging overgegaan tot een 1

persoonsbezetting bij de receptie. 

Lees meer >

Doneer voor de glider en word
onderdeel van de Club van 75!

Voor de bouw van de glider kan de vereniging nog uw

sponsorbijdrage gebruiken.

Lees meer >

Avondrondes marshals
worden gecontinueerd
In de zomermaanden hebben de marshals

’s avonds regelmatig een ronde gemaakt

over de golfbaan om te controleren of

iedereen wel speelgerechtigd was.

Lees meer >

Marketing guerrilla’s
gezocht!

Voor een nieuw op te zetten

marketingcommissie zoeken wij leden met

een marketing achtergrond, zowel qua

opleiding als werkervaring.

Lees meer >

Stapelkorting in de maand oktober

Hoogste tijd om je najaars outfit samen te stellen en maak

gebruik van de voordelige stapelkortingsactie in de maand

oktober.

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/maak-uw-familievrienden-attent-op-onze-najaarsactie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wijziging-receptiebezetting
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/doneer-voor-de-glider-en-word-onderdeel-van-de-club-van-75
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/avondrondes-marshals-worden-gecontinueerd
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/marketing-guerrillas-gezocht


Lees meer >

Bezoek baanarchitect
Begin deze maand was baanarchitect

Steve Marnoch op de baan voor zijn

jaarlijkse inspectie. Dinsdag 1 oktober heeft

hij zijn bevindingen gepresenteerd aan de

Klankbordgroep en overige

belangstellende leden.

Lees meer >

Een geslaagde KLM Open
2019
Tijdens de laatste KLM Open, die

gehouden werd op golfbaan The

International bij Schiphol, hebben 25

vrijwilligers van onze golfclub meegeholpen

als marshal.

Lees meer >

Golfschoenen voor € 99 

Wij hebben de € 99 schoenen rekken weer flink aangevuld.

Dus ruime keuze aan voordelige golfschoenen in alle maten.

Lees meer >

Dollarspot dit jaar uit de hand
gelopen!

Zoals jullie gemerkt  hebben, zijn de greens in erbarmelijke

staat op dit moment. Dat komt door de dollarspot.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/najaarsacties-golfstore-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/bezoek-baanarchitect
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/een-geslaagde-klm-open-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/najaarsacties-golfstore-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/dollarspot-dit-jaar-uit-de-hand-gelopen


Speciaal ingekocht:
golftassen
Speciaal voor jullie ingekocht! Golftassen

nu bijzonder voordelig ! tot maar liefst 40%

korting.

Lees meer >

Actie Motocaddy
elektrische trolley
Al een tijdje aan het twijfelen om een

elektrische trolley aan te schaffen? Nu is de

kans op mooie acties van Motocaddy en

ook volop test modellen beschikbaar.

Lees meer >

De NGF-teams 2020 zijn bekend

We hebben alle inschrijvingen verwerkt en het verheugt ons

dat bijna 140 personen zich hebben opgegeven voor de

competitie van 2020.

Lees meer >

Twee maal Hole-in-One voor Heren 1-
36

Het Heren 1-36 team is goed op slag voor de NGF competitie.

Lees meer >

KLM Open 'Beat the Pro Challenge'

Jeugdlid Casper Maassen namens Golfclub Heelsum bij KLM

Open 'Beat the Pro Challenge'.

Lees meer >

Winterbridge start 24
oktober

Het is een gezellige bezigheid. Je hebt

geen partner nodig , want je wordt

ingedeeld.

Je bepaalt zelf of je wel of niet komt , want

dat geef je aan.

We starten om half 2.

Slot maandbeker 2019

Het weer was bar en boos en dat

gedurende de gehele wedstrijd, hierdoor

had deze maandbeker meer weg van een

bikkel. Iedereen die gestart is heeft de

wedstrijd uitgelopen en dat verdiend toch

ook een groot compliment.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/najaarsacties-golfstore-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/najaarsacties-golfstore-foregolfers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-ngf-teams-2020-zijn-bekend
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/twee-maal-hole-in-one-voor-heren-1-36
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/jeugdlid-casper-maassen-bij-klm-open-beat-the-pro-challenge
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/slot-maandbeker-2019


Afmelden voor de nieuwsbrief

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/winterbridge-start-24-oktober
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.instagram.com
http://www.facebook.com
http://www.twitter.com

