
Vrijdag 1 november 2019

Dit is de nieuwsbrief van november 2019

Door verkoudheid en stemverlies helaas geen 'Voorzittersvlog'.

In december pakken onze voorzitters alsnog uit, met de symbolen van Sinterklaas en

Kerstman erbij!

Wij wensen u veel leesplezier!

STARTTIJD
LEDEN

INLOG VOOR
LEDEN

BAAN
INFORMATIE

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 >

Help de green goed te
houden: Herstel
Pitchmarks!
De laatste 1,5 maand zijn de greens door

de regen weer wat zachter dan in de

zomer. Wij zien helaas ontzettend veel

ongerepareerde pitchmarks op de greens

met alle gevolgen van dien.

Lees meer >

Eindejaars wedstrijden
2019
Het jaar schiet al weer aardig op dus het

wedstrijdprogramma voor de rest van het

jaar is goed te overzien.

Kijk dus nog even in de wedstrijdkalender

want er zijn nog een aantal erg leuke

wedstrijden.

Lees meer >
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https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/eindejaars-wedstrijden-2019


Vrijwilligerswedstrijd 2019

Evenals andere jaren werden ook dit jaar weer de vrijwilligers

in het zonnetje gezet.

Lees meer >

Vrijwilligers voor de
(groene) klusgroep
gezocht
Het is veel leden al eerder opgevallen: de

landschappelijke elementen van onze baan

vragen meer aandacht en onderhoud.

Lees meer >

Koop een greenfee, krijg
een greenfee!
Kom in november én december spelen en

ontvang een greenfee voucher.

U koopt een greenfee en ontvangt van

dezelfde waarde een nieuwe greenfee

voucher.

Lees meer >

FOREGOLFERS Crazy Sale alles 1+1 GRATIS
Het is weer zover… onze traditionele FOREGOLFERS CRAZY SALE vindt dit jaar plaats op

1, 2 en 3 november in onze eigen winkel naast de receptie en in de zalen van

Brasserie Heelsum.

Lees meer >

Finale Groene Hagedis 2019

Onder zomerse omstandigheden werd  zondag 13 oktober de

finale wedstrijd gespeeld van de Groene Hagedis.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/vrijwilligerswedstrijd-19-oktober-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vrijwilligers-voor-de-groene-klusgroep-gezocht
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/acties/koop-een-greenfee-krijg-een-greenfee
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/foregolfers-crazy-sale-alles-11-gratis
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/finalewedstrijd-groene-hagedis


Afmelden voor de nieuwsbrief

Winterse perikelen met de
Handicarts en buggy's

De wintertijd is weer van start gegaan. En in de winterperiode

kan het wel eens voor komen dat er in de ochtend de

handicarts en buggy's niet worden toegestaan.

Lees meer >
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