
Donderdag 1 augustus 2019

Dit is de nieuwsbrief van augustus 2019

Deze maand geen 'Voorzittersvlog', die verschijnt vooralsnog om de 2 maanden en komt dus

weer in de nieuwsbrief van september.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

STARTTIJD
LEDEN

INLOG VOOR
LEDEN

BAAN
INFORMATIE

Hier loopt GEEN klompenpad

Links vlak na de afslag van Helsum 5 staat een paal met

deze sticker.

Die betekend dat de rondwandeling 'Molenbeeksepad' hier

dus niet over de golfbaan loopt.

De fly-over opnamen zijn gemaakt

De fly-overs van alle 27 holes staan op de site en kunnen

allemaal worden 'overvlogen'.

Lees meer >

De 4Daagse 2019
De 4Daagse is van 9 t/m 12 juli gelopen en

het verslag staat op de site.

Lees meer >

'BENEFOOD
GOLFTOERNOOI'
Het benefiet golftoernooi 'Benefood' wordt

dit jaar op donderdag 26 september

gespeeld.
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Lees meer >

GOLFSTORE FOREGOLFERS maakt ruimte
Sla je slag met de laatste zomermode tegen bodemprijzen.

Lees meer >

Wie zijn de 'ballenduikers'?

Zondag 14 juli hebben twee duikers in de vijver naar ballen

voor het goede doel gedoken.

Lees meer >

Gespot in de baan: een das

Tijdens de 4Daagse werd deze das gespot Sandr 9.

Lees meer >

T&T: Bunkerslag
Tip & Tricks Golfschool Heelsum:

Bunkerslag

Lees meer >

Actie: Twilight Golf&Dine
Golfers die voor zonsondergang op onze

prachtige heidebaan willen spelen, kunnen

deze zomer gebruik maken van het twilight

tarief.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/donderdag-26-september-het-benefood-golftoernooi
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Afmelden voor de nieuwsbrief

Michael Versteege 2e op Benelux
PGA Trophy.

Vorige week woensdag en donderdag de Jaarlijkse Benelux

PGA Trophy plaats.

Lees meer >

Vriendinnendag dinsdag 20 augustus 2019
De damescommissie nodigt je van harte uit om, samen met je vriendin van een andere

golfclub, een superdag te beleven.

Lees meer >

Diverse berichten van Marshalcie

Zomerkleding, avondrondjes en KLM Open.

Lees meer >

Update wedstrijdcommissie

Even bijpraten over diverse wedstrijden.

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/michael-versteege-tweede-op-benelux-pga-trophy
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vriendinnendag-20-augustus-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/diverse-berichten-van-de-marshalcommissie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/update-van-de-wedstrijdcommissie
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

