
Donderdag 4 juli 2019

Vlog van de voorzitters

Nieuwe voorzitters, nieuwe tijden, dus geen 'Woord van de voorzitter' maar een

'Voorzittersvlog'.

Bekijk hier de vlog .

STARTTIJD
LEDEN

INLOG VOOR
LEDEN

BAAN
INFORMATIE

Stapelkorting op zomerkleding en
schoenen 2019

Stapelgek met stapelkortingen op zomercollectie 2019.

Team Foregolfers

Lees meer >

Nieuwe groepslessen
Jullie hebben waarschijnlijk gemerkt dat we

de golflessen dit jaar anders aanpakken.

Onze passie om de spelers beter te

maken en daarmee meer

plezier telaten beleven aan het mooie

golfspel is ons doel voor de komende jaren.

Lees meer >

Clubkampioenschappen
Na het Greensomekampioenschap,

de Matchplaykampioenschappen en

het Veteranenkampioenschap is het nu tijd

voor het Senioren

Matchplaykampioenschap.

Lees meer >

Vacature baanmanager

https://youtu.be/8HjZzkQnjcU
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/stapelkorting-op-zomer-kleding-en-schoenen-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwe-groepslessen-golfschool-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/clubkampioen-schappen-2019


Golfclub Heelsum zoekt een ambitieuze en servicegerichte

baanmanager m/v (32-40 uur) met commercieel talent.

Lees meer >

Concept notulen ALV 14-5-2019 en
huishoudelijk reglement 2019

De notulen en het huishoudelijk reglement staan op de site.

Lees meer >

Pre-shot fly-over opnamen
De fly-over opnamen van onze baan hebben 21 juni plaatsgevonden tijdens een prachtige

midzomeravond.

Lees meer >

3e Maandbeker wedstrijden

Nederland heeft alweer een tijdje te maken met een hittegolf,

toch weerhield dit een fors aantal deelnemers niet om mee te

doen aan de 3de maandbeker.

Lees meer >

Dames special: 5 stokken wedstrijd

Deze week was de 1e dinsdag van de maand, dus over 4

weken is het weer de 5e dinsdag en dat betekent een

Special.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/contact/vacature
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/concept-notulen-alv-14-05-2019-en-huishoudelijk-reglement-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/foto-van-de-pre-shot-fly-over-opnamen
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/maandbekers-29-juni-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/dames-special-5-stokken-wedstrijd


Afmelden voor de nieuwsbrief

Tips & Tricks Golfschool
De Golfschool heeft een tweetal Tips &

Tricks op de site gezet:

1. Putten

2. Chippen

Lees meer >

Callaway Fitting dag
Voor alle liefhebbers en geïnteresseerden

organiseren wij morgen, vrijdag 5 juli 2019

van 13:00 tot 17:00 uur een fitting

dag  waar iedereen, uitsluitend op

afspraak, persoonlijke aandacht kan

krijgen.

Alle golfers in hart en nieren mogen alle

producten uitproberen.

Lees meer >

Michael Versteege heeft
Monday Tour gewonnen

Onze pro Michael Versteege heeft Monday Tour op GC

Haviksoord gewonnen.

Zie ook >

Afsluiter: Heeft u het NGF pasje 2019
al opgehaald?

Mocht u nog niet in het bezit zijn van uw nieuwe NGF-pas,

kom hem dan snel halen. Ze wachten hier met smart op u!

Groet, team Receptie

Boeken De baan De club Open Dagen Contact
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