
Zaterdag 1 juni 2019

Vandaag start de meteorologische zomer

In verband met vakanties geen voorwoord van de (nieuwe) voorzitter. Wij wensen jullie veel

leesplezier!

Bekijk hier de eerste verbouwingsvlog over ons clubhuis waarin Henk Bol (voorzitter

Projectgroep Verbouwing) en Edwin de Bos (voorzitter Projectgroep Interieurvernieuwing)

vertellen over de voortgang.
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NGF-pas zoekt eigenaar

Heeft u uw nieuwe NGF-pas al? Zo niet, dan vraagt de

receptie u vriendelijk om deze binnenkort even op te halen.

Het zou namelijk zonde zijn om ze aan het eind van het jaar

weg te gooien.

Alvast bedankt namens de receptie! 

Handicarts en Buggy’s:

Er wordt veel gebruik gemaakt van de handicarts en buggy's

en deze worden op drukke dagen meer dan één keer ingezet.

Graag vragen wij onze leden die gebruik maken van een

handicart de sleutel direct na het spelen in te leveren bij de

receptie, zodat zij de sleutel weer aan een ander lid mee

kunnen geven.

https://youtu.be/eUdeYZwgKg4
http://youtu.be/eUdeYZwgKg4
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/


Slangenarend op
Golfbaan Heelsum
Maandag 27 mei, tijdens de Heereninloop,

is een slangenarend waargenomen en dat

is vrij zeldzaam in het voorjaar/zomer.

De vogel had een prooi in z'n bek,

waarschijnlijk een hagedis en werd belaagd

door de ons welbekende kraaien.

Lees meer >

Over Golfbaan Heelsum

Wie wat meer wil weten over de

geschiedenis en ontwikkeling van Golfbaan

Heelsum kan terecht op de website. Hierop

staan documenten met betrekking tot de

geschiedenis, CEO certificering,

onderhoud en baanvisie tot 2022.

Lees meer >

Zomerabonnement 2019
Speel onbeperkt in de maanden juli & augustus 2019 voor € 275,=.

Lees meer >

Landskampioenschap
dames en heren senioren
Vrijdag 24 mei stond onze baan in het

middelpunt van de belangstelling bij de

Dames en Heren Senioren hoofdklasse

spelers van de NGF en de respectievelijke

supporters.

Lees meer >

Clubkampioenschappen
2019
De komende tijd staat in het teken van de

clubkampioenschappen, te beginnen met

het Greensomekampioenschap op 2 juni

in combinatie met de Handicart

sponsorwedstrijd.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/gezien-op-golfbaan-heelsum-een-slangenarend
https://gcheelsum.nl/nl/baan/over-golfbaan-heelsum/berichten-baancommissie-greenkeeper
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/zomer-abonnement-2019-juli-augustus-275
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/landskampioenschap-dames-en-heren-senioren
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/clubkampioen-schappen-2019


Verbeteringen op de drivingrange

Zoals sommige van jullie misschien al hebben opgemerkt zijn

er wederom verbeteringen op de drivingrange.

Lees meer >

Beluchten, doorzaaien en
dressen van greens
De afgelopen dagen zijn de greens belucht

met de Procore machine met holle pennen

(9 mm doorsnee). Deze behandeling

voeren wij uit om de groeiomstandigheden

beter te maken voor het gras en het

bodemleven.

Lees meer >

Maandag 17 juni a.s. is de
baan gesloten

Maandag 17 juni a.s. is de baan de hele

dag gesloten in verband met een groot

evenement. Onze excuses voor mogelijke

teleurstelling en overlast.

Baanmanagement

Afscheid Martin Watt

Op ‘n zonnig terras hebben we Martin bedankt voor zijn inzet

voor Golfclub Heelsum. 

Lees meer >

Old Grand Dad clubwedstrijd
Op maandag 13 mei werd Old Grand Dad clubwedstrijd gespeeld. En groot deel van de 55

OGD- leden nam deel aan de wedstrijd.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/verbeteringen-op-de-drivingrange
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/beluchten-doorzaaien-en-dressen-van-de-greens
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afscheid-martin-watt
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/13-mei-werd-de-old-grand-dad-clubwedstrijd-gespeeld


Afmelden voor de nieuwsbrief

5 juli Callaway Fittingdag

Voor alle liefhebbers en geïnteresseerden organiseren wij op

vrijdag 5 juli 2019 van 13:00 tot 17:00 uur een fittingdag.

Team Foregolfers

Lees meer >

Nieuwe shirts Jeugd

Met sponsoring van de Business Club en Foregolfers zijn de

jeugdleden dit voorjaar in het nieuw gestoken.

Lees meer >

10-15 juni zomer outlet
FOREGOLFERS 

In de zalen van de Brasserie Heelsum

hebben wij weer prachtige aanbiedingen

en koopjes paraat.

Lees meer >

Droneopnamen op
Golfbaan Heelsum

Op 21 juni 2019 zal de firma Preshot drone-

en fotoopnamen van onze baan maken.

Baanmanagement

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/5-juli-callaway-fittingdag
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwe-shirts-voor-de-jeugdspelers
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/10-15-juni-foregolfers-zomer-outlet
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/informatie-opnames-gc-heelsum
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

