
Maandag 2 september 2019

Vlog van de voorzitters

We zijn weer twee maanden verder dus tijd voor de tweede 'Voorzittersvlog'.

Bekijk hier de vlog .
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BAAN
INFORMATIE

75 jaar Market Garden, bouw Horsa glider Golfbaan
Heelsum
Met een klein groepje enthousiastelingen onder leiding van Peter Bodewes zijn we

momenteel druk bezig met het bouwen van een replica horsa glider uit WO II, die vanaf deze

week op positie wordt gebracht op Golfbaan Heelsum.

Lees meer >

Herft- en wintercollectie is
binnen!

Kom snel langs en maak gebruik van de

vroege vogel kortingen.

Zie ook >

De inschrijving voor de
NGF competitie 2020 sluit
op 15 september

Tot die tijd is het mogelijk om je in te

schrijven, daarna niet meer.

https://youtu.be/rvCHmnpLqDs
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/75-jaar-market-garden-bouw-horsa-glider-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ballen-duiken-in-de-vijver-update
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-herfst-en-wintercollectie-is-binnen


Lees meer >

Nieuwtjes van de Weco

De Strokeplay Kampioenschappen zijn gespeeld en er zijn nu

het (zomer) seizoen bijna afgelopen is nog 2 belangrijke

wedstrijden te spelen.

Lees meer >.

Airborne programma 1944
- 2019
Het zal niemand zijn ontgaan dat onze

baan gelegen is op historische grond.

Op 17 september 1944 landde in het kader

van Operatie Market Garden als eerste

parachutisten en gliders (zweefvliegtuigen)

op de plaats waar nu de Airborne lus ligt.

Dit was in de maand september, nu 75 jaar

geleden. 

Lees meer >

Senioren golflessen
najaar 2019

Vanaf 10 september gaan we weer

beginnen met het senioren golf en zullen

we veel aandacht betsteden aan de pitch,

onder de 100 meter slagen en driver.

Lees meer >

De klusgroep: Zijn laatste klus.

Wie heeft hem niet zien klussen in de baan al dan niet met de

overige klussers, Henk, Erik of Hans. Douwe de Vries  heeft

in de loop der jaren veel klussen op de baan geklaard.

Lees meer >

Ballen duiken in de vijver,
Update

De introducé regeling:
weet u het nog?

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-inschrijving-voor-de-ngf-competitie-2020-sluit-op-15-september
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwtjes-van-de-wedstrijdcommissie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/airborne-programma-1944-2019-golfclub-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/senioren-golflessen-najaar-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-klusgroep-zijn-laatste-klus


Op de laatste zondag van juli ben ik,

samen met mijn duikmaatje Jos, (zie foto

op eerdere nieuwsbrief) afgedaald in de

diepten van onze vijver.

Lees meer >

Ieder clublid van golfvereniging Golfclub

Heelsum heeft het recht om jaarlijks 10

keer een gast te introduceren voor een

rondje golf.

Lees meer >

Talor Made Fitting day

Test nu de nieuwste producten van TAYLOR MADE en laat

je nieuwe clubs aanmeten door een professionele clubfitter

uit Engeland.

Lees meer >

De das in de baan nu ook op video.

Adrie van der Werf heeft er een filmpje van gemaakt.

Lees meer >

Tom Hicks 100 jaar

Tom Hicks is op 14 augustus 100 jaar

geworden.

Nog immer vitaal en nog immer tennis

spelend.

Lees meer >

Lionsclub Renkum, het
jaarlijkse golftoernooi op
GC Heelsum

De Lions Renkum is een serviceclub die

zich inzet voor goede doelen.

Lees meer >

Nieuwe marshalcar

De huidige gele marshalcar komt aan het eind van zijn

loopbaan.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ballen-duiken-in-de-vijver-update
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-introduce-regeling-weet-u-het-nog
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/taylor-made-fitting-dag-4-september
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/van-uw-razende-natuurreporter-beelden-van-een-das-in-de-baan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/tom-hicks-vierde-14-augustus-zijn-100e-verjaardag
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/lionsclub-renkum-het-jaarlijkse-golftoernooi-op-gc-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwe-marshalcar


FootJoy 3=2

Koop 2 handschoenen van FOOTJOY naar keuze en

ontvang de derde GRATIS.

Alle combinaties mogelijk!

Lees meer >

Verslag Vriendinnendag

Op dinsdag 20 augustus vond op onze

baan de traditionele en jaarlijkse

vriendinnendag plaats, de dag waarop de

dinsdag-dames-inloopgroep introduceés

uitnodigt.

Lees meer >

KLANKBORDGROEP: wie
– wat – waar

De Klankbordgroep is ultimo 2013 door het

Stichtingsbestuur ingesteld als een

adviesorgaan van de Baancommissie.

Lees meer >

Het herstel van de dollarspot in de
greens verloopt maar traag.

Er zit wel jong gras in de gaten maar te weinig om snel een

mooie mat te vormen.

Lees meer >

Reserveren, aanmelden, ritsen en
bijplaatsen

Sinds 1 januari is het 3 maal 9 holes reserveringssysteem

ingevoerd. De ervaringen daarmee zin tot nu toe vooral

positief.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/footjoy-handschoenen-21-gratis
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/vriendinnendag-20-augustus-2019
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/klankbordgroep-wie-wat-waar
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/herstel-van-de-dollarspot-in-de-greens-verloopt-traag
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/reserveren-aanmelden-ritsen-en-bijplaatsen


Afmelden voor de nieuwsbrief

KLM golftoernooi : de
Zilveren Vogel

Al 42 jaar wordt ergens in Nederland

gespeeld om de Zilveren Vogel. Een

wisseltrofee die uitgereikt wordt aan de

winnares van het golftoernooi,

georganiseerd voor oud KLM-

stewardessen en pursers.

Lees meer >

Donatie Old Grand Dad
aan De Vaart

Samen met donaties van vele andere

golfende  grootvaders in verenigingen door

het hele land wordt het mogelijk vele goede

doelen te steunen.

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/klm-golftoernooi-voor-oud-stewardessen-en-pursers-de-zilveren-vogel
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/donatie-old-grand-dad-aan-de-vaart
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

