
Maandag 2 maart 2020

Feestelijke opening van ons vernieuwde clubhuis

Kom naar de feestelijke opening in ons vernieuwde clubhuis, zondag 15  maart a.s.!

Na een aantal weken hard werken wordt zondag 15 maart om 17:00 uur ons vernieuwde

clubhuis feestelijk geopend. Burgemeester van Renkum, mevrouw Schaap zal de officiële

opening verrichten. U bent van harte uitgenodigd voor een borrel van 17:00-18:00 uur.

Voorafgaand aan de opening wordt de President’s Putter gespeeld, de openingswedstrijd van

het seizoen. U kunt natuurlijk de opening combineren met het spelen van deze wedstrijd.

Inschrijven voor de President’s Putter kunt u via uw persoonlijke pagina’s op de website.

Graag verwelkomen we u in ons vernieuwde clubhuis op 15 maart a.s.!
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Wil je langer leven? Ga eens een
potje golfen!

Sporten is goed voor de gezondheid, maar welke sport levert

nu écht het meeste voordeel op?

Lees meer >

De NGF pasjes en de
stickers 2020
De NGF pasjes en de stickers 2020 voor

op de labels liggen klaar bij de receptie.

Vrijwilligers van de
heideploeg, hartelijk dank
voor jullie inzet
Zaterdag 15 februari was het dan zover.

Na een oproep op de website hadden zich

bijna 40 vrijwilligers aangemeld om de

heide op Airborne een handje te helpen.

Lees meer >
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Verder naar een mooie baan!

Het marshalteam wil graag een bijdrage leveren aan een

prachtige baan in 2020. Daarom gaan we door met het thema

'plaggen & divots' voor de maand maart (en allicht de periode

daarna). 

Lees meer >

Presidents Putter & Witte Winter Hagedis
Zoals elk jaar weer sluiten we het winterseizoen af met de finales van de Witte Winterhagedis.

En dan op 15 maart de openingswedstrijd van het seizoen de "Presidents Putter"

Lees meer >

Klusgroep – 150 mtr
palen gefatsoeneerd
Het is een slordig gezicht op onze fraaie

golfbaan: scheef staande afstand palen en

erger nog, afstandpalen die uit de grond

zijn getrokken en aan hun lot zijn

overgelaten.

Lees meer >

Handicap 37 t/m 54  op
zaterdag 14 maart
In de vorige nieuwsbrief is al

aangekondigd, dat dit jaar weer acht 9

holes wedstrijden georganiseerd

worden. De eerste van deze lijst is op 14

maart.

Lees meer >

Players 1st Enquête

In dit artikel wil ik u graag informeren over de resultaten die

zijn voortgekomen uit de players 1st enquête, die elk lid in

2019 een keer heeft mogen ontvangen.
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Afmelden voor de nieuwsbrief

Lees meer >

Lid worden van
Businessclub Golfbaan
Heelsum?
De Businessclub Golfbaan Heelsum heeft

als doel de contacten tussen ondernemers

te bevorderen.

Lees meer >

Introductiedag nieuwe
leden  4 april 2020
Als Commissie van Welkom van Golfclub

Heelsum nodigen wij u graag uit voor een

introductiemiddag, die zal plaats vinden in

ons clubhuis op zaterdag 4 april a.s.,

aanvang 12:30 uur.

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact
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