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Vlog van de voorzitters

De eerste voorzittersvlog tijdens de coronacrisis.
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Wat gebeurt er tijdens de sluiting op
onze golfbaan?

Na 16 maart jl. zijn we in een onwerkelijke situatie beland.

Vergaande maatregelen om het corona virus te bestrijden,

waaronder het sluiten van alle sportaccommodaties in

Nederland.

Lees meer >

Activiteiten van de
Golfschool
Ondanks het trieste coronavirus laat de

zon zich toch zien en stijgen de

temperaturen. Krijgt u daar ook de

golfkriebels van? Wij wel! We popelen om

weer aan de slag te mogen gaan, maar het

ziet er de komende tijd nog niet echt

rooskleurig uit.

Lees meer >

Acties van de golfshop
Foregolfers
Ten eerste willen wij, het team van

FOREGOLFERS HEELSUM, iedereen

bedanken voor alle appjes, mailtjes en

belletjes met steunende woorden en ook

voor alle daden tot en met vandaag. Dat

doet ons enorm goed in deze bijzondere

tijden. Er zijn veel vragen hoe men ons

verder kan ondersteunen.

Lees meer >

https://youtu.be/hL8T4tQGghk
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
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https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/activiteiten-van-de-golfschool
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/acties-van-de-golfshop-foregolfers


Afhaalmaaltijden uit de
keuken van uw eigen
brasserie!
Wij bieden vers bereide maaltijden aan die

u kunt komen afhalen. Op deze manier

blijven wij toch nog een beetje bezig en

kunt u toch uw vertrouwde ritje naar de

club maken.

Lees meer >

Actie Brasserie

Ondanks al het vervelende nieuws rondom

het coronavirus, staan wij straks graag voor

u klaar om de deuren weer te mogen

openen en iedereen na het golfen te

mogen voorzien van de nodige

consumpties.

Lees meer >

Heide klus ver gevorderd
Onze golfbaan is op last van de overheid gesloten en de misère als gevolg van het Corona

virus is ongekend. Het Heide Herstel Programma is inmiddels in een volgende fase beland.

Lees meer >

Lentegroet Heeren maandag inloop

Met een zonnige lentefoto wil de Heeren maandag inloop een

hart onder de riem steken om de komende tijd goed door te

komen.

Lees meer >

Begin zomertijd a.s. zondag 29 maart

Zondag 29 maart 2020 begint de zomertijd, zet de klok een

uur vooruit om 02:00 naar 3:00 uur.
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