
Maandag 1 juni 2020

Corona protocol Golfbaan Heelsum
Gelukkig kunnen we weer de baan op. Leest u de onderstaande punten goed door
en houd u er ook aan. Met z’n allen gaan we dan zorgen voor een veilige
sportomgeving op onze baan.

Lees meer >

STARTTIJD
LEDEN

INLOG
VOOR
LEDEN

BAAN
INFORMATIE

We starten weer met de dames
'inloop' wedstrijden.
Het was natuurlijk veel te lang wachten maar de
dinsdagen worden weer het hoogtepunt van de
(golf)week:
we kunnen gaan starten met de dames 'inloop'
wedstrijden.

Lees meer >

Competitie 2020 gecanceld
Normaal zouden wij als competitiecommissie in deze
periode van het jaar hopelijk heel wat teams
feliciteren met het behaalde kampioenschap, maar ja
toen kwam het Corona virus.

Lees meer >

http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/corona-protocol-golfbaan-heelsum
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/we-starten-weer-met-de-dames-inloop-wedstrijden
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/competitie-2020-gecanceld


Brasserie Heelsum:
We are Back

Na vele weken waarbij we op de
afhaalmaaltijden na gesloten zijn
geweest, mogen ook wij vanaf
vandaag 1 juni om 12:00 uur de
deuren en het terras weer openen.

Lees meer >

Verder naar een
mooie baan !
Het marshalteam wil graag een
bijdrage leveren aan een prachtige
baan in 2020. Daarom hebben we er
voor gekozen om met thema’s te
gaan werken. Om de twee of drie
maanden kiezen we een nieuw
thema.

Lees meer >

Foregolfers presents OPEN AIR STORE
HEELSUM
Wij organiseren in de maand juni volop activiteiten rondom het clubhuis  zoals op
de weg van Airborne 9 naar het clubhuis, langs het pad naar Airborne 1 en op de
drivingrange.

Lees meer >

Maandagochtend Heeren
inloop gaat 8 juni 2020 weer
starten 
Vanaf maandag 8 juni kunnen we weer gezamenlijk
onze wedstrijden spelen. Vanwege het ‘1,50 meter
protocol’ gaat dat niet op de gebruikelijke manier.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/we-are-back
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/verder-naar-een-mooie-baan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/foregolfers-proudly-presents-open-air-store-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/maandagochtend-heeren-inloop-gaat-8-juni-2020-weer-starten


De maandbekers gaan weer
van start
Als eerste wedstrijd na de sluiting van de baan
organiseren we de maandbekers 1, 2 en 3 op zondag
7 juni aanstaande. Inschrijven kan nog via de website
tot 4 juni.

Lees meer >

Ze zijn er weer:
De emelten

Gedurende een zeer lange periode in
het voorjaar zijn ze een kwelling voor
menig greenkeeper: de emelt.
Dacht je net de groei weer in het gras
te krijgen, vraten de emelten hun
buikjes vol en bleef de golfbaan met
hobbelige greens en pikschade
achter.

Lees meer >

Groene Hagedis 2020
gaat van start
We mogen weer golfen, en dan kan
de Groene Hagedis ook weer.
De inschrijving staat nog open tot 31
mei. En er is nog plek.
Wat is het ook al weer? Samen met
een partner een matchplay wedstrijd
(met handicap verrekening) tegen
een ander duo.

Lees meer >

Handicap 37 tot en met 54
Door het coronavirus hebben we dit jaar nog niet de 9
holes wedstrijden voor mensen met een handicap van
37 tot en met 54 kunnen organiseren.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-maandbekers-gaan-weer-van-start
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ze-zijn-er-weer-de-emelten
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/groene-hagedis-2020-gaat-van-start
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/handicap-37-tot-en-met-54


Afmelden voor de nieuwsbrief

Jeugdlessen zijn weer
gestart

GOp 29 april was het eindelijk zover.
Nadat er achter de schermen hard
gewerkt is aan een protocol dat
voldoet aan de RIVM eisen, konden de
Pro’s en de jeugd starten met de
lessen.

Lees meer >

Zaterdag 6 en zondag
7 juni MAGAZIJN
OUTLET
Volop koopjes op de drivingrange met
drivers, ijzersets, hybrides, houten,
putters, golftassen, golfschoenen,
handschoenen, trolleys.
Beide dagen van 12-16 uur tijdens
onze OPEN AIR STORE.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen
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