
Donderdag 2 januari 2020

Het nieuwe golfjaar is begonnen !

Iedereen een heel voorspoedig, sportief en bovenal gezond 2020 toegewenst.

Nieuwjaarsreceptie 2020
De nieuwjaarsreceptie 2020 gaat op zondag 5 januari 2020 om 16:00 uur van start in het

clubhuis.

Zie ook >

STARTTIJD
LEDEN

INLOG VOOR
LEDEN

BAAN
INFORMATIE

De golfschool in het nieuwe jaar

Allereerst wensen wij jullie een bijzonder goed en succesvol

golfjaar toe!

2019 was voor onze golftalenten en voor ons als pro´s een

succesvol jaar.

Lees meer >

Bericht wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie wenst iedereen een sportief en

gezond golfjaar. Hoewel de zomerwedstrijden nog even op

zich laten wachten, kunt u toch nog gezellig meedoen aan de

volgende wedstrijden.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwjaars-wedstrijd-en-receptie-op-5-januari-2020
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-golfschool-gaat-het-nieuwe-jaar-in
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/bericht-van-de-weco


Op naar een mooie baan in 2020
Het marshalteam wil graag een bijdrage leveren aan een prachtige baan in 2020. Daarom

gaan we in 2020 met thema's werken, waar we dan extra aandacht aan besteden en spelers

dus ook actief op aanspreken.

 

Lees meer >

Nieuwe samenstelling
klankbordgroep baan

De KBG is een verlengstuk van de baancommissie en kan

gevraagd en ongevraagd advies geven aan de

baancommissie.

Lees meer >

Damesinloop kerstlunch
Op 17 december -het weer was zo mooi,

dat het wel lente leek- vond de traditionele

kerstlunch van de Damesinloop plaats.

Lees meer >

Afscheid Edo Kraaijer als
voorzitter Jeugdcie
Tijdens de laatste vergadering van de

jeugdcommissie heeft onze voorzitter Edo

Kraaier deze functie overgedragen aan

Wido Joosten en Casper Karenbeld.

Lees meer >

Jeugd regelexamens

De regellessen in de winter zijn gepland op de zaterdagen.

Deze lessen worden gegeven door Anke der Kinderen van

16:00-17:00 uur. 

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/op-naar-een-mooie-baan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwe-samenstelling-van-de-klankbordgroep-baan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/damesinloop-kerstlunch-17-december
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/afscheid-edo-kraaier-als-voorzitter-van-de-jeugdcommissie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/jeugd-regelexamens-2020


Afmelden voor de nieuwsbrief

Vorst- en mistprotocol Golfbaan Heelsum
We gaan weer een periode in met kans op nachtvorst en mist. Dat betekent dat we af toe

moeten besluiten om op wintergreens te  spelen, en dat in uiterste gevallen de baan zelfs

gesloten wordt.

 

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact
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http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.instagram.com
http://www.facebook.com
http://www.twitter.com

