
Vrijdag 7 februari 2020

Vlog van de voorzitters

De eerste voorzittersvlog van het nieuwe jaar, opgenomen in de verbouwing van het

clubhuis.

Bekijk hier de vlog

STARTTIJD
LEDEN

INLOG VOOR
LEDEN

BAAN
INFORMATIE

Op naar een mooie baan!

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 >

Handicap 37 t/m 54

In 2014 zijn we begonnen met 9 holes wedstrijden voor leden

met een handicap van 37 t/m 54

In het begin waren dat geen Q wedstrijden.

Lees meer >

Vrijwilligers gevraagd voor het heide herstelplan
Golfbaan Heelsum wil zich naar Engels voorbeeld ontwikkelen tot een klassieke heidebaan. 

Er is destijds gekozen voor het aanbrengen van heideplaggen afkomstig van Natuur

Monumenten.

https://www.youtube.com/watch?v=gT2Y-6gIpSY&feature=youtu.be
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vrijwilligers-gevraagd-voor-het-heide-herstelplan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/op-naar-een-mooie-baan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/handicap-37-tm-54


Lees meer >

Van de baanmanager
De eerste maand bij Golfbaan Heelsum

heb ik als zeer enerverend ervaren. Ik heb

in die tijd veel leden gesproken, indruk van

de baan en organisatie opgedaan en

natuurlijk is gestart met de verbouwing van

het clubhuis.

Lees meer >

Old Grand Dad sponsorde
De Vaart
De Vaart in Oosterbeek is een

kleinschalige, speciaal onderwijs school

voor licht verstandelijk beperkte kinderen

van 6 tot 12 jaar. Velen wonen niet thuis

maar in woongroepen in de buurt van de

school.

Lees meer >

Er zijn nog veel winterwedstrijden te
spelen

Op 8 en 23 februari worden de laatste Bikkelwedstrijden

gespeeld. Vaak waren de weersomstandigheden tot op

heden gunstig.

Lees meer >

Damescie - Snertwedstrijd 2020

De Damescommissie is weer gestart met de dames inloop op

de dinsdagochtend en wil je het allerbeste wensen in 2020 en

ook veel golfplezier!

Lees meer >

Winterbericht Jeugd
De wintercompetitie voor de jeugd is nog in

volle gang. Op 16 februari zal de jeugd op

de baan in Heelsum spelen. Het is erg leuk

om te zien dat naast de competitie een

aantal jeugdleden gewoon doortraint tijdens

de winterperiode.

Nieuwe Golfschool
Pakketten

De golfschool heeft twee nieuwe pakketten

in het programma opgenomen.

Lees meer >

http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vrijwilligers-gevraagd-voor-het-heide-herstelplan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/van-de-baanmanager
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/old-grand-dad-sponsorde-de-vaart
http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vrijwilligers-gevraagd-voor-het-heide-herstelplan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/er-zijn-nog-veel-winterwedstrijden-te-spelen
http://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vrijwilligers-gevraagd-voor-het-heide-herstelplan
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/damescie-snertwedstrijd-2020
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuwe-golfschool-pakketten


Afmelden voor de nieuwsbrief

Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact
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