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Even bijpraten met de baanmanager
Na een golfloze periode van 2 maanden mochten we gelukkig vanaf maandag 11
mei weer de baan in. Langzaam maar zeker krijgen we meer grip op de
coronasituatie en pakken we het normale leven weer op. Sinds de opening op 11
mei is het gezellig druk in de baan.

Lees meer >

Ook het bestuur heeft weer een vlog gemaakt, klik hier.
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Maak nu gebruik van ons
zomer abonnement
Kiest ook u er voor om dit jaar niet op vakantie te
gaan en overweegt u in de vakantieperiode veel gaan
golfen? Dan heeft Golfbaan Heelsum een mooie
aanbieding voor u.

Lees meer >

Pitchmarks en dollarspot
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Morbi consectetur dapibus orci a suscipit. Aliquam
vitae lorem vitae metus porta malesuada. Proin
dapibus sapien

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/even-bijpraten-met-de-baanmanager
https://youtu.be/yG8oGXRno4c
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/maak-nu-gebruik-van-ons-zomer-abonnement
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/pitchmarks-en-dollarspot


Foregolfers Midsummer Sale 2020
Hoogste tijd voor een nieuwe zomer outfit!
Geselecteerde golfmode nu met extra kortingen oplopend tot 50%.

Collecties van RÖHNISCH, DAILY SPORTS, KJUS, FOOTJOY, PAR 69, BRITTIGAN,
LINDEBERG en heel veel andere golfmerken nu extra voordelig.

Kom en slag je slag voor je favoriete zomerlook 2020

Rondleiding
machinepark de Enk

Op 11 juni kreeg de baancommissie
en bestuur een rondleiding in het
machinepark van de Enk.

Lees meer >

Tijdelijk local rule:
Bunkers in Coronatijd

I.v.m. met het corona protocol is een
tijdelijke local rule voor de bunkers
ingesteld.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/rondleiding-machinepark-de-enk
https://gcheelsum.nl/nl/baan/baaninformatie/reglement-local-rules


Diverse jeugd activiteiten
Vanuit de jeugdcommissie hebben wij weer een
aantal leuke nieuwtjes te vertellen, te beginnen met 
de familiedag die wij op 2e Pinksterdag georganiseerd
hebben voor de jeugdspelers en hun familieleden.

Lees meer >

Bericht van de Golfschool
Heelsum
Allereerst willen wij jullie bedanken, de leden die ons
gesteund hebben in de corona tijd, jullie zijn toppers!
En wat doet het ons goed om te zien hoeveel
progressie jullie al weer maken in zo´n korte tijd.
Keep up the good work!

Lees meer >

Foregolfers €30 korting op nieuwe
golfschoenen
Tijd om afscheid te nemen van je oude golfschoenen.
Ruil nu je oude golfschoenen in en ontvang € 30 korting op je nieuwe paar
golfschoenen.

Veel keuze uit collecties van ECCO GOLF , FOOTJOY , CALLAWAY, SKETCHERS,
PUMA GOLF, ADIDAS

Vraag naar de spelregels!

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/leuke-nieuwtjes-van-de-jeugdcommissie
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/bericht-van-de-golfschool-heelsum


Afmelden voor de nieuwsbrief

Emelten een kwelling
Emelten kunnen gedurende lange perioden in het
voor- en najaar een kwelling zijn voor menig
greenkeeper. In dit droge voorjaar richten ze vrij veel
schade aan op de greens.

Lees meer >

WeCo, de komende
clubwedstrijden
Zoals u al gemerkt heeft, zijn de verschillende
commissie weer gestart met het organiseren van
wedstrijden. Na een wat moeizaam begin door allerlei
corona maatregelen is er weer een actuele
wedstrijdkalender.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen
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