
Woendag 1 december 2021

Van de baanmanager december 2021
December, de feestdagen staan weer voor de deur. Op de baan is het een komen
en gaan van aannemers, werklui en golfers. De projecten verlopen tot nu toe
prima volgens planning en de baan is goed bespeelbaar. De grootste overlast
wordt veroorzaakt door het gering aantal parkeerplaatsen, dat op dit moment
beschikbaar is. Het advies luidt: parkeer, indien de parkeerplaats vol is, bij het
Wilhelmina Sportpark. Parkeer echter niet aan beide kanten van de Ginkelseweg,
waardoor de doorgang naar de parkeerplaats beperkt wordt. Handhaving deelt
boetes uit bij overtredingen.
Er zijn helaas weer flink wat coronamaatregelen, die ook onze club treffen. Lees
regelmatig het protocol op de website en houd u aan de maatregelen.
Â 
Aanpassing starttijden interval
Na uitgebreid overleg is besloten om met ingang van 1 december aanstaande de
start-interval voor alle lussen aan te passen. We gaan naar een interval, waarbij er
wordt gestart om de 8 minuten in plaats van, zoals nu, om de 9 minuten. De
verwachting is, dat deze aanpassing de doorstroming op de baan positief zal
beÃ¯nvloeden. Zo zullen er extra starttijden zijn, welke kunnen worden benut
door onze leden. De verandering van de start-interval zal in de komende maanden
worden geÃ«valueerd.

Openingstijden rond de feestdagen
Rond de feestdagen zijn de openingstijden van de receptie, horeca en clubhuis als
volgt:

Vrijdag 24 december Â Â Â  15:00 uur gesloten
Zaterdag 25 decemberÂ  Gesloten
Zondag 26 decemberÂ Â Â  Gesloten
Vrijdag 31 december`Â Â Â  15:00 uur gesloten
Zaterdag 1 januariÂ  Â  Â  Â  Â  Gesloten

De golfshop is van 24 t/m 26 december; op 31 december en op 1 januari
gesloten.

Â 
Alvast fijne feestdagen gewenst!Â 

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfbaan Heelsum
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Jeugdprogramma najaar 2021
De laatste lessen van het najaar programma 2021
voor de jeugd zitten er weer op. Het was een gevuld
seizoen met lessen, baanspelen en wedstrijden.
Gelukkig konden er ook weer wat evenementen
plaatsvinden.

Lees meer >

Douwe Egberts & Perla actie
Voedselbanken
VanafÂ 1 t/m 31 decemberÂ verzamelen wij weer de
Douwe-Egberts-punten en de Albert-Heijn-Perla
punten voor deÂ Voedselbank Neder-Veluwe.

Lees meer >

â€‹Foregolfers uw Golfstore

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/jeugdprogramma-najaar-2021
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/douwe-egberts-perla-actie-voedselbanken
https://gcheelsum.nl/nl/shop


Openingstijden
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen zijn er
aangepaste openingstijden.

Kijk hiervoor op deÂ contactpagina.

â€‹De winterse
bikkels lopen over de
baan . . .
De dagen zijn kort, soms te kort om te
golfen na het werk.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/contact
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-winterse-bikkels-lopen-over-de-baan


Afmelden voor de nieuwsbrief

â€‹Foregolfers uw Golfstore

WeCo 2021 - 2022
De WeCo wil alle wedstrijdspelers hartelijk danken
voor hun
inzet het afgelopen jaar.Â Samen hebben we ondanks
de diverse Corona maatregelen tochÂ een mooi jaar
aan wedstrijden kunnen spelen.

Lees meer >
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