
Maandag 1 november 2021

Van de baanmanager november 2021
De komende maanden zullen vooral in het teken van de lopende projecten staan.
Inmiddels zijn er al flink wat tees voorzien van een nieuwe sproeiers en leidingen.
De planning is dat binnen een paar weken er kan worden gestart met het
aanleggen van de installatie rond de greens, waarna in een later stadium de
fairways zullen volgen. Tot nu toe verloopt de aanleg van de nieuwe installatie
zeer voorspoedig.

Afgelopen week is de vergunning voor de bouw van de buggy / stokkenloods
verleend. De betrokken partijen zijn direct daarna bij elkaar gekomen om de
planning te bespreken. Een en ander is vooral afhankelijk van het kunnen
verkrijgen van de benodigde materialen.
De verwachting is dat de firma Hooijer binnen een paar weken gaat starten met
het grondwerk.
â€‹
Aankomende maandag, 1 november wordt er gestart met de renovatie van de
kleedruimten. Dit zal ook inhouden dat vanaf dat moment de kleedruimten en
toiletten in het souterrain, buiten gebruik zullen zijn. U kunt dan tot het einde van
het jaar geen gebruik maken van de kleedruimten. De toiletten op de begane
grond, bij de horeca blijven uiteraard wel gewoon beschikbaar.
â€‹
Mocht u vragen hebben over de diverse projecten, loopt u dan gerust een keer
binnen.

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfbaan Heelsum
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Informatieavond projecten
Het bestuur wil u graag verder informeren over de
financiÃ«n van de lopende projecten. U bent hiervoor
van harte welkom op dinsdag 23 november, om 19:30
uur in het clubhuis.

Lees meer >

http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/informatieavond-over-de-financien-van-de-lopende-projecten


Uitnodiging ALV van
9 november 2021
Aan de leden van Golfclub Heelsum,

Wij hebben het genoegen u mede te
delen dat de aankomende algemene
ledenvergadering op 9 november a.s.
om 20:00 uur in het clubhuis plaats
vindt.
Voor de uitnodiging, agenda en
overige stukkenÂ klik hier.
Wij verheugen ons op uw komst.
â€‹

Met vriendelijke groet
Thomas Kahnt

Secretaris namens het bestuur

Regenboogwedstrijd
Dag lieve dames,

Wij als Damescommissie hebben weer
eens zin in een 'fun' wedstrijd en
nodigen jullie daarom uit om op:

Dinsdag 16 november een
regenboogwedstrijdÂ te spelen.

Zowel de 9-holers als de 18-holers
spelen van 3 verschillende kleuren op
de tee boxen.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/club/inloggen-ledenleden-informatie/algemene-leden-vergaderingen
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/16-november-een-regenboog-wedstrijd


Regelvraag november 2021
Donald en Katrien zijn weer lekker aan het oefenen. De winter gebruiken ze altijd
om eens extra op de driving range te staan. De driving range wordt steeds
mooier, dus ze hebben er veel lol aan. Daarnaast maken ze natuurlijk hun rondjes
op de baan. En dan niet alleen om te spelen, maar ook om zich weer eens te
verdiepen in de golfregels; ze willen er volgend seizoen tenslotte weer helemaal
klaar voor zijn!

Deze week liepen ze Sandr, en jawel hoor op Sandr-9 liepen weer de ganzen. Leuk
om te zien, maar ze laten wel eens wat vallenâ€¦ De bal van Katrien kwam terecht
in de ganzenpoep, met zo'n bal kan je natuurlijk niet thuiskomen. Maar wat
zeggen de regels hier eigenlijk over?

Regel en Handicap Cie



Seizoen loopt ten einde
Met rasse schreden nadert de herfst. We zien het in
de baan met de steeds dieper kleurende bomen in
alle herfsttinten. Ook dan is het een genot over de
baan te lopen en een balletje te slaan.

Lees meer >

Even voorstellen
Mijn naam is DiÃ©go van Schaik en ik ben de nieuwe
stagiair bij de Golfschool Heelsum. Ik ben 21 jaar oud
en wonend in Emmerich (Duitsland).

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/seizoen-loopt-ten-einde
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/even-voorstellen


Golfshop tijdens de verbouwing van de
kleedruimtes
In samenwerking met Jaimy van Grand CafÃ© Heelsum kunnen wij het shop
plezier tijdens de verbouwing van de kleedkamers in het souterrain met nog
minder overlast waarborgen.

De komende weken zullen jullie ons tijdens onze reguliere openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10:00 tot 16:00 uurÂ ofÂ in onze huidige winkelÂ ofÂ in de zaal
van het Grand CafÃ© op de begane grond met ons gebruikelijk assortiment
vinden. Wij hopen jullie ook in deze periode veel te zien! Wij danken Jaimy voor
zijn hulp en verheugen ons ook jullie snel weer volledig op ons oude locatie naast
dan wel prachtige kleedkamers te mogen verwelkomen.

Wijzigingen van locatie- en/of openingstijden door omstandigheden behouden wij
ons voor.

met vriendelijke groet,
Patrick Zelechovsky

FOREGOLFERS.NL



Greens zonder
Pitchmarks
Het marshalteamÂ wil graag een
bijdrage blijven leveren aan een
prachtige baan. Daarom kiezen we
regelmatig voor actuele themaâ€™s.

Voor de komende maand(en) willen
we de aandacht (opnieuw) vestigen
op het thema 'Pitchmarks'.

Lees meer >

Handicap 36 t/m 54
Vanaf maart werden er iedere maand
9 holes gespeeld door mensen met
een handicap van 36 t/m 54.

Dit waren zowel beginnende golfers
als mensen, die al langer
speeldenÂ en nooit iets aan de
handicap hadden gedaan, maar nu
toch eens met een wedstrijd mee
wilden doen.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/greens-zonder-pitchmarks
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/handicap-36-tm-54


Afmelden voor de nieuwsbrief

TopTracer Closest to pin competitie
Iedere week hebben we een leuke prijs voor de winnaar.Â Op 28 februariÂ is de
uitreiking van de 1e, 2eÂ en 3eÂ prijs. Hoe gaan we het doen:

Meld je aan op onzeÂ site, zodat we weten wie je bent en als je in de prijzen valt
wij dit via Facebook kunnen melden.
Iedere zondag om 16:00 uur sluit de week en wordt de winnaar van de week
bekend gemaakt. De winnaar krijgt 10 punten en dan verder aflopend naar 1
punt. Iedere week tellen we de punten op en maken het klassement kenbaar via
onzeÂ Facebook-pagina.Â Op 28 februariÂ is de uitreiking van de 1e, 2eÂ en
3eÂ prijs.
Hole in one wordt beloond met een extra van 5 punten.

Lees meer >
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