
Woensdag 1 september 2021

Van de baanmanager september 2021
In de Airborne-week worden een aantal leuke avondwedstrijden georganiseerd, waarbij elk lid
ook een gast kan uitnodigen zonder dat hier greenfee voor verschuldigd is. U speelt samen
met uw gast een teamwedstrijd, Jaimy zorgt voor een leuk buffet. 
 Kortom een gezellige 9-holes ronde en een leuke avond. Inschrijven is nog mogelijk tot een
week vooraf. Schrijf u snel in voor deze leuke wedstrijden! 
 
Binnenkort volgt een extra nieuwsbrief waarin u wordt geïnformeerd over de voortgang van
de drie projecten die dit najaar en winter gaan worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het
vernieuwen van de beregeningsinstallatie, het renoveren van de kleedruimten en de aanleg
van een buggy / lockerkelder. 
  
Veel plezier op de baan en / of een fijne vakantie!

Gerd-Jan Toonen
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Jan Quanjer <jfquanjer@gmail.com>

Nieuwsbrief september 2021 
1 bericht

Golfclub Heelsum <bounces@mailing.u-mailer.nl> 3 september 2021 om 12:18
Antwoorden op: Golfclub Heelsum <receptie@gcheelsum.nl>
Aan: Jan Quanjer <janq@ziggo.nl>

Het verhaal van Peter Bucknall en
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Golfschool: Nazomer
lespakket - APK
 
De baan ligt er de laatste tijd erg mooi bij
maar is ook ontzettend moeilijk! Iedereen
raakt in een ronde minstens een bal kwijt. 
Gelukkig hebben wij een oplossing voor
het kwijtraken van jullie ballen. 
 
Lees meer >

Airborne week en andere
activiteiten
Ook dit jaar zal er worden stilgestaan bij de
Airborne, in de week van 14 tot 19
september. Er zullen een aantal leuke
evenementen georganiseerd worden om
zo de herdenkingen van de luchtlandingen
wat meer glans te geven. 
 
Lees meer >

John Christie

Nu de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden
nadert, wil ik met jullie het verhaal delen van Judy en Peter
Bucknall en John Christie. 
 
Lees meer >

Vriendinnendag: Code oranje

Dinsdag 17 augustus werd op onze golfclub de traditionele
vriendinnendag georganiseerd. 
De dag waarop de inloopdames een vriendin introduceren
om aan een wedstrijd-plusdag mee te doen. 
 
Lees meer >

Jeugdlid Casper Maassen 
op The Dutch
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Opfrisser Handicap 36 t/m 54
Via deze nieuwsbrief willen we u er nog eens op attenderen, dat zaterdag 4 september weer
een 9 holes wedstrijd wordt georganiseerd voor bovenstaande handicapgroep.  
Hier mogen aan meedoen: Leden, Vrienden van Heelsum en 'Verbeter uw golf' deelnemers. 
  
We starten vanaf 15:00 uur. 
Na uw opgave sturen we u een paar dagen voor de wedstrijd een lijst met de exacte
starttijden.  
Als het niet lukt via de website in te schrijven, kunt u een mail sturen naar Najla Stol:
nstol@xs4all.nl.  
We hopen, dat velen zich zullen inschrijven voor deze gezellige wedstrijd. 
  
Noteer alvast de volgende data:

2 oktober starttijd vanaf 14:00 uur.
23 oktober starttijd 10:30 uur.

 Hartelijke golfgroeten,
Najla, Dicky, Paul en Marian.

Jeugdlid Casper Maassen heeft afgelopen weekend
meegedaan aan de de B-NL challenge bij Golfclub The
Dutch. 
 
Lees meer >
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 Vijfde Bennefood
Benefood Golftoernooi
voor de Voedselbank
Onder de vele vrijwilligers die zich inzetten
voor de Voedselbank Arnhem en Neder-
Veluwe zijn ook een aantal enthousiaste
golfers. Zij hebben vijf jaar geleden het
initiatief genomen voor het Benefood
Golftoernooi. 
 
Lees meer >

Golfreizen 2022
Ziet u ook wel eens die mooie plaatjes
voorbijkomen van golfbanen in het
buitenland en denkt u dan dat wil ik ook
wel eens meemaken? De golfschool
organiseert volgend jaar (2022) 4
golfreizen in: januari / februari / maart.
Deze reizen gaan naar mooie
bestemmingen in Europa. 
 
Lees meer >

Boeken De baan De club Open Dagen Contact

Nog 14 dagen de tijd om in te
schrijven

De inschrijving voor de NGF-competitie 2022 is nog steeds
geopend, maar sluit op 14 september 2021!
Niet vergeten! 
 
Lees meer >

Afmelden voor de nieuwsbrief
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