
Maandag 2 augustus 2021

Van de baanmanager augustus 2021
Het is alweer augustus; de zomer is halverwege en de vakanties zijn in volle gang.
Op de club zijn de voorbereidingen voor de projecten, die vanaf dit najaar worden
uitgevoerd, in volle gang. De baan ligt er heel mooi bij en wordt goed beoordeeld
door zowel leden als gasten. Hier en daar zijn er wel wat aanmerkingen op de
rough. Om die reden is de speelrough wat breder uitgemaaid en zijn de carries
(gebied tussen afslag en begin fairways) op verschillende plekken ook gemaaid.
Alle lof voor onze greenkeepers en de baancommissie.
Â Â 
In de Airborne-week worden een aantal leuke avondwedstrijden georganiseerd,
waarbij elk lid ook een gast kan uitnodigen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie hierover. Schrijf u snel in voor deze leuke avonden!
Â Â 
Ik wil u er nog eens op attenderen, dat het belangrijk is om uzelf aan te melden,
voordat u de baan in gaat. In de hal van de receptie staan 2 pcâ€™s, waarop dit
mogelijk is. Wilt u op het laatste moment nog een wijziging binnen uw flight
doorgeven, dan kunt u dit via de receptie doen. Het is belangrijk, dat de receptie
weet welke personen er aanwezig zijn in de baan.
Â Â 
Sinds 1 januari geldt op het gehele complex een rookverbod. Roken is alleen
toegestaan op een klein deel van het terras. Verder is het gehele complex, dus
ook de parkeerplaats en de driving range, rookvrij.
Â Â 
Veel plezier op de baan en/of een fijne vakantie!

Gerd-Jan Toonen

Voorzittersvlog augustus 2021
Bekijk hier deÂ voorzittersvlog van augustus 2021Â metÂ Stefan Rebergen
enÂ Joop Verhagen.
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â€‹Golfen tijdens de Airborne-week
Nodig een gast uit en speel mee tijdens de Airborne-week van 13 t/m 18
september 2021
Â 
Om ook dit jaar de beperkte activiteiten rondom de herdenkingen van de
luchtlandingen toch wat meer glans te geven, worden er In de week van de
Airborne-wedstrijd een aantal leuke evenementen georganiseerd. Op de dinsdag,
woensdag en de donderdag zijn er in het begin van de avondwedstrijden, gespeeld
over 9-holes waarbij elk lid van Golfclub Heelsum een gast kan uitnodigen.

Lees meer >

â€‹Tweemaal Hole-in-OneÂ  Â 
Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â 

Harry WitvlietÂ Helsum 6

Rob Singels Airborne 8

Lees meer >

Inschrijving NGF-competitie
2022 sluit 14 september
Corona heeft helaas veel roet in het eten gegooid de
laatste 2 jaar, maar enthousiast gaan we starten om
de voorjaarscompetitie 2022 te gaan organiseren.

Lees meer >

â€‹Foregolfers uw Golfstore

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfen-tijdens-de-airborneweek
https://gcheelsum.nl/nl/club/activiteiten-wedstrijden/hole-in-ones-op-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/inschrijving-ngf-competitie-2022-sluit-14-september
https://foregolfers.nl/


VriendinnendagÂ  Â 
Â  Â  Â  Â Â 

â€‹Dinsdag 17 augustus.
De damescommissie nodigt je van
harte uit om, samen met je vriendin
van een andere golfclub, een
superdag te beleven op onze
uitdagende golfbaan.

Lees meer >

Kom jij de Weco
versterken?
Afgelopen tijd hebben we wisseling
van de wacht gehad binnen het team
van de WeCo. Dit is goed, om steeds
vernieuwde energie te houden. Maar
wel zijn we op zoek naar versterking.
Kom jij ons team versterken?

Lees meer >

Golf Connects! De
gong
Zo af en toe schalt een helder geluid
over de golfbaan. Weer iemand die de
gong op de drivingrange heeft weten
te raken. Weer even een blije golfer,
want hoe leuk is het niet om die gong
op 115 meter afstand en 5 meter
hoogte te raken. Zelfs als dat per
ongeluk ging heb je toch onmiddellijk
de neiging om dit nÃ³g een keer te
doen. En dat blijkt dan toch best wel
weer lastig.

Lees meer >

Heerenochtend:
shotgun start vanaf 9
augustus
Iedere maandagmorgen houden wij
een 9- en 18 holes qualifying
wedstrijd inÂ een
kameraadschappelijke en
ongedwongen sfeer.
Vanaf 9 augustus gaan we die
wedstrijden op de maandagmorgen
starten viaÂ shotgun, met andere
woorden op dezelfde tijd starten,
maar vanafÂ verschillende holes.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vriendinnendag-17-augustus-2021
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/kom-jij-de-weco-versterken
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golf-connects-de-gong
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/heerenochtend-shotgun-start-vanaf-9-augustus


Afmelden voor de nieuwsbrief

â€‹Foregolfers uw Golfstore

â€‹â€‹Jeugdactiviteiten in juli
Op 4 juli zijn de jeugdkampioenschappen gehouden
wat het einde van het voorjaarsseizoen markeerde. Er
zijn van alle speelniveaus een flink aantal flights de
baan in gegaan om te strijden voor de eerste plaatsen
en om een leuke golfmiddag te hebben.
Lees meer >

â€‹â€‹Leden en Vrienden van
Heelsum
Op zaterdag 7 augustus a.s. organiseren wij weer een
9 holes wedstrijd voor mensen met een handicap van
36.1 tot en met 54.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Lees meerÂ >

Boeken De baan De club
Open
Dagen
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