
Maandag 3 januari 2022

Van de baanmanager januari 2022
Het is 2022, alweer een jaar voorbij. Wat gaat 2022 ons brengen? We hopen
vooral op een golfjaar zonder al te veel obstakels en corona maatregelen. Ik ga
ervan uit, dat 2022 het jaar van de doorbraak wordt en dat de pandemie
beheersbaar gaat worden, waardoor er veel minder maatregelen nodig zullen zijn.

De huidige maatregelen gelden nog tot 14 januari. Wellicht, dat er na de 14e weer
meer mogelijk is op de baan. De bouwprojecten liggen even stil en worden op 10
januari weer hervat. Helaas is het niet gelukt, vanwege de vorst, om voor de kerst
het beton in de nieuwe locker en buggy ruimte te storten. Dit staat nu gepland
voor de 2e week van januari.

Ik kreeg van een van onze greenkeepers een filmpje over het nachtleven op
Airborne. Op dit filmpje is een das te zien, die over de baan struint.

Ik wens u allen een goed en gezond 2022!
Gerd-Jan Toonen

Baanmanager GC Heelsum
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â€‹Kerstlunch dames 2021
Op 14 december was het damesdag op de club. Die
dinsdag vond de traditionele Kerstlunch plaats met de
bijbehorende shotgun wedstrijdronde.

Lees meer >

https://youtu.be/Lz4TbFuyzRc
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/kerstlunch-dames-2021


Wij zijn aanwezig in de shop & voor afhalen
open
Weer moeten wij de winkel sluiten tijdens Ã©Ã©n van de gezelligste weken van
het jaar.
Met dezelfde passie als in de winkel, staan wij ook de komende weken voor u
klaar.
Â 
Helemaal dicht gaan wij natuurlijk niet!â€‹

Lees meer >

â€‹Wedstrijden van 2022 staan
open
De wedstrijden van 2022 staan open en verschillende
inschrijvingen zijn al gedaan. We hebben dit al eerder
aangekondigd

Lees meer >

Old Grand Dad - sponsorde de paardenblik
2021
Coaching de Paardenblik te Wageningen is een kleine zorgorganisatie die zich
richt op coaching en therapie met inzet van paarden. Zij richten zich voornamelijk
op kinderen van 7 t/m 17 jaar met kenmerken van autisme of ADHD die in het
gewone leven steeds meer dreigen vast te lopen door hun beperking.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wij-zijn-aanwezig-en-voor-afhalen-open
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijden-van-2022-staan-open
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/old-grand-dad-sponsorde-de-paardenblik-2021


Foregolfers blijft voor jullie
golfplezier zorgen

Team FOREGOLFERS wenst alle leden en
gasten van GC Heelsum een fantastisch
2022 met heel veel golfplezier!

Er kunnen weer maaltijden afgehaald worden
Wij bieden weer de mogelijkheid om vers bereide maaltijden af te halen.
Hierbij houden wij natuurlijk rekening met de benodigde voorzorgsmaatregelen.

De maaltijden worden dagelijks vers bereidt en hoeft u alleen nog maar op
eenvoudige wijze zelf op te warmen.â€‹

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/brasserie/menu-afhaalmaaltijden


Nieuwjaarsgroet
Golfschool Heelsum
Op naar een hopelijk veel beter
(Corona vrij) 2022!
Namens Golfschool Heelsum wensen
wij jullie een goed en vooral gezond
2022 toe!
â€‹

Met sportieve groet,

Bart, Fred, Arno & MichaelÂ 
Golfschool Heelsum

Facelift Helsum 1
We zijn begonnen aan een
aanzienlijke operatie om Helsum 1
een facelift te geven.
We maken daarbij gebruik van de ca
2.000 m3 zand die is vrijgekomen uit
het graafwerk voor de nieuwe kelder
naast het clubhuis, door sommigen
ook wel 'het zwembad' genoemd.

Lees meer >

https://golfschoolheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/facelift-van-helsum-1


Afmelden voor de nieuwsbrief

Roodborstje op Airborne 1
Een leuk plaatje geschoten 20 december 2021 door
Arno van SlootenÂ op Airborne 1.

Bekijk de grote foto >

Boeken De baan De club
Open
Dagen
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https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/roodborstje-op-airborne-1
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
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