
Zaterdag 30 april 2022

Van de baanmanager mei 2022
De maand april is traditiegetrouw weer een drukke maand geweest op de baan.
De meeste NGF-competitiewedstrijden vinden altijd plaats in deze maand.
Gelukkig kon de competitie dit jaar weer gewoon worden gespeeld. We hebben
veel complimenten van bezoekende teams mogen ontvangen over de baan,
faciliteiten, horeca en onze gastvrijheid. Altijd iets waar we als â€œTeam
Heelsumâ€ natuurlijk blij van worden. Op zaterdag 7 mei wordt de vogelteldag
weer georganiseerd op onze golfbaan, graag uw aandacht voor het bericht
verderop in deze nieuwsbrief.

Inmiddels zijn de eerste teken weer gesignaleerd. Controleer dus met regelmaat
of u ergens een tekenbeet heeft om vervelende situaties te voorkomen. Ook dit
jaar hebben we ervoor gekozen om eventuele nesten met processierupsen te
bestrijden, wanneer ze worden gesignaleerd. Komt u een nest met
processierupsen tegen, meld dit dan bij de receptie.



Er zijn nog lockers beschikbaar
Inmiddels is de indeling van de lockers in de nieuwbouw gemaakt en hebben
leden, die op de wachtlijst stonden voor een locker, bericht gehad of krijgt men dit
kort na het weekend. Er zijn nog een aantal kleine en een aantal grote
bovenlockers over. De kosten van deze lockers bedragen:

Klein boven Â Â Â  â‚¬ 95,- per jaar;
Groot boven Â  â‚¬ 155,- per jaar.

Wilt u graag een bovenlocker huren, neemt u dan contact op via:
ledenadmin@gcheelsum.nl
Â 
Players 1st
Half mei wordt het 1e deel van de leden weer gevraagd om de players 1st
enquÃªte in te vullen. Ik wil u allen vragen om deze enquÃªte weer in te vullen.
Deze geeft mij en het bestuur zeer waardevolle informatie. 1/3 deel van de leden
krijgt de enquÃªte half mei; de rest van de leden ontvangt de enquÃªte in juli of
oktober. Alvast dank voor het invullen!
Â 
Veel mooie golfrondes toegewenst!

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfclub Heelsum
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Algemene Leden Vergadering
op dinsdag 17 mei om 19:30
uur
Op de ledenvergadering worden diverse onderwerpen
aangesneden, zie hiervoor de ALV-pagina op de
website.

Lees meer >

â€‹WhatsApp-groep om
golfafspraken te maken
Om het makkelijker te maken om andere leden te
leren kennen is er speciaal voor onze leden een
WhatsApp-groep aangemaakt.

Lees meer >

Foregolfers uw golfshop

â€‹HANDICAP 36 t/m
54 wedstrijden 2022
Op zaterdag 16 april werd de tweede
9 holes wedstrijd van 2022
georganiseerd.
Er was een enthousiaste groep
deelnemers.
Het was wederom prachtig golfweer,
waardoor de spelers nog blijer
werden.

Lees meer >

Driving Range a.s.
maandag en dinsdag
gesloten

I.v.m. de aanleg van de
beregeningsinstallatie is de Driving
Range maandag 2 mei en wellicht ook
op dinsdag 3 mei gesloten. Excuses
voor het ongemak.

Het baanmanagement
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Club van 27 doneert Stichting
Handicart
De Stichting Handicart bedankt de Club van 27 voor
de donatie van â‚¬ 1.044.

Lees meer >

â€‹Introductie-
wedstrijd
woensdagavond 11
mei
Op 11 mei a.s. organiseert de
woensdagavondcommissieÂ een
introductiewedstrijd.
Nodig een gast uit en speel mee met
de woensdagavondwedstrijd!

Lees meer >

Rittenkaart actie
Golfsschool
De golfschool introduceert een eigen
gin met ingrediÃ«nten die afkomstig
zijn van onze golfbaan.
Bij een 10-rittenkkaart ontvang je een
gin-pakket.

Lees meer >

Foregolfers uw golfshop

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/club-van-27-doneert-stichting-handicart
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/introductie-wedstrijd-woensdagavond-11-mei
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/rittenkaart-actie-golfsschool
https://gcheelsum.nl/nl/shop


Foregolfers nieuws
â€‹mei 2022
Inmiddels zijn we ruim 3 maanden
verder en ik heb het enorm naar mijn
zin in Heelsum. Meerdere
competitieteams aangekleed, mooie
bestellingen mogen doen en ook
kleine wensen kunnen vervullen.

Lees meer >

Zaterdag 7 mei 6:30
uur Vogelteldag op
Golfbaan Heelsum
Door de NGF is in 1999 de
vogelteldag in het leven geroepen
Vogelbescherming Nederland en de
NGF staan voor het beschermen, in
stand houden en uitbreiding van de
vogelpopulatie

Lees meer >

Foregolfers uw golfshop

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/foregolfers-nieuws-mei-2022
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/zaterdag-7-mei-vogelteldag-op-golfbaan-heelsum
https://gcheelsum.nl/nl/shop


Afmelden voor de nieuwsbrief

Korte lontjes
Enkele weken geleden werd door Ã©Ã©n van onze
marshals een cursus 'Omgaan met onredelijk gedrag'
bijgewoond, georganiseerd door een naburige
golfbaan.

Lees meer >

â€‹Old Grand-Dad
Clubwedstrijd
De CLUBWEDSTRIJD van Golfclub
HeelsumÂ wordt gespeeld op
maandagÂ 23 mei 2022.Â De 5 beste
OLD GRAND DAD deelnemers gaan op
12 juli 2022Â naar de regiofinale die
opÂ Golfbaan Prise dâ€™Eau
gespeeld wordt.

Lees meer >

â€‹Laatste nieuwtjes
van de WeCO mei
2022
18 april Het Gouden Paasei.
Wat een prachtig dag, zonovergoten
en warm was het deze tweede
Paasdag. De sfeer zat er vanaf het
begin goed in. Dat kwam natuurlijk
ook mede dankzij Jaimy die de hele
wedstrijd sponsorde.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen
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