
Maandag 1 augustus 2022

Van de baanmanager augustus 2022
Het is alweer juli; de zomer is halverwege en de vakanties zijn in volle gang. De
baan ligt er heel mooi bij en wordt goed beoordeeld door zowel leden als gasten.
Ook de rough is dit jaar beter onder controle, waardoor de ballen veel beter te
vinden en te spelen zijn.
Afgelopen week is eindelijk het baantoilet geplaatst bij de schuilhut naast Sandr 6.
Het betreft een toilet van het merk Kazuba. Deze toiletten zijn al op diverse
golfbanen in het land te vinden. De Kazuba is een autonoom toilet. Allereerst
worden vaste stoffen en vloeistoffen gescheiden. Dan, met een zacht briesje en de
hitte van de zon, die een continue luchtstroom creÃ«ert, worden de vaste stoffen
gedehydrateerd en de vloeistoffen verdampt. In het toilet is geen water aanwezig,
wel is er een handgel, waarmee u uw handen kunt wassen.

Inmiddels is ook de tuin aangeplant en heeft het terras weer een fraai aangezicht.
Eind augustus gaan we starten met het vervangen en de aanleg van een aantal
nieuwe paden in de baan. De paden worden dan voorzien van een nieuwe half-
verharding. Na de aanleg mogen de paden Ã©Ã©n of meerdere dagen,
afhankelijk van het weer, niet worden betreden. Hierom zullen er op bepaalde
plekken omleidingen worden ingesteld. Meer informatie hierover volgt later deze
maand via de website.
Veel plezier op de baan en / of een fijne vakantie!

Gerd-Jan Toonen
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Benefood
Golftoernooi EGC
Papendal 2022
Benefiet 18 holes golftoernooi voor de
voedselbank, vrijdag 30 september
2022 vanaf 11.30 uur

Zie ook >

Golfen tijdens de
Airborneweek
Nodig een gast uit en speel mee met
de avondwedstrijden tijdens de
Airborneweek van 12 t/m 14
september 2022.

Lees meer >

Jeugdgolf 2022
Vanaf dit voorjaar zijn we wat anders van start
gegaan met de jeugdlessen en begeleiding dan
andere jaren.
De opzet van de jeugdlessen en begeleiding is in
samenwerking met de pro's veranderd.Â 

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/benefood-golftoernooi-egc-papendal-2022
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/golfen-tijdens-de-airborneweek
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/jeugdgolf-2022


23 augustus
vriendinnendag
Op 23 augustus wordt er weer een
vriendinnendag georganiseerd.
Voor deze wedstrijd kan zowel voor
18 als 9 holesÂ worden ingeschreven
met een vriendin van buiten de club.

Lees meer >

Woensdagavond =
serieus, gezellig
golfen!
De woensdagavondwedstrijd is ooit in
het leven geroepen om de werkenden
onder ons gelegenheid te bieden door
de week een wedstrijd te spelen.
Zo leer je nieuwe mensen kennen
Ã©n houd je de speelvaardigheid op
peil.

Lees meer >

NGF-competitie 2023, u kunt
zich gaan opgeven!

Vanaf nu staat de inschrijving open voor het voorjaar
2023.

Lees meer >Â 

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/save-the-date-23-augustus-vriendinnendag
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/woensdagavond-serieus-gezellig-golfen
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ngf-competitie-2023-u-kunt-zich-gaan-opgeven


Afmelden voor de nieuwsbrief

Gelders Golf
Kwadrant
Van 18 tot en met 21 juli hebben de
wedstrijden van het Gelders Golf
Kwadrant (GGK) weer
plaatsgevonden. Dit jaarlijks
terugkerende evenement voor de
jeugd vindt plaats op meerdere
golfbanen in de regio.

Lees meer >

Wedstrijd Handicap
36 t/m 54
Zaterdag 6 augustus organiseren we
weer de 9 holes wedstrijd voor
mensen met een handicap van 36 t/m
54.
Uit ervaring weten we, dat velen
onder u een drempel voelen om hier
aan mee te doen.

Lees meer >
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Open
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