
Vrijdag 2 september 2022

Van de baanmanager september 2022
De maand van de Airborne herdenkingen is weer aangebroken. Eindelijk is er
weer een volledig programma, na de stilte tijdens de corona periode. De Airborne
wedstrijd op zaterdag 17 september is inmiddels volgeboekt, echter in de
avondwedstrijden in de week vooraf is nog wat ruimte. Nodig een gast uit en
speel mee op een van deze gezellige avonden. U kunt zich inschrijven via de
wedstrijdmodule van E-golf tot week voor aanvang van de wedstrijd.

Helaas heeft Jaimy moeten besluiten om tot in ieder geval tot eind oktober, de
keuken op maandagen te sluiten voor diner. Lunchen is op maandag wel gewoon
mogelijk. Ook kunt u na uw avondronde op maandag nog een drankje in het
clubhuis nuttigen. Uitdagingen op het personele vlak liggen aan deze beslissing
ten grondslag.

Van onze buren aan de Ginkelseweg en de Dopheidelaan krijgen we regelmatig
klachten over het verkeersgedrag. Er wordt met name veel te hard gereden
volgens de buurtbewoners. Graag uw aandacht hiervoor, 30 km per uur is op de
Ginkelseweg en de Dopheidelaan meer dan hard genoeg.

Wellicht heeft u het al meegekregen, voor het eerst in de geschiedenis is er een
beregeningsverbod ingesteld voor de Veluwe. Er mag alleen nog worden
beregend tussen 22:00 uur en 07:00 uur. Vooralsnog heeft de golfbaan hier geen
last van, aangezien de baan veelal in de nacht wordt beregend. Ook is onze
hypermoderne installatie zo in te stellen, dat we zo min mogelijk water gebruiken
om goed resultaat te bereiken. Dit kan omdat vrijwel alle sproeiers individueel zijn
in te stellen. We gaan dus zuinig met ons water om.

Veel plezier op de baan!
Gerd-Jan Toonen

Baanmanager Golfbaan Heelsum



Voorzittersvlog september 2022
Bekijk hier deÂ voorzittersvlog van september 2022 met Carlo van Haren enÂ Joop
Verhagen.
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â€‹Nieuws Handicap 36 t/m 54
Op zaterdag 3 september organiseren we weer de 9
holes wedstrijd voor mensen met een handicap van
36 t/m 54.

Lees meer >

https://youtu.be/P9G9wMyzNd0
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
http://www.gcheelsum.nl/
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuws-handicap-36-tm-54


Save the date! voor
12q

Op vrijdag 30 september a.s. vindt
een groots benefiet golfevenement op
Golfbaan Heelsum plaats met als doel
het inzamelen van geld voor
onderzoek naar 12q ,Â een zeldzame
levensbepalende
chromosoomafwijking.

Lees meer >

Eurogames in
Nederland opmaat
naar meer
Het grootste sportevenement voor
homoseksuelen, lesbiennes,
biseksuele, interseksuelen,
transgenders en non-binaire
poersonen vond afgelopen week
plaats in Nederland. Het 'inclusieve'
golftoernooi van de Eurogames werd
gespeeld op Golfclub Heelsum.

Lees meer >

Vriendinnendag 2022
Vorig jaar tijdens de viendinnendag regende het
pijpenstelen; dit jaar was het kurkdroog en aan de
warme kant voor het golfevenement.

Lees meer >

Hole-in-One vanÂ Sietske
Jansen

Op zondag 31 juli sloegÂ Sietske Jansen tijdens de
'Heelsummer' op Helsum 2 een Hole-in-One.

Zie ook >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/save-the-date-voor-12q
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/eurogames-in-nederland-opmaat-naar-meer
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/vriendinnendag-2022
https://gcheelsum.nl/nl/club/activiteiten-wedstrijden/hole-in-ones-op-golfbaan-heelsum


Afmelden voor de nieuwsbrief

NGF-competitie 2023,
u kunt zich t/m 14
sep. opgeven!
Je hebt nog bijna twee weken om je in
te schrijven voor de
voorjaarscompetitie voor 2023. Tot nu
toe hebben circa 130 mensen dat al
gedaan. Wacht niet te lang.
Inschrijving sluit op 14 september om
24:00 uur.

Lees meerÂ >

Benefood
Golftoernooi EGC
Papendal 2022

Benefiet 18 holes golftoernooi voor de
voedselbank, vrijdag 30 september
2022 vanaf 11.30 uur.

Lees meer >

Nieuws WeCo sep 2022
Terwijl ik dit schrijf is het buiten 33 graden, weinig tot
geen wind en zonnig en droog. Het is bijna te warm
om te golfen, laat staan om te typen.

Lees meer >

Boeken De baan De club
Open
Dagen

Contact

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ngf-competitie-2023-u-kunt-zich-tm-14-sep-opgeven
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https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/nieuws-weco-september-2022
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