
Vrijdag 1 juli 2022

Van de baanmanager juli 2022
Voor u hierbij alweer de nieuwsbrief van juli. De vakantieperiode staat weer voor
de deur. Dit seizoen zie ik, dat de baanbezetting en daarmee de druk op de
starttijden weer normale vormen aanneemt. Doordat we hopelijk covid achter ons
hebben gelaten, zijn er weer veel meer dingen mogelijk. We gaan weer op
vakantie, gaan op kleinkinderen passen en maken andere uitstapjes. Hierdoor
ontstaat er ruimte in de startlijst en is het meestal mogelijk om op de dag, dat u
wilt spelen, nog een starttijd te reserveren. Denkt u er aan om uzelf aan te
melden, voordat u de baan in gaat? En indien er wijzigingen zijn in een flight: deze
graag doorgeven aan de receptie.

Op maandag 25 juli wordt er een grote golfdag op onze baan georganiseerd.
Hiervoor zijn in de middag alle lussen gesloten. Houd hier vast rekening mee in uw
agenda.

EuroGames Nijmegen 2022
EuroGames Nijmegen 2022 is een inclusief sportevenement met ongeveer 19
verschillende sporten en ongeveer 2.000 deelnemers van alle niveaus. De spelen
vinden plaats van 27 tot en met 30 juli in Nijmegen. Op donderdag 28 en vrijdag
29 juli zullen zoâ€™n 90 golfers het golftoernooi op onze baan spelen. Als host
van dit toernooi wil Golfclub Heelsum het belang van een inclusieve
sportomgeving onderschrijven. Er zullen tijdens het toernooi een aantal leuke side
events worden georganiseerd. U bent hierbij van harte welkom. Houd de
komende weken hiervoor de website in de gaten.

Veel golfplezier en een fijne vakantie!

Gerd-Jan Toonen
Baanmanager Golfbaan Heelsum
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Kennismaken met Golf tijdens
het Big Green Egg open
Op vrijdag 15 juli a.s. organiseren Golfschool en Golfclub
Heelsum samen een kennismaking met Golf tijdens het
Big Green Egg open op de Rosendaelsche Golfclub.

Lees meer >

Zomer daluren abonnement
2022
U bent nog geen lid, maar wilt graag de maanden juli
en augustus gebruiken om regelmatig te golfen?
Maak dan nu gebruik van onsÂ 
Zomer Daluren Abonnement.

Lees meer >

Foregolfers uw golfshop

Golfschoenen 30% korting

GolfstoreForegolfers

Concept notulen
Ledenvergadering
Voor de Concept notulen Algemene Leden
Vergadering van 17 mei 2022 en het overzicht van de
Referenten 2022.

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/kennismaken-met-golf-tijdens-het-big-green-egg-open
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/zomer-daluren-abonnement-2022
https://gcheelsum.nl/nl/shop
https://gcheelsum.nl/nl/shop
https://gcheelsum.nl/nl/club/inloggen-ledenleden-informatie/algemene-leden-vergaderingen


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,

Lees meer >

Wedstrijd Handicap
36 t/m 54
Op zaterdag 9 juli wordt vanaf 15:00
uur gestart. Dat is de start van de
maandelijkse 9 holes wedstrijd voor
mensen met een handicap van 36 t/m
54.

Lees meer >

Vrijwilligers gevraagd voor Big Green Egg
Van 14 tot 17Â juli vindt er op de Rosendaelsche golfclub in Arnhem
eenÂ wedstrijd in de Ladies European Tour plaats.

Klik hier voor meer informatie.

https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/save-the-date-voor-12q
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/wedstrijd-handicap-36-tm-54
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vrijwilligers-gevraagd-voor-big-green-egg


Foregolfers uw golfshop

Ingebruikname
locker- en
buggyruimteÂ 
Eindelijk is het dan zo ver! Op vrijdag
17 juni zijn de lockers in de nieuwe
ruimte in gebruik genomen.

Lees meer >

De komende
wedstrijden van de
WeCo
Wat zal de komende golfzomer ons
brengen voor u als
wedstrijddeelnemer en ons als Weco?

Lees meer >

https://gcheelsum.nl/nl/shop
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/ingebruikname-locker-en-buggyruimte-vrijdag-17-juni-2022
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/de-komende-wedstrijden-van-de-weco


Foregolfers uw golfshop
â€‹

Vertrouwenscontactpersoon
Golfclub Heelsum volgt de adviezen van de
sportkoepel NOC/NSF in het waarborgen van een
veilige sportomgeving.

Lees meer >

Foregolfers uw golfshop

https://gcheelsum.nl/nl/shop
https://gcheelsum.nl/nl/nieuws/vertrouwenscontactpersoon
https://gcheelsum.nl/nl/shop
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