
 

 
 

GOLF PARK TERVUREN 
Vernieuwend. Uitdagend. Ontspannend. 

 

Nieuwsbrief 1 – 31 mei 2020 

Hallo beste volger van Golf Park Tervuren, 

Eindelijk is het zover!!! Afgelopen week is op de gemeenteraad ons dossier voor de uitbating van de golf in 
Duisburg goedgekeurd. Normaal zouden we dit samen met jullie vieren met een lekker glas wijn of een frisse pint 
maar door de huidige omstandigheden zal dat wat later gebeuren. Jullie hebben dit zeker nog te goed van ons. 
Beloofd!  

Vermits het dossier nu goedgekeurd is, kunnen we officieel van start gaan met de voorbereidingen. De start zelf 
is voorzien op 1 januari 2021. Op de achtergrond is er al hard gewerkt om een vliegende start te nemen en alles 
tijdig klaar te krijgen. Nu zullen we ook onze communicatie opstarten en jullie op de hoogte houden. Vermits we 
elkaar nog niet fysisch kunnen ontmoeten en we toch al veel vragen krijgen, hebben we besloten om enkele online 
informatiesessies te organiseren. Inhoudelijk zijn de drie sessies dezelfde. 

We voorzien sessies op: 

• Donderdag 18 juni om 20u 

• Zaterdag 20 juni om 10u 

• Dinsdag 23 juni om 20u 

Jullie kunnen zich HIER inschrijven voor één van deze sessies. Iedereen is welkom! 

Daarnaast zal je via deze e-mails op regelmatige basis updates krijgen van de verschillende stappen in de 
voorbereiding. We zijn blij dat we onze communicatie kunnen opstarten want we horen soms de zotste geruchten.  
Voor alle duidelijkheid: het clubhuis zal niet worden afgebroken maar wel worden gerenoveerd, hole 9 zal niet 
verdwijnen, het lidgeld zal marktconform zijn, …  

Als jullie concrete vragen hebben of bezorgdheden willen checken, kan je altijd contact opnemen via 
hallo@golfparktervuren.be of met één van de bestuursleden. Het overzicht van de bestuursleden staat op de 
website (https://www.golfparktervuren.be/wie-zijn-we) en daar vind je ook onze mailadressen. In de volgende 
nieuwsbrieven zal telkens één van onze bestuursleden zich aan jullie voorstellen.  

In afwachting van de volgende nieuwsbrief en de informatieavonden kan je al wat informatie vinden over onze 
visie en waarden op onze website. 

 

Zo, dit is het voor de eerst nieuwsbrief. In onze volgende nieuwsbrief zullen we een overzicht geven van onze visie, 
want we zijn ervan overtuigd dat de site een enorm potentieel heeft.  

En tot slot nog even dit. We zijn enorm blij met de talrijke en zeer leuke reacties die we tot vandaag kregen. We 
zullen er alles aan doen om, samen met jullie, Golf Park Tervuren een open en toffe golfclub te maken.  

Tot snel! 
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