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Hallo 

Hier is de volgende update over de voorbereidingen van de start van Golf Park Tervuren. 

Rare kerstperiode toch dit jaar. Waarschijnlijk is het voor de meesten onder jullie niet het beste jaar 

geweest. Gelukkig bleef de golfsport gespaard van het virus. We hebben voor het grootste deel van 

het jaar, mits het volgen van de “Park & Play” regels, onze favoriete sport kunnen blijven uitoefenen. 

Wij kijken in ieder geval, met veel goesting en goede moed, uit naar 2021. 

Binnenkort starten de werken aan de infrastructuur. Onze aannemer staat klaar om er in te vliegen. 

Hieronder en op de website vinden jullie nu ook een overzicht van de aangeboden lespakketten. Mede 

dankzij onze virtuele golf, naast onze mooie baan, kunnen we garanderen dat we in februari al “vollen 

bak” zullen starten met de lessen voor starters. 

Ik hou er nog aan om iedereen fijne, kleine eindejaarsfeesten toe te wensen.  

Veel leesplezier. 

 

Lespakketten 
Golf is niet de gemakkelijkste sport om onder de knie te krijgen. Om de basistechniek aan te leren kan 

je als beginner best lessen nemen. Je zal tijdens de lessen begeleid worden om het niveau te halen 

waarbij je je goed voelt en plezier beleeft aan onze mooie sport. Fietsen of zwemmen leer je niet in 

een dag, en golfen ook niet.  

 

Daarnaast ben je in golf nooit uitgeleerd. Zelfs de allerbeste golfers nemen les om de techniek te 

onderhouden of bij te schaven. 

Hier vind je een overzicht van ons lesaanbod.  

https://www.golfparktervuren.be/academy 

https://www.golfparktervuren.be/academy
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Zin om les te volgen in onze golf academy? Vul dan het formulier in op 

www.golfparktervuren.be/academy en je zal binnenkort een lesuitnodiging krijgen. Heb je bijkomende 

vragen stuur dan gerust een mailtje naar academy@golfparktervuren.be. 

 

Secretariaat open             

 

Vanaf deze kerstperiode zullen we het secretariaat open houden. Er zal er telkens iemand van het 

bestuur aanwezig zijn op: 

• woensdag van 13h tot 17h,  

• zaterdag van 10h tot 17h, 

• zondag van 11h tot 15h.  

We doen dit tot het seizoen start en we het secretariaat en het nieuwe clubhuis vaker kunnen open 

houden. 

We merkten dat er toch wel wat mensen naar onze club komen om wat uitleg en eens rond te kijken. 

Wel, we zullen er zijn die dagen om al die mensen te verwelkomen. 

Ondertussen zijn er genoeg klusjes op te knappen op de site. Dus we houden ons wel bezig      . 

  

Ontmoet het bestuur al virtueel – Natalie Schoonjans 

Functie: golfrelatiemanager 

De voorlaatste in de rij is Natalie, onze golfrelatiemanager. Zij is zeker een oude bekende in Duisburg. 

We zijn blij dat we haar in ons midden hebben. 

Leer haar kennen via deze link.  

mailto:academy@golfparktervuren.be
http://www.golfparktervuren.be/natalie

