
 

Weekend Juniors met ouders & sympathisanten 

Durbuy , zaterdag 10 juli - zondag 11 juli 2021 

 

Beste Golfvrienden, 

Deze zomer gaan we terug naar Durbuy. We spelen op zaterdag het terrein “Durbuy” en op 
zondag het terrein van “Five Nations”. Alle jeugdspelers met GVB (hcp 0 t/m 54) zijn van 
harte welkom!   

We verblijven opnieuw in het Vakantie- en Wellness Centrum Dennenheuvel te Durbuy.  

 

PROGRAMMA 

Zaterdag 10 juli 2021 

• 09u00 : bijeenkomst in golfclub Durbuy 
               Adres  : Golf Durbuy 
               Route d’Oppagne 34  6940 Barvaux s/Ourthe 
               Tel: +3286214454 
               www.fivenationsdurbuy.be  
Ligt op ongeveer 140 km vanuit Aalst - reistijd: 1u35 

• 10u00 : start eerste wedstrijd  

• Na een bezoek aan hole 19 verplaatsen we ons naar het hotel.  
“Vakantie- & Wellnessdomein Dennenheuvel” 
Adres: Mont-des-Pins 100, 6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe).  
Ligt op ongeveer 12 km - reistijd : 12 min 
http://www.dennenheuvel.be  

• 19u00 : apéro & diner-barbecue 
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Zondag 11 juli 2021 

• Ontbijt  

• 10u00 : start tweede wedstrijd op het golfterrein van Five Nations 
              Adres : Ferme du Grand Scley 
              5372  Méan 
              Tel : +3286214454 
               www.fivenations.durbuy.be 

• 16u00 : prijsuitreiking en afsluiting van het weekend 

Prijs arrangement 

 

Speler volwassene, 1e en 2e persoon per kamer   270€ per persoon 
Speler volwassene, 3e en 4e persoon per kamer   250€ per persoon 
Juniors en niet-speler volwassene, 1e en 2e persoon per kamer 130€ per persoon  
Juniors en niet-speler volwassene, 3e en 4e persoon per kamer 120€ per persoon  
Single kamer speler volwassene     295€  
 
Wat is inbegrepen :  

1 overnachting  
1 ontbijt  
BBQ inclusief aperitief, wijn, water …  
2 x greenfee 18 holes volwassenen Five Nations & Durbuy 
Greenfees Juniors (tot 18 jaar) worden aangeboden door de Kluizen! 

 
Inschrijvingen 

 
Inschrijven kan via I-golf (hcp O t/m 54).  Gelieve het aantal deelnemers de vermelden.  
Voorschot van 50€ per persoon te betalen bij inschrijving op rekening BE73 3770 4245 9260 
- juniors De Kluizen. Omwille van een lopende optie moeten we de reservaties doorgeven op 
uiterlijk 23 juni. Voor wie vragen heeft :  juniors.dekluizenaalst@gmail.com  Gilles Van Den  
Meerssche - 0478529811 of katlijn@verbeke-online.be - 0473522956  
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