
 

Weekend Juniors met ouders & sympathisanten 

Kaatsheuvel, zaterdag 2 juli - zondag 3 juli 2022 

 

Beste Juniors, ouders en sympathisanten 

Deze zomer gaat ons jeugdweekend richting Kaatsheuvel (Nederland). We spelen op 
zaterdag het terrein “De Loonsche Duynen” en op zondag het terrein van “Prise d’Eau”. Alle 
jeugdspelers met GVB (hcp 0 t/m 53) zijn van harte welkom!   

We verblijven in het NH Hotel te Waalwijk.  

 

PROGRAMMA 

Zaterdag 2 juli 2022 

• 09u00 : bijeenkomst in golfclub De Loonsche Duynen1 
               Adres : Veldstraat 6 | 5176 NB De Moer 
               Tel: +31 416 749 800                
Ligt op ongeveer 141 km vanuit Aalst - reistijd: 1u45 

• 10u00 : start eerste flight (Hole 1 & Hole 10) 

• Na een bezoek aan hole 19 verplaatsen we ons naar het hotel: 
« NH hotel Waalwijk »2 
Adres: Bevrijdingsweg 1 | 5161 BZ Sprang-Capelle, Nederland  
Ligt op ongeveer 5 km - reistijd : 10 min 

• 19u00 : apéro & buffet 
 
 
 
 

 
1 https://golfparkdeloonscheduynen.nl/nl 

2 https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-waalwijk 
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Zondag 3 juli 2022 

• Ontbijt  

• 10u00 : start tweede wedstrijd op Prise d’Eau3 (Hole 1 & Hole 10) 
              Adres : Gilzerbaan 400 | 5032 VC Tilburg, Nederland 
              Tel : +31 13 462 8200               

• 16u00 : prijsuitreiking en afsluiting van het weekend 

 

Niet-golf activiteiten 

Ook niet-golfers zijn van harte welkom op ons Juniors weekend. Rond Kaatsheuvel valt er 

een hele boel te beleven. Op 10 minuten sta je in centrum Waalwijk en op minder dan 30 

minuten sta je in Tilburg of Breda en ook Eindhoven is slechts een kleine 40 minuten rijden. 

Trek je graag de natuur in? Dan kan je altijd terecht in het Nationaal Park “Loonse en 

Drunense Duinen”4 of natuurgebied “Huis ter Heide”5. De waaghalzen onder ons kunnen 

natuurlijk ook naar de Efteling6. 

 

Prijzen arrangement 

Twee spelers volwassene      € 256 per persoon 
Speler volwassene + junior tot 12j     € 366 totaal 
Speler volwassene + junior 13j-18j     € 382 totaal 
Twee juniors 13j-18j       € 126 per persoon 
Speler volwassene + niet-speler     € 392 totaal 
Single kamer speler volwassene     € 310  
 
Wat is inbegrepen :  

1 overnachting  
1 ontbijt  
Buffet inclusief aperitief, wijn, water …  
1x greenfee 18 holes volwassenen Loonsche Duynen 
1x greenfee + practice balls Prise d’Eau  
Greenfees Juniors (t.e.m. 18 jaar) worden aangeboden door jeugdbestuur De Kluizen! 
 
 
 

 
3 https://prisedeau-golf.nl/ 

4 https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-loonse-en-drunense-duinen 

5 https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/huis-ter-heide 

6 https://www.efteling.com/nl 
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Inschrijvingen 
 
Inschrijven kan via BEgolf (hcp 0 t/m 54): 

- Elke golfer moet individueel inschrijven via BEgolf 
➢ Gelieve enkel voor meerdere personen in te schrijven indien dit niet-golfers 

betreft 
- Graag kamerschikking en eventuele niet-golfers doormailen naar 

juniors.dekluizenaalst@gmail.com   
- Voorschot van € 60 per persoon te betalen bij inschrijving op rekening  

BE13 1431 1890 6139 - Juniors De Kluizen 
Omwille van een lopende optie moeten we de reservaties doorgeven op uiterlijk 29  mei. 
Voor wie vragen heeft :  juniors.dekluizenaalst@gmail.com  / Gilles Van den  
Meerssche – 0478.52 98 11 / Laura Meuleman – 0476.39 86 97 
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