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Bent u toe aan een lekker dagje uit? Heerlijk uit-
waaien tussen de weilanden en genieten van het 
weidse uitzicht over de polder Veldzijde te Wilnis? 
Heeft u eventjes genoeg van alle druktes van het 
dagelijks leven? Kom dan eens actief ontspannen 
op Golfpark Wilnis. Een rustig gelegen golfpark, 
midden in het groene hart  in een prachtig pol-
derlandschap zonder spoorwegen, snelwegen of 
drukke provinciale wegen, op slechts een kwartier 
rijden van Amsterdam en Utrecht.

Van een golfclinic voor beginners tot een 18 holes 
qualifing wedstrijdbaan en van een kopje koffie 
op een zonnig terras tot een compleet diner in 
de serre met uitzicht over de golfbaan; Golfpark 
Wilnis is voor iedereen toegankelijk. 
U bent naast het golfen natuurlijk ook gewoon 
welkom om uw familiefeest in deze sportieve om-
geving te organiseren. Dat kan op diverse wijzen 
en met of zonder golfevenement. Onze horeca is 
u graag van dienst!

De wedstrijdbaan voldoet aan de hoogste eisen 
van de golfsport, voor de beginners hebben we 
een fantastisch aangelegde korte baan, hier kunt 
u de fijne kneepjes van de golfsport onder de knie 
krijgen. Waarom begint u niet met deze fascine-
rende sport? 

Golfpark Wilnis, een pareltje 
in het Groene Hart!

Door de verschillende oefenfaciliteiten zoals 
een driving range, putting- en chippinggreen, 
oefenbunker, de aanwezigheid van twee golfpro-
fessionals en de 9 holes par-3 baan is dit park 
het domein van zowel ervaren als beginnende 
golfers.   

Wilt u eens kennis te maken met de golfsport?
Eigenlijk is dit HET moment! Nu beginnen met 
een sport die uw leven zal veranderen, en juist 
het najaar is uitermate geschikt voor de eerste 

stappen op de golfbaan. Zodra het volgende 
voorjaar begint heeft u dan immers al genoeg 
ervaring om elk mooi moment te genieten van uw 
nieuwe sport.

Golf duur? 
Welnee, dat is allemaal verleden tijd; uw eerste 
jaar bent u al voor 365,- euro een jaar lang lid van 
de korte baan. Dat is een heel jaar golf voor maar 
EURO 1,- per dag! Eigenlijk willen wij u uitdagen 
uw leven te veranderen en vandaag te begin-
nen. Meldt u zich aan en begin gewoon, u zal 
verbaasd zijn over het gevoel dat u krijgt wanneer 
u de bal voor de eerste keer in de hole speelt; dat 
is het gevoel: Ik wil dit voor de rest van mijn leven 
en het mooie is: dat kan, en vlak bij huis midden 
in het Groene Hart wat ons allen toebehoord.  

Als u tijdens een mooie wandeltocht of fietstocht 
langs de Bovendijk in Wilnis zin heeft in een 
lekker kopje koffie met appeltaart, in een verfris-

sende lunch of een dagschotel van onze chef, 
kom dan eens kijken in restaurant Veldzijde. Met 
ons strategisch gesitueerde terras dat uitkijkt op 
mooie greens en een afslagplaats kunt u in het 
zonnetje echt even genieten. Ook hebben we een 
sfeervolle serre en een ruim restaurant waar u 
van harte welkom bent. 

Neem eens contact met ons op via 
golf@golfparkwilnis.nl of maak een afspraak met 
Tom Blasse; hij verwelkomt u graag.


