Kerstcadeau voor golfers failliet Naarderbos: gratis spelen
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Open Golfclub Olympus uit Amsterdam biedt gedupeerde spelers van golfbaan Naarderbos een
kerstcadeau aan. Zij mogen tot 6 januari onbeperkt gratis golfen op hun complex met 27 holes,
de Hoge Dijk. Het golfcomplex ligt in een natuurgebied tussen Amsterdam, Weesp en
Abcoude en is vanuit Naarden in een kwartier bereikbaar.
Volgens voorzitter
Gerda Driessen kennen diverse leden van Olympus spelers van Naarderbos en ontstond zo de
vraag of ze niet iets konden doen.
,,Het is nog maar de vraag of er een doorstart komt na dit derde faillissement van het
Naarderbos. Deze groep een hart onder de riem steken past zeker bij het open karakter van
onze club”, licht zij toe.
Behalve het gratis spelen, wordt op zondag 6 januari tussen 14.00 en 16.00 uur speciaal voor
Naarderbosspelers een open dag gehouden met uitleg over de activiteiten en wedstrijden van
de golfclub, gratis lessen of een analyse van je swing.
Met korting kunnen spelers lid worden van Olympus. Op die manier valt de schade die ze
geleden hebben door het faillissement waarschijnlijk mee, denkt Driessen.
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