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Sponsors slaan op -golfbaan 
42.500 euro richting de hole 

Het organisatieteam is dolblij met het prachtige bedrag dat ondernemers bij 
elkaar hebben gegolft (Foto: pr). 

HOOFDDORP - Het Haarlemmermeerse 
bedrijfsleven was onlangs actief op 
de golfbaan  The  International Golf 
waar de zesde Bardo Golfdag werd 
georganiseerd. Op deze dag kwamen 
ondernemers uit de regio en zelfs 
daarbuiten samen om te golfen voor 
hetgoede doel.Ookwerden alle items 
ten behoeve van de veiling gratis ter 
beschikking gesteld aan Bardo. De 
sportieve happening leverde uitein-
delijkeen eindopbrengstvan 42.500,-
euro op en kan dus als zeer succesvol 
worden betiteld. 

Aan het zesde golftoernooi deden 
dit jaar 52 golfers van diverse 
bedrijven in de regio mee, waar-
onder Dura  Vermeer,  al deelnemer 
van het eerste uur en de Millenaar  
Group,  waarvan Mieke Millenaar 
bestuurslid is van de Stichting 
Vrienden van Bardo. Ook Rabobank  

Haarlemmermeer had dit jaar inge-
schreven met liefst twaalf perso-
nen, alsmede Schiphol en verzeke-
ringsbedrijf Zorg & Zekerheid. Het 
bedrag komt ten goede aan de zorg 
die hard nodig is om mensen in de 
laatste fase van hun leven behulp-
zaam te zijn. 

Financieel succes 
Het organisatieteam was uiteraard 
uiterst verheugd over het forse 
bedrag dat de sponsors deze dag 
hadden ingebracht. Daarover zegt 
Frans van der Riet: "Het feit dat het 
voor het goede doel is, is natuur-
lijk randvoorwaarde maar wij ver-
heugen ons erover dat weer een 
enthousiaste groep ondernemers 
tijd en geld heeft vrijgemaakt om  

deze golfdag tot een financieel suc-
ces te maken." 
In de organisatie zaten Anneke van 
Doorn, Ton Koningen, Dennis Nieu-
wenhuys, Jacqueline Schweig, Mar-
jan  McGill,  Willeke van Uden en 
Dick Cohen. Voor laatstgenoemde 
was het zijn laatste activiteit als 
medeorganisatorwanthij was enige 
tijd geleden opgenomen in  Hospice  
Bardo en in zijn kamer hebben de 
organisatoren nog menig uurtje 
doorgebracht voor de voorbereidin-

gen van dit golftoernooi. 
VanUden: "Ja, datwas ergtriestwant 
Dick is drie dagen na deze golfdag 
overleden. Hij was al geruime tijd 
vrijwilliger voor Bardo en heeft alle 
golftoernooien als organisator mee-
gemaakt. Hij is het voorbeeld van 
iemand die in de laatste fase van 
zijn leven nog alles heeft gedaan 
om er uit te halen wat mogelijk 
was. Dick was tot de laatste minuut 
een voorbeeld voor ons allen en wij 
troosten ons met de gedachte dat 
hij toch zijn laatste Bardo golfdag 
heeft mogen meemaken". • 
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