De 24 winnende badeendje-lotnummers Duckrace voor kinderen met kanker:
Bruisend Reeuwijk, zaterdag 1 september 2018
Prijzen DUCKRACE

Mogelijk gemaakt door

1e prijs t.w.v. € 429.Stoere kindertransport fiets
2e prijs t.w.v. 250,Bonnenpakket Miereakker
3e prijs t.w.v. € 99,Woodwatch horloge
Clutch the fold (leer) t.w.v. €89,Senseo koffiezetapparaat
2 uur varen met electrische boot
The pocket (leer) t.w.v. € 30,Cadeaubon
Pakketje diverse artikelen
2 x waardebon van € 20,2 x haarverzorgingspakket
3 x heerlijke kaas
6 x sfeervol decoratiestuk

Nomen tweewielers

2 x pakket diverse artikelen

Radio van Dijk

Lotnummer Eendje
755

Winkeliersvereniging Miereakker

469

Juwelier Goud Gedaan

376

Berdine, Juwelier Goud Gedaan
Radio van Dijk
‘t Wapen van Reeuwijk
Berdine, Juwelier Goud Gedaan
Nagelstudio Stijl
Nomen tweewielers
Schoenenwinkel Kaars
M kappers
’t Kaashuys Reeuwijk
bloemist Blooms

335
101
496
352
608
709
952 en 508
69 en 299
145, 464 en 139
396, 481, 340, 519,
559 en 692
701 en 296

Prijswinnaars kunnen de prijzen met hun lotnummer ophalen bij de desbetreffende
winkel. De 2e prijs kan opgehaald worden bij Vivánt Drogisterij de Butterfly.
Uitslagen staan ook op www.volksvermaakreeuwijk.nl en in Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

Duckrace kraam van Rotary Club Reeuwijk met de prijzen uitgestald.

Duckrace voor kinderen met kanker groot succes
Tijdens Bruisend Reewijk, op zaterdagmiddag 1 september, gingen meer dan 1000 eendjes te
water om te strijden om de prijzen én om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum
waar kinderen met kanker behandeld worden. De Duckrace was een vrolijke en kleurijke
vertoning waarbij de brandweer een handje hielp om de eendjes te laten zwemmen. De cheque
met het mooie bedrag van €5.225,= werd aangeboden aan Marjolein van Leeuwen van het PMC
en aan Bauke Boersma gouverneur Rotary Midden-Nederland.

De Duckrace een kleurrijk tafereel op de breevaart.
Het Prinses Máxima Centrum wil ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van
leven. Door deze kinderen te laten bewegen wordt hun weerbaarheid tijdens de zware
behandelingen vergroot en herstellen ze sneller. Daarom wil Rotary Club Reeuwijk samen met
andere Rotary clubs uit Midden-Nederland zo veel mogelijk geld ophalen voor het “programma
Máximaal Bewegen” en in het bijzonder een fitnessruimte.

De cheque twv €5.225,- wordt aangeboden.

Veel deelnemers stonden op de brug en langs de kant met spanning te kijken naar de
indrukwekkende hoeveelheid badeendjes die bezit namen van de Breevaart. Sommige eendjes
raakten de weg kwijt, maar de meesten wisten -langs de waterspelen voor kinderen- de finish te
bereiken. Nadat de nummers van de eerste 24 eendjes ordelijk werden geregistreed, werden met
vereende krachten de ogenschijnlijk ontelbare eendjes weer verzameld.

De eendjes bijna bij de finish, met hulp van de Brandweer.
De prijswinnaars, zie overzicht hierboven, kunnen hun prijzen ophalen bij de betreffende winkels.

