Rabo Kiwanis Trofee groot succes, opbrengst ruim € 15.000,= !
Afgelopen zondag (12 juni) reden ruim 100 bijzondere en sportieve auto’s een
rally voor het goede doel. Voor de 16e keer organiseerde Kiwanis Assen deze Rabo
Kiwanis Trofee, dit keer met een lokaal doel: de ouder/kindkamer in het
Wilhelmina Ziekenhuis realiseren.
Na de start, bij de Rabobank in Assen, ging de rit via een landelijke route en soms
zelfs over zandpaden (via Beilen, Mantinge en Gees) en tussen de Jaknikkers door
bij Schoonebeek naar Meppen. Hier was de lunchstop op het Race & Funpark waar
de chauffeurs zich ook nog even coureur konden wanen en zelfs een paar rondjes
op het nieuwe circuit mochten rijden.
Vervolgens via een prachtige route weer naar Nederland en via Valthe en Exloo
terug naar Assen. Het laatste stukje mocht men midden door de binnenstad rijden
naar de finish op het Koopmansplein. En tot slot de prijsuitreiking die plaatsvond
in het restaurant van Vanderveen. Naast een fantastische dag (voor zowel
chauffeur als bijrijder) met een prachtige route, enkele stops met activiteiten op
echte Drentse locaties en stralend weer, was deze dag een groot succes voor het
goede doel.
“We zijn erg trots dat we zo'n forse bijdrage kunnen leveren aan het Wilhelmina
Ziekenhuis ten behoeve van de realisatie van een ouder/kindkamer", aldus Rabo
Kiwanis Trofee voorzitter Edwin Heuving die tevreden terugkijkt op deze geheel
door vrijwilligers georganiseerde rally. Kortom een succesvol evenement en
Kiwanis Assen zal deze traditie dan ook graag voortzetten. De voorbereidingen van
de 17e Rabo Kiwanis Trofee in 2017 zijn al begonnen!
De Rabo Kiwanis Trofee wordt georganiseerd door de Kiwanisclub Assen die als
belangrijkste doel heeft een bijdrage te leveren aan het welzijn van kinderen.
Zowel internationaal al lokaal. De Kiwanisclub in Assen is onderdeel van de
wereldwijde organisatie. Kiwanis international bestaat al sinds 1915. Voor meer
informatie KiwanisTrofee.nl of Kiwanis.nl/assen

