
Prijzen verloting 2009 

 
Verloting: 

Op 21 februari 2009 was het weer zover, de jaarlijkse verloting van Goodluck! 

De prijswinnaars zijn: 
1

e
 prijs  Cadeaubon van Graka t.w.v. € 300,-   K.L. Grootenboer 1900 

2
e
 prijs  Cadeaubon van Graka t.w.v. € 175  A. Vroegindeweij 1452 

3
e
 prijs  Cadeaubon van Graka t.w.v. € 100,-   Ria Gille  871 

4
e
 prijs  Gourmetstel     P. Born  48 

5
e
 prijs  Zuiderdiep zwemtas     S. Struik  1443 

6
e
 prijs  Staver bowling    Marian Nobel  1320 

7
e
 prijs  Gezondheidsgrill    G. v/d Velde  1158 

8
e
 prijs  Waardebon Sporthuis de Bont   t.w.v. €15,-  M. Putters  1704 

9
e
 prijs  Villosa Rosa     Fam. Weijdema 1618 

10
e
 prijs Sporttas     B. Boegee  21 

11
e
 prijs Piraten verkleedset    Anton Bruinse  1010 

12
e
 prijs Haarverzorging  Kapsalon Krijger  v/d Kamp  698  

13
e
 prijs Badtas      Twan van Vught 1083 

14
e
 prijs 2 zwemkaartjes zwemcomplex Zuiderdiep B. Bol   816  

15
e
 prijs 2 zwemkaartjes zwemcomplex Zuiderdiep Marjo Joppe  732  

16
e
 prijs Pasta set     Jacquelien Kievit 1804 

17
e
 prijs Waardebon van De Snackerij   Roel-jan Abbas 990  

18
e
 prijs Vaas      Jesse Schreuders 66 

19
e
 prijs Tassenset      A. v. Welsenis  1200 

20
e
 prijs Kinderlunche pakket    v/d Jagt  1253 

21
e
 prijs Fotolijstje     Jan de Leeuw  581 

22
e
 prijs Bonbons     K.L. Grootenboer 1883  

 

Gefeliciteerd met jullie prijs! 

Iedereen hartelijk bedankt voor het kopen en verkopen van de loten!!! 

 

Wist u dat…… 

# de personen die het eerste en het laatste hun boekjes inleverden beide prijs hebben 

# het laatst ingeleverde boekje 5 minuten voor de trekking binnen kwam 

# iemand zei, wij hebben geen prijs binnen de familie, stiekem toch prijs had 

# er veel mensen zijn die het jammer vinden geen prijs te hebben 

# vele onder u grote tuinplannen hadden…….. 

# die gewoon uitgevoerd kunnen worden omdat Graka ruime openingstijden heeft 

# er 1800 loten verkocht zijn! 

# er helaas 200 loten niet verkocht zijn 

# er een paar mooie foto’s zijn met zeer blijde prijswinnaars 

# Gijsbert heel mooi wilde poseren met de (door zijn moeder) gewonnen cadeaubon van      

Graka 

# alle prijswinnaars blij waren met hun cadeau 

# de winnaars van de 1
e
 prijs, cadeaubon van Graka, eerst dachten dat ze in de maling werden 

genomen 

# ze nu nog niet goed weten wat ze ervoor gaan kopen 

# dat het in ieder geval geen papagaai wordt!   

 

Wilt u meer weten over de verloting, lees dan het eerst komende Kurfje! 



 

De sponsoren die bijgedragen hebben aan de prijzen zijn: 

Graka hoofdsponsor 

DA Hisschemöller 

Kapsalon Krijger 

Sporthuis de Bont    

Zwemcomplex ’t Zuiderdiep 

De Snackerij  

Parleander 

De Staver 

 

 

Groetjes Marian Nobel 

A&E commissie 


