
 
 
 
Mei 2022 
 
Opbrengst Muziek aan de Plas 2022 voor “Make a Wish” Reeuwijk, Bodegraven en Gouda 
 
Op 25 juni 2022 is Muziek aan de Plas in Reeuwijk. Dit is een gezamenlijk initiatief van de 
serviceclubs Rotary Club Reeuwijk en Lions Club Gouda-Reeuwijk. Met het organiseren van dit 
evenement worden fondsen opgebouwd om goede doelen te ondersteunen. Dit jaar zet 
Muziek aan de Plas zich in voor een lokale versie van “Make a wish” in Gouda, Bodegraven en 
Reeuwijk. 
 
Muziek aan de Plas 
De Rotary Club Reeuwijk en Lions Club Gouda-Reeuwijk zetten zich al jaren in voor hun omgeving, 
onder andere voor de kwaliteit van het Reeuwijks plassengebied en bewonersvoorzieningen.  In 2014 
was het Hospice Midden Holland te Gouda het goede doel, in 2016 zwembad De Fuut in Reeuwijk en 
2018 de Voedselbank Gouda. 
 
Make a Wish 
De opbrengsten van Muziek aan de Plas 2022 gaan naar een fonds voor een lokale versie van “Make 
a wish”, een organisatie die zich inzet om zieke kinderen de dag van hun leven te geven door een 
droom uit te laten komen.  
 
25 juni 2022 
Muziek aan de Plas is op 25 juni 2022 van 17.00 uur tot 22.30 uur bij Roei & Zeilvereniging “Gouda”, 
Notaris d’Aumerielaan 35, 2811 HS in Reeuwijk. Het van Radio538/Edwins Evers Show bekende One-
Two-Trio en de dans- en feestband Passadena Dream Band treden op en tijdens de afterparty vanaf 
22.30 uur zorgt een DJ voor de muziek. Meer informatie staat op www.muziekaandeplas.nl.  
 
Toegangsbewijzen € 40,00 p.p. voor een bootplaats en € 28,50 voor een walplaats. Deze kunnen via 
de site worden gekocht. Daarnaast is de organisatie op zoek naar sponsors. Als u het evenement en 
daarmee de het goede doel van dit jaar wilt sponsoren, kunt u contact opnemen met de organisatie 
via info@muziekaandeplas.nl.  
De circa 63 leden van de Rotary en Lions clubs werken belangeloos onder verantwoordelijkheid van 
de Stichting Muziek aan de Plas Reeuwijk aan de organisatie van dit evenement. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
Contactpersoon vanuit Muziek aan de Plas is Willem Elderenbosch: 06-15031789 / wae@s-e.nl 


