
2012ZESDE EDITIE VAN
HET GROOT DICTEE VAN
VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG
Pubers, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners van ons gebied schrijven weer mee en sponsoren samen ons 
project ten behoeve van De Zeefakkel, het korpsschip van de zeekadetten in Hellevoetsluis. Wederom hebben we dit 
jaar dicht bij huis een project gekozen en daarom gaan we er alles aan doen een bijdrage te leveren dit schip weer in 
de vaart te krijgen.

Leuk en leerzaam om aan mee te doen en tevens een goed doel te sponsoren. Schrijf hoe je altijd schrijft. Gemakkelijk in 
de daarvoor ingerichte klas. Je hoeft geen bolleboos te zijn, blijf jezelf... en laat je sponsoren voor elk goed geschreven 
woord. Schrijf je in via het aanmeldingsformulier aan de achterzijde. Het dictee bestaat uit circa 200 woorden. Wie mee-
schrijft, laat zich door vrienden, buren, familie, medeleerlingen, school, baas, collega’s of een bedrijf sponsoren voor elk 
goed geschreven woord of voor een vast bedrag.

Zeekadettenkorps hellevoetsluis 

De opbrengst van dit 6e Groot Dictee van Voorne-Putten-
Rozenburg is bestemd voor De Zeefakkel. Dit schip van 
het zeekadettenkorps in Hellevoetsluis werd op 17 okto-
ber jl. getroffen door een brand. 

Het zeekadetkorps Hellevoetsluis is een maritieme jeugd-
vereniging welke als doel heeft “de jeugd de weg naar zee 
wijzen”. Aan boord van het opleidingschip de Zeefakkel 
krijgen de kinderen in de leeftijd vanaf 10 tot 21 jaar in-
structie. En leren ze alles wat met varen te maken heeft.

Om de paar jaar proberen de Zeekadetten een zeereis 
te maken met de Zeefakkel, de laatste keer was in 2008 

naar Ipswich in Engeland. In 2013 hopen de zeekadetten 
weer een grote zeereis te kunnen maken, echter voordat 
dit weer mogelijk is moet er nog een hoop gebeuren.  
Kijk voor meer informatie op www.zeefakkel.nl.

JUDITH VISSER 

Het dictee wordt geschreven  
door de bekende schrijfster 
Judith Visser. Zij woont in 
Rockanje en doet geheel be-
langeloos mee. Wij zijn daar 
zeer blij mee. Judith Visser zal 
het dictee ook voorlezen! Een 
extra reden om dit jaar mee te 
doen. Kijk voor meer informatie 
op www.judithvisser.nl.

Een van de belangrijkste doelstellingen 
van de wereldwijde Rotaryorganisatie is 
het dienen van de (plaatselijke) gemeen- 
schap, zowel persoonlijk als door de club, 
zowel financieel als daadwerkelijk, zo mo- 
gelijk in samenwerking met bestaande  
organisaties.

ZATERDAG 17 MAART 2012
IN ZAAL ‘HET GROENE STRAND’ VAN HOTEL HET WAPEN VAN MARION IN OOSTVOORNE. 

INLOOP VANAF 18.45 UUR, AANVANG PROGRAMMA 19.15 UUR.



Voor aanmeldingen en vragen:
P.E. de Jong, Zeeweg 55, 3235 AX Rockanje, Tel. 06 - 101 53 489, e-mail: tillypeter@chello.nl

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG T.B.V. DE ZEEFAKKEL 

Deelnemer aan het Dictee: Leeftijd:   M/V

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Vertegenw. van bedrijf:

Het bedrag wordt door mij afgedragen in contanten of na ontvangst van een factuur door mij overgemaakt op bank-
rekening 3557.69.328 t.n.v. St. Community Service van de Rotary Club Brielle. Wanneer een sponsor voor een vast bedrag 
wil sponsoren, moet dit voor een bedrag van minimaal € 50,-. De blauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Op zaterdag 17 maart organiseert Rotary Club Brielle in 
Hotel van Marion in Oostvoorne het 6e Groot Dictee van 
Voorne-Putten-Rozenburg. De deelnemers laten zich 
sponsoren voor een vast bedrag of voor een bedrag voor 
elk goed geschreven woord. 

De opbrengst van dit 6e Groot Dictee is bestemd voor  
De Zeefakkel. Dit schip van het zeekadettenkorps in  
Hellevoetsluis werd op 16 oktober jl. getroffen door een 
brand. De schade was groot, veel te groot voor het korps 
om het zelf weer geheel te kunnen opknappen. Hoewel 
dankzij veel zelfwerkzaamheid en sponsors er al veel is 
gedaan, is er nog een groot financieel gat. Met dit Groot 
Dictee willen wij een deel van dat gat dichten.

Het dictee wordt geschreven en voorgelezen door de 
bekende schrijfster Judith Visser uit Rockanje. Bij maxi-
maal 200 woorden en een sponsor voor 20 cent per goed 
woord zou dat voor hem/haar maximaal €40,- kosten. Een 
hoger bedrag mag natuurlijk ook en meerdere sponsors 
met een lager bedrag per sponsor zorgen eveneens voor 
een mooi bedrag. 

Stuur me uiterlijk eind februari bericht voor hoeveel per-
sonen je als deelnemer dit project wilt steunen. We kun-
nen dan de avond voorbereiden en de deelnemers kun-
nen nog even oefenen voor het goede doel. 

Bij voorbaat dank! Namens Rotary en  
de kadetten van De Zeefakkel 

Rotary Club Brielle
www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort

Naam Sponsor Straat/Huisnr. Postcode/Plaats Per goed 
woord

Vast 
bedrag

Totaal

Sponsors zoeken is niet moeilijk 
Om je op weg te helpen... je zou het volgende kunnen vertellen:

Voor extra inschrijfformulieren ga je naar www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort. 
Ook de originele tekst van het dictee is na 17 maart op deze website te vinden.


