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Pubers, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners 
van ons gebied schrijven weer mee. Dit jaar hebben 
we 3 projecten gekozen dicht bij huis. De doelen voor 
dit jaar zijn het Hospice de Waterlelie te Spijkenisse, 
Stichting Ambulance Wens en Zorgboerderij Op Aarde 
te Brielle.  

Leuk en leerzaam om aan mee te doen en tevens 
sponsor je drie goede doelen. 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 200 woorden. Wie meeschrijft, 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.

Hospice de Waterlelie te Spijkenisse

In het Hospice de Waterlelie 
wordt zorg en ondersteu-
ning geboden aan mensen 
in de laatste fase van het 
leven en hun naasten.

Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens vervult gratis laatste wensen 
van terminale patiënten. Zij 
beschikken daartoe over 
vijf speciaal ontworpen 
wensambulances en een 
eigen vakantiehuis in de 
bossen van Beekbergen.

Zorgboerderij Op Aarde te Brielle

Op deze zorgboerderij 
wordt een zinvolle dagver-
zorging, aan nog thuis-
wonende ouderen, ge-
boden. De dagverzorging 
is vooral bedoeld voor 
dementerenden en mensen die ongemak hebben van 
de gevolgen van een herseninfarct of in een sociaal 
isolement verkeren. 

Giften en vrijwilligers

Deze 3 projecten zijn voor een deel gefinancierd door 
middel van giften en maken veelvuldig gebruik van  
vrijwilligers. Hierdoor kunnen de diensten aangeboden 
worden tegen lage kosten.

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

ZATERDAG 9 MAART 2013
IN ZAAL ‘HET GROENE STRAND’ VAN HOTEL HET WAPEN VAN MARION IN OOSTVOORNE

INLOOP VANAF 18.45 UUR, AANVANG PROGRAMMA 19.15 UUR

HET GROOT DICTEE
van Voorne-Putten-Rozenburg

Esther Kreukniet 

De schrijfster Esther Kreukniet schrijft het Groot Dictee en 
zal het zelf ook voorlezen. Esther geeft aan blij te zijn het 

dictee te mogen schrijven: 
“Ik woon al heel lang en 
happy in het wonderschone 
Oostvoorne samen met mijn 
zoon Bo. Het Groot Dictee is 
inmiddels een begrip op ons 
eiland. Dan is het een eer dit 
te mogen doen.”



Voor aanmeldingen en vragen:
Hans Stravers / h.stravers@laurens.nl / 06-51564738

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG T.B.V. 3 GOEDE DOELEN 
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. U kunt u laten sponsoren voor een bedrag 
per goed geschreven woord of voor een vast bedrag. De blauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Op zaterdag 9 maart organiseert Rotary Club Brielle in 
Hotel van Marion in Oostvoorne het 7e 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 7e Groot Dictee is bestemd voor  
Hospice de waterlelie te Spijkenisse, Stichting 
Ambulance Wens en Zorgboerderij Op Aarde te Brielle. 

Het dictee wordt geschreven en voorgelezen door de 
bekende schrijfster Esther Kreukniet uit Oostvoorne. 
Bij maximaal 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 
personen je als deelnemer dit project wilt steunen. We 
kunnen dan de avond voorbereiden en de deelnemers 
kunnen nog even oefenen voor het goede doel. 

Bij voorbaat dank! Namens Rotary en  
de 3 goede doelen

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 inschrij"ormulieren ga je naar www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort. 
Ook de originele tekst van het dictee is na 9 maart op deze website te vinden.


