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VRIJDAG 23 APRIL 2010 
ONDER LEIDING VAN DE BURGEMEESTERS VAN BRIELLE EN WESTVOORNE 

IN ZAAL ´HET GROENE STRAND´ VAN HOTEL HET WAPEN VAN MARION IN OOSTVOORNE 
INLOOP VANAF 18.45 UUR, AANVANG PROGRAMMA 19.15 UUR

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.

Secretariaat D. de Pijper, Rijksstraatweg 291, 3222 KE Hellevoetsluis
Tel. 06 - 5335 7119, fax. 0181 - 318345, e-mail: d.depijper@gebuvolco.nl

Pubers, ouders, politici en bekende inwoners van ons gebied schrijven weer mee en sponsoren samen onze 
projecten in de eigen regio. Dicht bij huis hebben wij dit jaar 3 fantastische doelen gesteld en daarom gaan we er 

alles aan doen die prachtige projecten te steunen. 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 woord.

Dit om een zo groot mogelijk bedrag bijeen te brengen voor de volgende 3 projecten:

Stichting Doe Een Wens, deze stichting vervult wensen van ernstig zieke patientjes die zo graag iets bijzonders willen doen of 
bekijken en daarmee worden wensen op een fantastische manier vervuld.

Stichting Ambulance Wens, deze stichting vervult wensen van terminale oudere patiënten die alleen nog met een ambulance hun 
wens in vervulling kunnen krijgen, ergens nog één keer naar toe, nog één keer iets gaan bezoeken. Werkelijk een prachtig doel.

Inrichting van een tuin bij het vorig jaar gebouwde blok huizen aan de Polaris 60 in Hellevoetsluis waar demente senioren een 
prachtig nieuw onderkomen hebben met veel privacy en waar een tuin met planten en paden het geheel voor hen nog beter 
bewoonbaar maakt. Met eigen werkzaamheid door onze clubleden is al een deel gereed, maar we moeten daar nog het nodige 
aanschaffen om de tuin af te ronden.

Rotary Club Brielle wil deze drie doelen samen met u realiseren en dat gaat lukken!
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