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a c h t s t e  e d i t i e  v a n 

Pubers, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners 
van ons gebied schrijven weer mee. Dit jaar hebben we 2 
projecten gekozen. De doelen voor dit jaar zijn Stichting 
LUMA en Zorgboerderij Voornse Hoeve.

Leuk en leerzaam om aan mee te doen en tevens sponsor je 
twee 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 ge-
schreven 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.

Zorgboederij De Voornse Hoeve

In de Zorgboerderij Voornse Hoeve in Oostvoorne zijn 16 
mensen gehuisvest met een verstandelijke beperking. De 
gemiddelde leeftijd is rond de 20 jaar. De Voornse Hoeve wil 
een veilig thuis zijn en wil hun bewoners helpen een zelfstan-
dige positie in de maatschappij te krijgen.

Jongeren met een verstandelijke beperking raken vaak 
in een sociaal isolement, zeker degenen die hun school-
opleiding hebben afgerond en geen klasgenoten meer 
ontmoeten. Dit bemoeilijkt een goed functioneren in de 
reguliere maatschappij. Het opdoen van relevante werk-
ervaring voor deze doelgroep is erg belangrijk om een  
serieuze kans te krijgen.

De opbrengst van het Groot Dictee 2014 zal worden gebruikt 
om met name de tuinen te voorzien van aangename ver-
blijfplekken, zoals o.a. een vlindertuin. De bewoners van de 
Voornse Hoeve worden betrokken bij de aanleg om werk- 
ervaring op te doen. De Rotaryleden zullen zelf ook de handen 
uit de mouwen steken! Dit om het geld zo efficiënt mogelijk te 
kunnen inzetten. www.devoornsehoeve.nl

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 15 MAART 2014
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

Deze avond is er tevens een boekenbeurs. De verkoop 
van de aanwezige boeken komt ten goede van  
Stichting LUMA. LUMA brengt een beetje licht in het 
leven van Zuid-Afrikaanse weeskinderen. Ze zijn wees 
geworden als gevolg van AIDS/HIV. Voor meer info  
www.lumahelpt.nl. Wilt u boeken schenken voor de verkoop, 
neem contact op met Pim van der Ven. 

Klaas Schipper

De heer Schipper heeft er heel wat jaren op zitten in het onderwijs (o.a. docent Nederlands) en als free-
lance correspondent voor een aantal regiobladen. In 2006 kwam hij in de gemeenteraad terecht, waarna 
hij niet langer over politieke items schreef. Sinds 1999 is hij buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand en daarom heeft hij in de loop der jaren al heel wat huwelijken mogen voltrekken. In april 2013 is hij 
begonnen als wethouder in Brielle. Hij zet zich in voor een schoon, heel en veilig Brielle waar het plezierig 
wonen en verblijven is. Vooral de communicatie tussen de gemeente en de inwoners vindt hij van groot 
belang. De heer Schipper zal het dictee dit jaar schrijven en voorlezen.

Boekenmarkt



Voor aanmeldingen en vragen:
Pim van der Ven / p.vanderven@upcmail.nl / 06 - 53 79 35 35 

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG T.B.V. 2 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 15 maart organiseert Rotary Club Brielle in 
Hotel van Marion in Oostvoorne het 8e 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 8e Groot Dictee is bestemd voor  
Stichting LUMA en Zorgboerderij De Voornse Hoeve.

Het dictee wordt geschreven en voorgelezen door Klaas 
Schipper, wethouder van Brielle. 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 be-
drag 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 2 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 inschrijfformulieren ga je naar www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort. 
Ook de originele tekst van het dictee is na 15 maart op deze website te vinden.


