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t wa a l f d e  e d i t i e  v a n 

Momenteel is de levensverwachting voor een patiënt met alvleesklierkanker uiterst 
beperkt. Support Casper is een initiatief van Casper van Eijck om met een groep 
wetenschappers een nieuwe methodiek te ontwikkelen tegen de bestrijding van 
alvleesklierkanker en daarmee perspectief te bieden voor toekomstige patiënten.

Het gezicht van de campagne is Prof. dr. Casper van Eijck 
die al meer dan 25 jaar als specialist is verbonden aan het 
Erasmus MC. Hij heeft, samen met zijn team hele concrete 
plannen voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. 
Casper van Eijck is niet alleen een gerenommeerd chirurg en 
onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker. Hij is ook 

enorm betrokken bij zijn patiënten. Wij vinden dat onderzoekers en specialisten 
die hun nek durven uit te steken om tot nieuwe oplossingen te komen, onze en uw 
steun verdienen. Zoals Prof. dr. Casper van Eijck en zijn team. Voor meer informatie: 
www.supportcasper.nl.

Een ieder van ons kent mensen in hun omgeving die aan deze vreselijke ziekte zijn 
overleden. Ook binnen onze Rotaryclub werden wij afgelopen jaar geconfronteerd 
met het feit dat de vrouw van een van onze leden werd getroffen door 
alvleesklierkanker. Afgelopen september is zij helaas aan deze ziekte overleden. 
Dat heeft ons diep geraakt. Wij konden ons dan ook voor deze 12e editie van Het 
Groot Dictee van Voorne-Putten-Rozenburg geen beter doel voorstellen om voor 
te schrijven.

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 17 MAART 2018
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

Astrid Joosten maakt in 1983 haar debuut op de 
Nederlandse televisie als omroepster bij de VARA. Ze 
maakte talloze talkshows en andere programma’s. 
Zo is ze al ruim 25 jaar het vertrouwde gezicht 
van de kennisquiz 2 voor 12 en presenteert ze de 
satirische consumentenrubriek Kanniewaarzijn. 

Astrid Joosten verloor in september 2012 
haar man Willem aan alvleesklierkanker. 
Binnen zes weken nadat de diagnose was 
vastgesteld overleed hij. Casper was de 
behandelend arts en Astrid gelooft heel 
sterk in zijn nieuwe aanpak.

Suzanne Mulder
Suzanne Mulder is al jaren werkzaam voor RTV 
Rijnmond. Ze presenteerde ruim 15 jaar het 
ochtendprogramma op de radio en is tegenwoordig 
een van de gezichten van het TV Rijnmond Nieuws. 
Suzanne Mulder treedt vaak op als dagvoorzitter van 
diverse evenementen. Zo kunnen wij haar al jaren op 
haar rekenen als presentatrice van de Dictee avond.

Jongeren, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners van ons 
gebied schrijven weer mee om geld in te zamelen voor het goede 
doel: “Support Casper”. 

Niet alleen sponsor je een goed doel, het is hartstikke leuk en leerzaam 
om aan het Dictee mee te doen! Je hoeft geen bolleboos te zijn, blijf 
jezelf... en laat je sponsoren! Na afloop van het Dictee is er muziek 
en een loterij waarmee je leuke prijzen kunt winnen. Kortom: er valt 
een hoop lol te beleven! Het Groot Dictee wordt voorgelezen door 
Astrid Joosten, presentatrice, schrijfster en actrice. De avond wordt 
gepresenteerd door Suzanne Mulder, bekend van RTV Rijnmond. 
Schrijf je in via het aanmeldingsformulier aan de achterzijde en 
het vermelde emailadres. Het dictee bestaat uit 200 woorden. Wie 
meeschrijft, laat zich door vrienden, buren, familie, medeleerlingen, 
school, werkgever, collega’s of een bedrijf sponsoren voor het goede 
doel voor elk goed geschreven woord of voor een vast bedrag. Iedere 
euro gaat naar het goede doel! 

WAAR GAAT U VOOR SCHRIJVEN?  
De campagne Support Casper is onderdeel van de Stichting 
Overleven met Alvleesklierkanker. In september 2015 startte de 
campagne en een paar maanden later is de Stichting opgericht. De 
grondleggers zijn allemaal vrienden of familie van mensen die zijn 
overleden aan alvleesklierkanker. Zij kwamen tot de ontdekking dat er 
schrikbarend weinig aandacht is voor alvleesklierkanker. Vermoedelijk 
omdat de meeste mensen er zó snel aan overlijden dat er geen tijd en 
ruimte is om acties op te zetten of aandacht te vragen. Dát gegeven, 
in combinatie met het feit dat meer dan 90% van de patiënten het 
niet overleefd, is voor hen reden om hier niet langer genoegen 
mee te nemen. Zij willen met de Stichting en deze campagne de 
bewustwording rond alvleesklierkanker vergroten en tegelijkertijd 
structureel geld inzamelen om het broodnodige onderzoek naar 
nieuwe, innovatie behandelmethoden mogelijk te maken.

Astrid Joosten



Voor aanmeldingen en vragen: rotarybrielle@gmail.com

GROOT DICTEE VAN VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG 
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 bankrekening 
NL46 RABO 0355 7693 28 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 lichtblauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Op zaterdag 17 maart organiseert Rotary Club Brielle in 
Hotel van Marion in Oostvoorne het 12e 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 12e Groot Dictee is bestemd voor  
Support Casper. Het dictee wordt voorgelezen door  
Astrid Joosten. Bij maximaal 200 woorden en een sponsor 

voor 20 cent per goed woord zou dat 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 uiterlijk eind februari bericht voor hoeveel personen 
je als deelnemer dit project wilt steunen. 

Bij voorbaat dank!  Namens Rotary Brielle

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.


