2020

v e e r t i e n d e e d i t i e va n

HET GROOT DICTEE

van Voorne-Putten-Rozenburg

ZATERDAG 21 MAART 2020
IN ZAAL ‘HET GROENE STRAND’ VAN HOTEL HET WAPEN VAN MARION IN OOSTVOORNE

INLOOP VANAF 18.45 UUR, AANVANG PROGRAMMA 19.15 UUR

Jongeren, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners uit onze
regio schrijven weer mee om geld in te zamelen voor de goede
doelen: Het Prinses Beatrix Fonds en leerlingen van Maerlant.
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 een LOTERIJ
waarmee je leuke prijzen kunt winnen. Kortom: er valt een hoop lol te
beleven! Het dictee zal dit jaar worden voorgelezen door Gregor Rensen,
burgemeester van Brielle. De avond wordt wederom gepresenteerd door
Suzanne Mulder, bekend van RTV Rijnmond.

2. Leerlingen Maerlant (project Zuid Afrika) – Circa 30 leerlingen zullen
op 22 mei voor twee weken afreizen naar Zuid-Afrika en daar verschillende
lokale organisaties ondersteunen. Een groot aantal leerlingen en leraren
schrijft mee en zamelen op die manier geld in voor een drietal lokale
organisaties. Dit zijn: scholengemeenschap Human Dignity Centre,
Iziwe Sports Centre en Missionvale Care Centre. Voor meer informatie:
https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/actueel/105116/30-maerlantleerlingen-naar-zuid-afrika

Schrijf je in via het aanmeldingsformulier aan de achterzijde en
het vermelde e-mailadres. 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?
1. Prinses Beatrix Fonds – Spinale Musculaire Atrofie (SMA) - Spinale
musculaire atrofie (SMA) is de verzamelnaam voor een bepaalde groep
neuromusculaire aandoeningen. Dat zijn aandoeningen die leiden
tot het niet of onvoldoende functioneren van spieren. De meeste
neuromusculaire aandoeningen zijn, evenals SMA, betrekkelijk zeldzaam.
De aandoeningen die SMA worden genoemd, hebben met elkaar gemeen
dat er iets mis is met de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg die
uitlopers hebben naar de spieren. Voor meer informatie: https://www.
prinsesbeatrixspierfonds.nl/spierziekten/sma/

Uiteraard gaat het erom welke deelnemer of deelnemend team de meeste
woorden goed geschreven heeft. Deelnemers laten zich sponsoren per
goed geschreven woord of voor een vast bedrag. Maar uiteraard is iedere
bijdrage welkom! Tijdens het corrigeren van de dictees wordt er een
loterij gehouden waarbij veel prijzen zijn te winnen. Kortom het belooft
weer een topavond te worden!
INSCHRIJVEN
De avond begint om 18.45 uur. Inschrijven kan via: rotarybrielle@gmail.
com. Meer informatie vindt u op onze website: http://www.rotary.nl/
briellevoorneputteneneuropoort/nieuws/

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.

ROTARYCLUB BRIELLE

www.rotary.nl/briellevoorneputteneneuropoort
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 Rotaryclub 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.
Naam Sponsor

Straat/Huisnr.

Postcode/Plaats

Per goed Vast
woord
bedrag

Totaal

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

Sponsors zoeken is niet moeilijk

Om je op weg te helpen... je zou het volgende kunnen vertellen:
Op zaterdag 21 maart organiseert Rotaryclub Brielle in
Hotel van Marion in Oostvoorne het 14e 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 14e Groot Dictee is bestemd voor
het Prinses Beatrix Fonds en leerlingen van Maerlant
(project Zuid Afrika). 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.
Meld je nu aan en stuur uiterlijk een week voor het Groot
Dictee bericht naar rotarybrielle@gmail.com met je
ingevulde sponsorlijst.
Bij voorbaat dank!

Namens Rotaryclub Brielle

