
2011LUSTRUM EDITIE van
Het Groot Dictee van
Voorne-Putten-Rozenburg

Pubers, ouders, scholieren, politici en bekende inwoners van ons gebied schrijven weer mee en sponsoren 
samen ons project ten behoeve van zorgboerderij De Landshoeve aan de Molendijk te Oostvoorne. Wederom 
hebben we dit jaar dicht bij huis een project gekozen en daarom gaan we er alles aan doen dit prachtige project 
te steunen. 

Leuk en leerzaam om aan mee te doen en tevens een goed doel te sponsoren. Schrijf hoe je altijd schrijft. Gemak-
kelijk 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 circa 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.

Ook dit jaar is er weer gekozen voor een project met 
een lokaal karakter. De opbrengst van dit lustrum 
dictee is bestemd voor zorgboerderij De Landshoeve. 
De Landshoeve is een monumentale boerderij aan de 
Molendijk in Oostvoorne die in 2010 vanaf de grond 
af geheel opnieuw is opgebouwd tot een woon-/ 
werkvoorziening voor jongeren vanaf 18 jaar met 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld als 
gevolg van een hersenbloeding of ongeluk.

De Landshoeve is een schitterende woonlocatie ge-
worden. De bewoners beschikken allemaal over een 
eigen appartement en maken gezamenlijk gebruik van 

de gezellige leefkeuken en aangrenzende woonkamer. 
De boerderij biedt alle benodigde zorg en een vast 
dagbestedingprogramma.

Met de opbrengst van het dictee willen wij, samen met 
de bewoners, dagbestedingprojecten realiseren zoals 
onder meer: een blokhut waar de bewoners onder an-
dere groente en fruit van eigen land kunnen verkopen.

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 daadwerke-
lijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande  
organisaties.

Secretariaat: 
H. Barendregt, Gildenlaan 1, 3233 DA Oostvoorne 
Tel. 06 – 5324 3380, e-mail: h.barendregt@hetnet.nl 

ZATERDAG 12 MAART 2011
IN ZAAL ‘HET GROENE STRAND’ VAN HOTEL HET WAPEN VAN MARION IN OOSTVOORNE. 

INLOOP VANAF 18.45 UUR, AANVANG PROGRAMMA 19.15 UUR.

ZORGBOERDERIJ-PROJECT 
DE LANDSHOEVE



Voor aanmeldingen en vragen:
H. Barendregt, Gildenlaan 1, 3233 DA Oostvoorne, Tel. 06 – 5324 3380, E-mail: h.barendregt@hetnet.nl 

DICTEE VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG T.B.V. ZORGBOERDERIJ-PROJECT DE LANDSHOEVE
 

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.  Wanneer een sponsor voor een vast bedrag 
wil sponsoren, moet dit voor een bedrag van minimaal € 50,-. De blauwe vakken zijn in te vullen door de organisatie.

Op zaterdag 12 maart organiseert Rotary Club Brielle in Hotel 
van Marion in Oostvoorne alweer het 5e Groot Dictee Voorne-
Putten-Rozenburg. De deelnemers laten zich sponsoren voor 
een vast bedrag of voor een bedrag voor elk goed geschre-
ven woord. De opbrengst van dit lustrum dictee is bestemd 
voor zorgboerderij De Landshoeve. De Landshoeve is een 
monumentale boerderij aan de Molendijk in Oostvoorne die 
in 2010 vanaf de grond af geheel opnieuw is opgebouwd 
tot een woon-/werkvoorziening voor jongeren vanaf 18 jaar 
met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld als 
gevolg van een hersenbloeding of ongeluk. De Landshoeve 
is een schitterende woonlocatie geworden. De bewoners 
beschikken allemaal over een eigen appartement en maken 
gezamenlijk gebruik van de gezellige leefkeuken en aan-
grenzende woonkamer. 

De opbrengst is bestemd voor het realiseren van dagbeste-
dingprojecten zoals onder meer: een blokhut waar de be-
woners onder andere groente en fruit van eigen land kunnen 
verkopen. 
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 bewoners 
van zorgboerderij De Landshoeve

Rotary Club Brielle

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:


