
Uitnodiging voor het 8e Rondje Asperen! 
Rotaryclub Leerdam organiseert op vrijdag 2 september 2011 voor de 8e keer het Rondje Asperen. 
Het nu al fameuze golftoernooi rond en om het prachtige stadje Asperen. Rondje Asperen is een  
fundraising-activiteit voor het project  ‘Woontrainingshuis Kortgerecht’. Een particulier project in 
Schoonrewoerd waarmee jonge mensen, ongeacht hun beperking of handicap, zo zelfstandig  
mogelijk leren leven. Laten we daar een zo hoog mogelijk bedrag voor bij elkaar golfen! 

Asperen wordt gekenmerkt door de rivier de Linge en het polderlandschap met haar dijken en fruitboom-
gaarden. De 9 holes-baan wordt gecreëerd met brede fairways op diverse uiterwaarden langs de Linge en 
weilandpercelen in en om Asperen. Er wordt zelfs over de Linge afgeslagen. Een onvergetelijke golfervaring 
in een normaal gesproken niet toegankelijk gebied! De holes liggen niet naast elkaar dus wie geen zin heeft 
om een stukje te lopen wordt op gepaste wijze vervoerd per boot of met paard en rijtuig. 

Aanvang wedstrijd: 11.00 uur. Ontvangst met koffie en een Asperense krakeling. Bij de start ontvangt men 
een lunchpakket. In de baan worden er nog fruit, drinks en versnaperingen vestrekt. En niet te vergeten de ha-
ringkar met Coorenwijn op hole 7. De wedstrijd wordt gespeeld tot 17.00 uur. Aansluitend is in het Dorpshuis 
van Asperen de prijsuitreiking en een buffet tot ongeveer 19.30 uur. Zoals bekend worden spelers en gasten 
in het Dorpshuis zeer royaal en gastvrij onthaald. 

De kosten van greenfee inclusief het uitgebreide buffet bedragen slechts € 100,-.
U kunt zich inschrijven door invulling van onderstaande antwoordstrook of per email. 
Versturen van de antwoordstrook kan naar: Chris de Groot, Lingedijk 17, 4155 BA Gellicum of meld je aan per 
e-mail: c.degroot@online.nl ovv Golf. Het aantal deelnemers is beperkt. Daarom bepaalt de valutadatum 
op het dagafschrift van de bank de volgorde van inschrijving. Vol is vol!  
Minimale vereiste voor deelname is het GVB. U ontvangt t.z.t. meer praktische informatie.

Antwoordstrook
 
Hierbij geef ik mij/ons op voor het golftoernooi Rondje Asperen op 2 september 2011.

Naam / namen :          

Adres :      Email:

Postcode :      Woonplaats :

Telefoon :     Handtekening: 

Totaal:                personen á  € 100,-  =  €                       ,-. 

Het totale bedrag graag per omgaande storten op bankrekeningnummer 47.18.72.474 ten name van 
Rotaryclub Leerdam E.O. onder vermelding van Golf. Er is beperkt plaats dus reserveer snel!
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Woontrainingshuis Kortgerecht
 

Dit jaar biedt Rotaryclub Leerdam financiële steun aan Woontrainingshuis Kortgerecht. 

‘Maaike is 18 jaar oud en zou graag, net als haar 

vrienden, ooit op zichzelf willen wonen. Het lijkt 

haar fantastisch om zelfstandig en onafhankelijk 

te zijn.  Maaike heeft alleen meer tijd nodig om 

dingen te leren en contacten aan te gaan dan 

leeftijdsgenoten. Daarom is zij bang dat haar 

droom nooit uit zal komen.’ 

Woontrainingshuis Kortgerecht in Schoonrewoerd biedt hulp aan jonge mensen als Maaike 
om, ongeacht hun beperking of handicap, hun dromen te verwezenlijken. Johan en Daniela 
Roeland, de initiatiefnemers van het woontrainingshuis, bieden deze jongeren:
•	 Huisvesting	waar	elke	jongere	een	eigen	kamer	heeft	en	gebruik	kan	maken	van	een	aantal	 

gezamenlijke voorzieningen (zoals sanitair, kookgelegenheid en een ontmoetingsruimte).
•	 Begeleid	wonen	(omdat	het	alleen	nog	niet	lukt).
•	 Coaching	en	training	(omdat	ze	wel	wat	hulp	kunnen	gebruiken).
•	 Het	organiseren	van	hun	eigen	leven	(omdat	ze	graag	zelfstandig	willen	zijn).
•	 Huisgenoten	(begeleiders)	waar	ze	op	elk	moment	kunnen	aanschuiven	en	aankloppen	(omdat	Johan	

en Daniela ook in het woontrainingshuis wonen).

De begeleiding en ondersteuning van de jongeren vindt plaats vanuit een duidelijk omschreven benadering 
en is vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat samen met elke jongere wordt opgesteld. De 
jongeren ontdekken waar hun krachten liggen en ontwikkelen vaardigheden die zij nodig hebben om met 
hun beperking(en) een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en net als ieder ander mee te kunnen doen in 
de maatschappij. Concreet kan dit betekenen: leren koken, omgaan met financiën en het onderhouden van 
je contacten.

Opbrengsten van Rondje Asperen zullen worden gebruikt om het woonhuis te verbouwen zodat er drie 
trainingsunits en een woonkeuken gerealiseerd kunnen worden. Het woontrainingshuis start begin 2012.  

‘Een ander naar zijn beste krachten te helpen is de hoogste taak (Sophocles)’ 


