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Geslaagde golfdag voor Buitengoed Dorrepaal 
 

 
 
Een geslaagd golftoernooi, 56 deelnemers die terugkijken op een prachtige dag, en een 
opbrengst van € 2.500,- voor Dorrepaal. Dat is het resultaat van de golfdag die Rotary 
Voorburg op donderdag 27 september jl. organiseerde bij de Golfvereniging 
Leeuwenbergh. 
 



 

 

 
 
Uit handen van Rotary Voorburg-voorzitter Willem Middelburg ontving Bas de Groot, 
zorgmanager van Buitengoed Dorrepaal van Middin een symbolische cheque ter waarde van 
€ 2.500,-. Het bijeengebrachte bedrag is geoormerkt voor de aanleg van de nieuwe 
natuurspeeltuin van Buitengoed Dorrepaal. Buitengoed Dorrepaal is een geweldige 
ondernemende plek waar van alles te beleven is. Van een ontspannen wandeling rond de 
vijver, tot spelen in de speeltuin, een aardigheidje kopen in de winkel, je eigen bos bloemen 
oogsten, een high tea in de theetuin, knuffelen met konijnen of in stijl vergaderen en lunchen 
in de statige Villa aan de Vliet.  
Dit alles verzorgd door de meewerkers (cliënten) van Dorrepaal. Voor hen vormen de 
activiteiten werkervaringen die hen in staat stellen om competenties te ontwikkelen in de 
diverse vakgebieden. 
Buitengoed Dorrepaal heeft aangegeven meer naar buiten te willen treden en met andere 
partijen in Voorburg-Leidschendam samenwerking te zoeken. Dit Rotary Voorburg Golf 
Toernooi is hiervan het eerste tastbare resultaat. 
 
De bijdrage door Rotary Voorburg werd op 29 september bijeengebracht door 56 golfers, 
sponsoring en een loterij. Veel activiteiten op één dag met een prachtig resultaat. Ook het 
weer sponsorde ruimhartig mee: het was een prachtige dag, en net voor de bui binnen.  
Het toernooi werd gewonnen door Els Veenhoven en Leo Beugeling. 
 
Rotary Voorburg 
De organisator van het evenement, Rotary Voorburg, is een serviceorganisatie. Dat wil 
zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens. Rotary is ook een 
netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de 
gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten.  
Rotary Voorburg werd opgericht in 1946, telt op dit moment ruim 50 leden en maakt deel uit 
van de internationale Rotaryorganisatie met 34.000 clubs in bijna 200 landen en wereldwijd 
tellen de clubs gezamenlijk 1,2 miljoen leden. Nederland telt ruim 19.000 leden in ongeveer 
500 clubs.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Rotary Voorburg 
Simona Hollinger 06 30 18 46 13 
mail@simonahollinger.nl 
 
Fotobijschrift: 
 
Uit handen van Rotary Voorburg-voorzitter Willem Middelburg (2de van links) ontvangt Bas de 
Groot (links) een symbolische cheque ter waarde van € 2.500. 
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