
 
 
COMMISSIE DUTCH ORIENTATION COURSE  februari, 2014  
Uitnodiging begin- en slotbijeenkomst. 
 
Burgh-Haamstede, 10 januari 2014. 
 
Betreft: Uitnodiging ontvangst - en sluitingsbijeenkomst D.O.C. op 1 en 8 
februari 2014 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De  Rotaryclubs Schouwen-Duiveland en Zierikzee organiseren dit jaar, 
van 1 tot en met 8 februari de Dutch Orientation Course (D.O.C.) voor de 
jaarkinderen van het Zuidelijk Halfrond die in Nederland vanaf  februari 
een jaar te gast zijn bij verschillende Nederlandse Rotaryclubs. 
 
Deze keer zullen 11 studenten uit  5  landen zich als uitwisselingsstudent 
mogen verdiepen in de Nederlandse samenleving en haar cultuur. Ter 
voorbereiding daarop volgen zij een oriëntatiecursus Nederlands, waarbij 
zij zich enigszins vertrouwd kunnen maken met de Nederlandse taal en 
de gewoontes van de Nederlanders. 
 
Namens onze Rotaryclubs nodigen wij u uit voor de 
ontvangstbijeenkomst op zaterdag 1 februari om 10.30 uur in fiZi 
(filmtheater Zierikzee) en de afsluitingsbijeenkomst op zaterdag 8 
februari opnieuw op dezelfde locatie. (volledig adres: Kerkhof 3; 4301 BZ 
Zierikzee) 
 
De bijeenkomst te Zierikzee luidt zowel de officiële start van het jaar voor 
de jaarkinderen in als het begin van de 1 week durende 
introductiecursus. De kinderen worden overgedragen aan de tijdelijke 
gastgezinnen van de bovengenoemde Rotaryclubs. 
 
De introductiecursus wordt afgesloten op zaterdag 8 februari, aanvang 
10.00 uur, in opnieuw fiZi. De bijeenkomst is afgelopen na de lunch,om 

Rotary Club Zierikzee 



ca. 14.00 uur. De jaarkinderen worden weer terug overgedragen aan hun 
gastouders.  
 
Voor deze bijeenkomsten zijn uitgenodigd begeleiders en docenten van 
de cursus, bestuursleden van de Rotaryclub, leden van de landelijke 
organisatie jeugduitwisseling (MDJC), clubjeugdcommissarissen en de 
gastouders, de tijdelijke gastouders en andere medewerkenden.   
 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen of mailen naar: 
voorzitter DOC commissie:  Albert Heeris, T 0111-6511 11 of M.06-83 
59 27 94; albert@heeris.nl 
 
 
Wij hopen u op   zaterdag de 1

ste  
en of de 8

ste
  februari te mogen 

begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, commissie D.O.C.  
 
 
 
Namens de DOC-commissie,  
 
Albert F. Heeris 
 
 
 
 
 
 
Ps, 
 
Met het oog op de organisatie vragen wij u vriendelijk of u zich tevoren 
wilt aanmelden bij mij en met hoeveel personen; albert@heeris.nl



 
 


