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 DE BOEKENBERG, SPIJKENISSE
19.00 TOT 21.00 UUR
MET MEDEWERKING  
VAN DE STADSDICHTER
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MELD JE AAN VIA: GROOTNISSEWAARDSDICTEE.NL



Ben jij goed in taal?  
Laat dan zien wat je kan.
Op woensdag 16 oktober 2019 organiseert Lionsclub De Bernisse,  
samen met De Boekenberg en het Taalhuis in Spijkenisse voor de derde maal  
een Groot Nissewaards Dictee. Daarom nodigen we je uit om mee te doen  
om te schrijven voor het goede doel, voor de eer en voor de prijzen.  
Voor de winnaar 1, 2 en 3 zijn er mooie prijzen.

De opbrengst van dit dictee komt ten goede aan het Taalhuis.  
Het Taalhuis ondersteunt mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven. 

Maar liefst 1 op de 9 mensen in Nederland is laaggeletterd, maar loopt daar niet graag  
mee te koop. Zij kunnen onvoldoende lezen en schrijven om volwaardig mee te doen  
in de maatschappij. Soms schamen ze zich, maar vaak weten ze ook niet dat er speciale  
cursussen voor volwassenen zijn. 

Het Taalhuis Nissewaard organiseert gratis taallessen voor mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven. Dit wordt gedaan door vrijwilligers die samen lezen en/of schrijven. 

Lionsclub De Bernisse maakt deel uit van Lions International, een wereldwijde  
organisatie die zich inzet voor goede doelen. Deze actie dient om laaggeletterdheid  
te verminderen, zodat iedereen zo goed mogelijk kan lezen en schrijven.

Schrijf je snel in als je mee wilt doen en download het sponsorformulier,  
want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan op:

www.grootnissewaardsdictee.nl

Meer informatie over Lionsclub de Bernisse vind je op 
Website lionsdebernisse.nl 
Facebook facebook.com/lionsclubdebernisse
Instagram instagram.com/lions.de.bernisse
Twitter twitter.com/lionsbernisse

Deze flyer is mede mogelijk gemaakt door CreatieCentrale

Inschrijfgeld € 5,- (sponsorformulier en inschrijfgeld inleveren bij ontvangst)


