
Groot Alphens

donderdag 13 maart 2014

Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen op rekeningnummer
NL41ABNA056.91.76034 van Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn. 
Vermeld hierbij ‘Groot Alphens Dictee’ en uw naam c.q. teamnaam. U kunt individueel 
deelnemen of met maximaal 5 deelnemers een team vormen.
Wilt/kunt u niet meedoen aan het dictee, maar wel het goede doel steunen: ieder bedrag 
is welkom op bovengenoemd rekeningnummer.

In de pauze is er een loterij met fantastische prijzen! 

Organisatie Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn
Locatie Groene Hart Leerpark, Pr. Beatrixlaan 4, Alphen aan den Rijn
Zaal open 19.15 uur (koffie/thee staat voor u klaar)
Welkomstwoord 19.45 door onze voorzitter
Aanvang dictee Stipt om 20.00 uur
Kosten deelname individueel ! 25,- per persoon
Team ! 100,- per team (maximaal 5 personen)
Aanmelden  www.grootalphensdictee.nl of geef u op via 0172-605603 
 of 06-25554135 (Arjanne Nooitgedagt)

Voor de 5e keer organiseert Soroptimist Club Alphen 
aan den Rijn het Groot Alphens Dictee voor het goede 
doel. Het dictee is samengesteld door Alice de Wit, lid 

Soroptimist Club Alphen aan den Rijn in samenwerking 
met drs. Heleen Dongelmans, neerlandica.

Liesbeth Spies zal het dictee voorlezen.

www.grootalphensdictee.nl 



www.grootalphensdictee.nl 

Het project ‘SamenSpraak’ heeft als doelstelling om anderstaligen te helpen met 
het leren van onze taal en gewoontes. Een (vrijwillige) taalcoach en maatje praten 
wekelijks Nederlands met elkaar. Momenteel zijn er in Alphen aan den Rijn ruim 
60 koppels met een 30-tal nationaliteiten. De coaches worden ondersteund en 

voorzien van materiaal door de coördinatoren van ‘t Gilde.

Het project krijgt sinds 2013 geen subsidie meer vanwege de veranderde wetgeving. 

De stichting Circle4life is een stichting die zich o.a. richt op het steunen van 
kansarme vrouwen en kinderen in Afrika, zoals Francisca (zie foto), om hen zo 

een basis te bieden voor een toekomst met perspectief. 

Wij hopen op een mooie opbrengst voor beide doelen!

Dit Groot Alphens Dictee is mede mogelijk gemaakt door:

MILIEUVERANTWOORD
drukkers

De opbrengst komt ten goede aan 
twee projecten:
• Gilde Alphen aan den Rijn; project Samenspraak
• Stichting Circle4life


