
 

Feestelijke bijeenkomst 
Bondgenootschap voor 
een geletterd Drenthe

9 september 2019

Tijd voor Taal wordt
mede mogelijk gemaakt door:

Uitnodiging



Onze taalhuiscoördinatoren: Beste bondgenoot, 

Het is tijd voor taal! Dit jaar vindt de 15e editie van de Week van de Alfabetisering plaats. 
Het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Feestelijke bijeenkomst
Op maandag 9 september, de eerste dag van de Week van de Alfabetisering, organiseert het Bondgenootschap een 
grote, feestelijke bijeenkomst voor alle bondgenoten. De locatie is theater Hofpoort, Kasteel 1, in Coevorden.  
U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

Thema en doel
Het thema is ‘Tijd voor Taal’. Het doel van de bijeenkomst is om samen stil te staan bij het belang van geletterdheid 
en hoe wij als bondgenoten samen kunnen bijdragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid in Drenthe. 
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het officiële programma start om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. 

Programma
De uitreiking van de Taalheldenprijs, een optreden van René Karst, de nieuwe inspirerende bondgenoten in de  
schijnwerpers en de taalhuiscoördinatoren zorgen ervoor dat u niet achterover in uw stoel kunt blijven zitten.  
Laat u verrassen! Het wordt een spetterende, maar vooral ook feestelijke avond. Striptekenaar en Coevordenaar  
Herman Roozen tekent de hele avond met ons mee. 

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 5 september aanmelden via www.coevorden.nl/tijdvoortaal 
Kent u iemand binnen uw organisatie voor wie de bijeenkomst ook interessant is en wilt u hem of haar vragen om 
ook tijd voor taal te nemen? Geef de uitnodiging gerust door. Het aantal stoelen in het theater is beperkt.  
Om teleurstelling te voorkomen raden we u aan om zo snel mogelijk aan te melden.

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe
Eric van Oosterhout
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door avondvoorzitter 
Eric van Oosterhout

Interactieve sessie met 
de taalhuiscoördinatoren

Voorstellen nieuwe bondgenoten

René Karst, ambassadeur 
Stichting Lezen & Schrijven

Uitreiking Taalheldenprijs 
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