
Uitnodiging Startbijeenkomst ‘Bommelerwaard geletterd’
Maandag 9 september 2019 - 16:00-18:00 uur 
Gemeentehuis Maasdriel, Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Organisaties, verenigingen, bedrijven, scholen en alle betrokken inwoners zijn van harte welkom! 

In de Week van de Alfabetisering van 9 tot 15 september 2019 wordt in heel Nederland aandacht ge-
vraagd voor een leven lang leren en ontwikkelen. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel maken zich 
sterk voor geletterdheid in de Bommelerwaard. Op maandag 9 september trappen we de Week van de 
Alfabetisering af met een bijeenkomst in het gemeentehuis in Kerkdriel. 

In Gelderland werken we samen in het kennisplatform Gelderland Geletterd, bekend van de campagne 
Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op! Om beurten vragen Gelderse gemeenten extra aan-
dacht voor lezen en schrijven. Tijdens de startbijeenkomst neemt gemeente Maasdriel het ‘Gelderland         
Geletterd’ stokje over van buurgemeente West Maas en Waal.  

Programma
15:45-16:00   Inloop 

16:00-17:15 •  Welkom door wethouder Anita Sørensen. 
        Wethouder Bert van Swam van de gemeente West Maas en Waal draagt het stokje
         van de campagne ‘Gelderland Geletterd’ over aan de gemeente Maasdriel. 
  • Danny Johan, directeur Koning Willem I College vertelt over het Taalhuis in
      Maasdriel. 
  • Angela de Rooij, muziekdocent en theatermaker, zingt en speelt met taal. 
  • Angela IJkhout, volwasseneneducatie bij ROC-Rivor, vertelt over het nieuwe
      Leerhuis in Zaltbommel en gaat in gesprek met taalambassadeur 
   Addy van Meerten. 
  • Nicolette Hoynck en Yvonne Otten van Werkzaak Rivierenland vertellen over de  
   aanpak van laaggeletterdheid bij Werkzaak. 
  • Filmpje van het Maasdrielse bedrijf Prochamp, over taal op het werk.

17:15-18:00  Napraten en netwerken in de Bibliotheek van Kerkdriel, met een drankje, hapje  
   en muzikaal intermezzo. Informatie over taalactiviteiten in de Bommelerwaard is  
   beschikbaar in de bibliotheek.

De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. 

Neem voor meer informatie contact op met Grethe van ’t Foort via 06 15 59 70 37  of  g.vantfoort@maasdriel.nl 


