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Geacht raadslid, 

Vanwege het 650 jarig bestaan van Woerden organiseert De 

Volksuniversiteit Het Groene Hart te Woerden: 

- de finale van het Groot Woerdens Dictee 

op dinsdag 15 november om 20.00 uur in het gemeentehuis van Woerden. 

Steeds vaker blijkt, dat de kennis van de juiste spelling van de Nederlandse 

taal sterk achteruit gaat. Dat komt niet alleen, doordat de Engels taal in 

opkomst is, maar ook doordat jongeren 0.a. onder invloed van Instagram, 

Facebook enz. en spelletjes steeds minder (boeken) lezen. Dat is een 

zorgelijke ontwikkeling - zeker onder jongeren -en daar willen we met deze 

wedstrijd op taalgebied met aantrekkelijke prijzen iets aan gaan doen. 

Eerst zijn er voorrondes via onze website en de scholen in Woerden. Daarna 

nodigen we de beste deelnemers hiervan uit om zich met elkaar te meten wat 

betreft de kennis van de juiste spelling van de Nederlandse taal in de grote 

finale. 

De Minkema en Kalsbeek middelbare scholen in Woerden zijn hiervoor 

ingeschakeld. Docenten en leerlingen doen enthousiast mee. Ook u als 

vertegenwoordiger van de bevolking van de gemeente Woerden kunt er bij 

zijn deze avond met uw partij - en als u wilt meedoen! 

Om deze redenen nodigen wij van de Volksuniversiteit Het Groene Hart u uit 

om namens uw partij op deze gezellige avond (met hapjes en drankjes) 

aanwezig te zijn. We hopen van harte, dat u met ons, erbij zult zijn op 15 

november aanstaande. 

Wilt u er ook bij zijn, dan verzoeken wij u te reageren op deze uitnodiging 

voor 15 oktober a.s., mede gezien de te verwachten belangstellenden. 

Kunnen we op u rekenen? 

Nb. De Volksuniversiteit Het Groene Hart draagt ook haar steentje bij. Zij 

organiseert niet alleen Het Groot Woerdens Dictee, maar start ook op 

maandag 3 oktober een Opfriscursus Nederlandse Spelling voor alle 

Woerdenaren en ruime omgeving. Zie hiervoor ook onze website 

www‚.vuhetgroenchart.nl 

Met vriendelijke imel‚ (geanonimiseerd)

Cursusbegeleider Mens & Maatschappij 

Tel 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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