
GROOT ALPHENS

DICTEEVoor de 12e keer: 
Soroptimist Club 
Alphen aan den Rijn
organiseert het
Groot Alphens 
Dictee 

 Het dictee is geschreven door Els Scheerder, neerlandicus
 en wordt voorgelezen door Walter Oussoren.

Organisatie: Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn
Locatie: Groene Hart Lyceum,
 Tolstraat 11, 2405 VS Alphen aan den Rijn
Zaal open: 19.15 uur (koffie/thee staat klaar)
Welkomstwoord: 19.45 uur door onze voorzitter
Aanvang dictee: stipt om 20.00 uur
Kosten deelname: € 20,- per persoon (individuele deelname)
 € 75,- per team (maximaal 4 personen)
Aanmelden en nadere info: www.grootalphensdictee.nl 

Dinsdag 21 maart 2023

In de pauze is 

er een loterij met 

fantastische prijzen!

Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen op rekeningnummer 
NL 41 ABNA 0569 1760 34 van Soroptimst Club Alphen aan den Rijn. Onder vermelding van Groot Alphens 
Dictee met uw naam óf de naam van uw team met de namen van de deelnemers/sters.

Bent u niet in de gelegenheid om mee te doen aan het dictee, maar wilt u wél het goede doel steunen.  
Ieder bedrag is welkom op bovengenoemd rekeningnummer. Vermeld u daarbij ‘Voedselbank’.



De Soroptimist Club Alphen aan den Rijn, onderdeel van de wereldwijde netwerkorganisatie, 
is in 1986 opgericht door een aantal gedreven vakvrouwen. Sindsdien is de club uitgegroeid 
tot een actieve serviceclub van ruim 30 vrouwen, die zich inzetten voor lokale, nationale en 
internationale projecten ter verbetering en ondersteuning van de positie van vrouwen en 
kinderen. Meer informatie: www.soroptimist.nl

Met uw deelname aan het Groot Alphens  

Dictee, draagt u direct bij aan het werk  

van de Voedselbank Alphen aan den  

Rijn en omstreken.  

Help mee en schrijf in op 

www.grootalphensdictee.nl  

en doe mee als individu  

of als team.

Dinsdag 21 maart 2023

Soroptimist Club Alphen aan den Rijn heeft de ANBI status.

De opbrengst van het dictee is bestemd voor de Voedselbank 
Alphen aan den Rijn en omstreken. De primaire doelstelling 
van de Voedselbank is het verstrekken van wekelijkse 
voedselpakketten aan mensen die (tijdelijk) niet in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Deze mensen moeten 
voldoen aan de richtlijnen van Voedselbanken Nederland en 
dienen te worden aangemeld via een professionele hulpverlener. 
Dit om de aanvrager ook structureel te ondersteunen en te 
adviseren binnen hun probleemsituatie. Denk bij professionele 
hulpverleners aan de Helpdesk Geldzaken van de gemeente, 
bewindvoerders, GGZ en maatschappelijk werk.

Ook helpt de Voedselbank hun klanten op andere gebieden.  
Om hun zelfredzaamheid te verhogen en het leven iets te kunnen 
veraangenamen, heeft de Voedselbank in de afgelopen jaren met 
tal van organisaties samenwerkingsverbanden gesloten en/of 
afspraken gemaakt. Dit kan zijn voor het hele gezin, maar ook 
iets specifieks voor de kinderen. Die laatsten worden immers  
ook geconfronteerd met de problemen van hun ouders.

www.voedselbankalphen.nl 


