
Aanmelden 
Telefonisch, via e-mail of bij de 
administratie van Welzijn De Meierij. 
 
 

Contactpersoon 

Inge Schouwink, tel. 073-544 14 07 
 
 

Kosten 
De cursus is gratis. 
Je betaalt zelf de koffie en thee 
 
 

Lestijden 

Op maandag van 13.30 uur tot 16.00 uur 
Op donderdag van 19.00 uur tot 21.30 
uur 
 
 

Locatie 
Steeg 9 F te Schijndel 

 
 

Meer informatie? 
Of een afspraak? 

 
 

Neem contact op met 
 

Welzijn De Meierij 
Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel 

(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 

 
 

Om je te kunnen plaatsen op onze activiteit moeten 
wij jouw persoonsgegevens registreren. 

Hiermee gaan wij vertrouwelijk om. 
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
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Wanneer is de les? 

Er wordt elke maandagmiddag en elke 
donderdagavond les gegeven. Je mag zelf 
kiezen welke dag jou het beste uitkomt. 
Als jij wilt mag je ook op beide dagen de 
lessen volgen. 

 
Wat kost het? 
De cursus is gratis! 
Als je belangstelling hebt voor de cursus 
‘Lang zullen ze lezen’ of vragen hebt, 
neem dan contact op met Inge 
Schouwink  van Welzijn De Meierij. Zij 
kan jou meer informatie verstrekken of 
inschrijven voor de cursus. 
Telefoon (073) 544 14 07. 
  
Ken je iemand die laaggeletterd is? 
Wijs hem of haar op de mogelijkheid die 
Welzijn De Meierij biedt om het leren 
weer op te pakken. Het volgen van de 
cursus ‘Lang zullen ze lezen’ geeft 
zelfvertrouwen en meer mogelijkheden, 
thuis of op het werk. 
 

Geef je op voor de cursus! 
Als je niet goed kunt lezen, schrijven of 
rekenen, heeft dat invloed op je 
zelfvertrouwen. Je hebt meer moeite om 
met de computer overweg te kunnen of 
om formulieren in te vullen. 
 
Wil je beter leren lezen en schrijven?  
Meld je dan aan voor deze groep!  
Je bent van harte welkom. 
 
Beter leren lezen, schrijven en 
computeren bij Welzijn de Meierij 
In Schijndel wordt er in cultureel centrum 
‘t Spectrum bij Welzijn de Meierij op een 
prettige manier taal-, computer en 
schrijfles gegeven. De cursus heet ‘Lang 
zullen ze lezen’ en is bedoeld voor 
mensen uit Schijndel, die niet voldoende 
Nederlands kunnen en dit willen 
verbeteren.  
Zij worden geholpen met lezen en 
schrijven. In de lessen wordt ook het 
gebruik van de computer behandeld en 
wordt er op de computer gewerkt. 

Moeite met lezen en schrijven?  
 
‘Sorry, ik ben mijn bril vergeten’. 
 

‘Ik heb een blessure aan mijn hand’. 
 

‘Wilt u dit opschrijven? 
Mijn handschrift is onleesbaar...’ 
 

‘Tegenwoordig gebruiken ze zo’n 
ingewikkelde taal’. 
 

‘Ik ben dyslectisch’. 
 
Herken je deze uitspraken? Het kunnen 
uitspraken zijn van laaggeletterden die 
heel goed kunnen verbergen dat ze niet 
zo goed kunnen lezen of schrijven. 
Wist je dat er zo’n tien mensen bij jou in 
de buurt wonen die moeite hebben met 
lezen en schrijven? Laaggeletterden 
houden hun leerproblemen voor zich. Dat 
is echt niet nodig. In Nederland zijn 1,5 
miljoen mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven, rekenen of 
computergebruik. U bent dus niet alleen. 
 

http://www.bwihetpalet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=368:nieuwe-cursus-waar-blijft-mijn-geld&catid=2:nieuws&Itemid=4

