
Gezocht……………………. 

leden voor de leesclub: 
puntjes op de ‘i’ 

Houd jij ook van lezen? 

Voor wie
De leesclub is opgericht voor vrouwen (alle 
nationaliteiten) die al redelijk goed Nederlands spreken 
maar dit nog wel graag wat willen verbeteren. 
Omdat  je je prettiger voelt als je de Nederlandse taal 
goed spreekt, 

• misschien omdat je kinderen dat ook kunnen
• of omdat je een studie wilt gaan doen 
• of omdat je je niet wilt schamen en met 

zelfvertrouwen de wereld tegemoet wilt treden.

Hoe werkt het
De leesclub bestaat uit maximaal 6 vrouwen. 
Eén maal in de 6 weken komen de vrouwen bij iemand 
uit de club thuis.
Allen hebben dan hetzelfde boek gelezen en hier wordt 
over gesproken. Voorop staat gezelligheid en liefde voor 
lezen.

Een voorwaarde is dat je graag leest, vooral boeken in 
het Nederlands. Zelf mag je ook een voorstel doen welk 
boek gelezen wordt. Zo komen diverse stijlen aan bod: 
romans, detectives, historische boeken, biografie, etc. 
Het ligt dus aan de voorkeur van de deelnemers.

Kosten
Voor de boeken wordt gezorgd. Deze worden geleend via 
de Overijsselse Bibliotheek Dienst. Per boek wordt 
hiervoor een klein bedrag betaald van nog geen 2 euro 
per keer. Je hoeft dus niet perse lid te worden van de 
bibliotheek ook al is dat natuurlijk ook leuk.

Behalve de kosten voor het lenen van de boeken betaal 
je niets. Alleen als je de gastvrouw bent en de leesclub 
bij jou thuis komt, dan brengt dat enige kosten met zich 
mee voor koffie, thee en misschien wat lekkers erbij.

Interesse ?
Lijkt het je leuk om mee te doen? Of ken je iemand in je 
kennissenkring voor wie dit echt wat is? Neem dan 
contact op met onderstaande contactpersoon. Eerst een 
informatief gesprek kan ook.

Joke Snelder
post@metjokesnelder.nl
06 55953633
053 4310157

mailto:post@metjokesnelder.nl

