
Meedoen? 
 
Dik2 Taaltocht (Eerste tweetalige Dictee): 
DATUM:     Woensdag 18 november 2009, van 19-22 uur 
PLAATS:    Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden 
ENTREE:   15€ per persoon  
 
Meer weten?  
E-mail:  diktwee@gmail.com  
(Telefonisch: 06 51 188469, Heleen Kerkhof) 

 
Aanmelden: www.stendenmeetingu.nl 

 

 

Houdt u van taal? Doe dan mee aan een uniek evenement: het 
allereerste Dik2. Het Eerste Tweetalige Dictee: simultaan, in het Nederlands 
en in het Fries. Deelnemers kiezen voor een van beide talen. Thema: de 
Elfstedentocht. 
 

Het wordt een feestelijke avond voor iedereen die 
Nederlands en Fries verstaat. De ‘Dik2tors’ zijn twee 
bekenden: schrijver/ rasverteller Hylke Speerstra en 
de Leeuwarder wethouder Cultuur Isabelle Diks.  
In de pauze worden lekkere hapjes en natuurlijk 

(luister-) boeken verkocht. Het is géén onderonsje voor taalpuristen. Nakijken 
en jureren gebeurt op een speelse manier, die we niet verklappen; niemand 
hoeft bang te zijn voor ‘flaters’! 
 

De presentatie van Dik2 ligt in handen van niemand 
minder dan Sippy Tigchelaar, bekend schaatscoryfee, 
geliefd presentator van Omrop Fryslân, bestuurslid van de KNSB.  
Zij zorgt er samen mét de voorlezers en het publiek voor, dat het niet alleen 
actief en leerzaam, maar ook nog eens een echt leuk avondje uit wordt. 
 

En u? U neemt uw partner, vriend(in), collega en/of familielid mee om op 14 
november voor maar €15 per persoon een leuke avond te hebben!  
(En: kiest u voor Nederlands, of voor Fries?) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De opbrengst is voor het goede doel: het Friestalige luisterboek 
De opbrengst komt ten goede aan al diegenen – Friezen, Frieslandfans, schaatsfans, fans van de 
Friese taal en/ of het Friese verhaal,  die wel graag willen genieten van de rijke verhalen in het Fries, 
maar niet (meer) Fries kunnen lezen. Rotary Club Leeuwarden Nijehove heeft 500 exemplaren laten 
maken van het Luisterboek De Kâlde Krústocht, voorgelezen door Hylke Speerstra zelf. Die gaan we 
uitdelen bij o.a. verzorgingstehuizen.  
 
Dik2-vrienden 
Rotary Nijehove werkt samen met organisaties die actief zijn op dit terrein en een enorme bijdrage 
aan het project leveren. Ook sponsoren dragen bij aan het project. Wilt u ook sponsor worden? 
Stort een bijdrage op rekening 12.75.55.250 van RC Nijehove Leeuwarden, o.v.v. Dik2. 
 


