
 

Woordje van de voorzitter van Alkmaar 

Taal Thuis, Samenwerking met de Zwaan 

Beste mensen! 
 
Samenwerking met Stichting de Zwaan gestart! 
Nadat ik in onze 1e nieuwsbrief al uitgebreid melding had gemaakt over de 
gesprekken, die ATT met de Zwaan voerde, kan ik u allen nu laten weten, dat 
beide besturen officieel hebben ingestemd met deze samenwerking! Dat 
betekent dat het taalcafé van Alkmaar Taal Thuis de 4e activiteit is van 
Stichting de Zwaan, dat we ons SAMEN inzetten voor die mensen in en rond 
Alkmaar en omstreken, die het echt nodig hebben. Op onze website wordt 
uitgebreid toegelicht welke activiteiten de Zwaan organiseert. Op korte 
termijn zult u in De Rekere niet veel verschil merken. Maar voor ATT 
betekent het, dat we geen eigen stichting hoeven op te richten, maar wel 
dankbaar gebruik kunnen maken van de ANBI-status van de Zwaan bij het 
aanschrijven van mogelijke sponsoren! 
Over onze financiën gesproken: In de vorige nieuwsbrief mocht ik al het 
bestuur van Alkmaar Freedom House bedanken voor de startsubsidie van € 
400, daar is nu een toezegging van € 700 bijgekomen van de Protestantse 
Gemeente Alkmaar!!      Door deze 2 sponsors zijn de kosten tot 
november 2019 precies gedekt! 
 
Overige feitjes over ATT 

• Op 14 oktober hadden we een zeer geslaagde vrijwilligersavond van de 

Stichting Lezen & Schrijven verzorgd door Marja Foppema. Voor de 

basistraining van deze stichting hebben zich inmiddels een aantal van 

onze vrijwilligers opgegeven. 

• In oktober heeft u meegeholpen bij de verspreiding van 60 nieuwe posters 

in Alkmaar, waardoor ATT nog meer bekendheid heeft gekregen. Ook op 

de informatiezuil in de hal van De Rekere is deze prachtige poster te zien!  

• Wist u dat onze website www.AlkmaarTaalThuis.nl vrijwel iedere week 

wordt bijgewerkt, opdat het werkelijk ook een communicatiemiddel van 

en voor ons allemaal wordt?! 

• Op 20 november hebben we overleg met 2 vertegenwoordigsters van de 

bibliotheek\ het taalhuis. 

• In de komende jaren krijgen alle Nederlandse gemeentes [In plaats van 

het IND nu!] van het rijk de regie over de inburgering en participatie van 

statushouders. In het kader van deze nieuwe inburgeringswet heeft de 

Gemeente Alkmaar ook ATT uitgenodigd om in een werkgroep mee te 

denken over de ontwikkeling van een leerroute B1 voor statushouders! 
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Als ATT-bestuur zien wij deze uitnodiging ook als een erkenning voor het 

vele werk, dat door u als vrijwilligers van AFH en ATT in de afgelopen 

jaren is verricht!! 

 
Daarom met dank en een hartelijk groet! 
Guus Keilman, voorzitter van Alkmaar Taal Thuis 
 
 
 

Basistraining voor taalcoaches van ‘Taal 

voor het leven’ 

 

 

 
 
 
Marja Foppema van Stichting Lezen en Schrijven heeft na de 
vrijwilligersavond van 14 oktober aangeboden om belangstellende vrijwilligers 
een cursus van vier dagdelen te laten volgen De cursus van 4 dagdelen is de 
Basistraining voor Taalcoaches van Taal voor het Leven. De taalcoaches leren 
in de basistraining hoe ze laaggeletterden en anderstaligen doelgericht en 
praktisch kunnen helpen met taal. Taalcoaches die de basistraining hebben 
gevolgd, kunnen gebruik maken van de serie ‘Succes!’ Vijf ATT vrijwilligers 
hebben laten weten deze training te willen volgen.  
 Informatie over hoe/ waar/ wanneer onze vrijwilligers aan de basistraining 
mee kunnen doen volgt zo spoedig mogelijk. 
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Oproepje reclamefolders 

Sinds kort staat er een grote doos in zaal 412 waarin we reclamefolders of 
ander papieren-materiaal dat verknipt mag worden, verzamelen. Een aantal 
vrijwilligers is door Marja Foppema op de vrijwilligersavond gemotiveerd 
geraakt om meer afbeeldingen te gebruiken tijdens het taalcafé. Heeft u thuis 
nog reclamefolders liggen, ze zijn bij ons van harte welkom! 

 
 

Website Alkmaar Taal Thuis groeit! 

Op onze website verschijnen zeer regelmatig nieuwe nieuwsberichten, 
ervaringsverhalen van vrijwilligers en bezoekers. Er is een pagina bijgekomen 
over de samenwerking met de Zwaan. Kortom; het is de moeite waard om 
eens een kijkje te nemen op www.alkmaartaalthuis.nl  
 

 
 

 

Sinterklaas bij Alkmaar Taal Thuis 

Elk jaar is het weer groot feest voor alle kinderen in Nederland als 
Sinterklaas ons land bezoekt. Omdat dit feest heel erg bij onze Nederlandse 
traditie hoort willen we hier bij Alkmaar Taal Thuis ook aandacht aan 
schenken. 
 
Op dinsdag 3 en donderdag 5 december zullen er teksten over Sinterklaas op 
2 verschillende niveaus klaarliggen om mee te werken. Voor alle vrijwilligers 
én bezoekers zal er een traditionele chocolade versnapering aanwezig zijn. 
Verder zal er dankzij de inzet van Johanna en Josje een heuse zak van 
Sinterklaas rondgaan door de groep. En natuurlijk zal er geen gebrek zijn 
aan de bijbehorende pepernoten! 
 
Namens het bestuur wens ik iedereen veel plezier en een gezellige 
Sinterklaasmiddag bij Alkmaar Taal Thuis. 
 
Wil Bos 
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Eindejaars afsluiting bij Alkmaar 

TaalThuis, dinsdag 17 december  

 
 
Beste vrijwilligers en bezoekers,  
 
Als Sinterklaas weer uit het land is en zijn Pieten erachteraan, is het voor we 
het weten alweer Kerstmis/Kerstfeest. Net zoals het vaak de gewoonte is om 
met familie of vrienden bij elkaar te komen tijdens de kerstdagen, meestal 
om samen te eten, willen we dit in de laatste week voor de Kerstdagen ook 
doen met alle vrijwilligers en bezoekers van Alkmaar Taal Thuis. Daarom 
laten we 17 december de boeken in de tas en in de kast en nodigen we 
iedereen, dus ook iedereen die normaal op donderdagmiddag komt, uit om  
 

dinsdag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur naar het lokaal van 

Alkmaar Taal Thuis in de Rekere te komen voor een hapje en een 

drankje.  
 

Vrijwilligers zullen voor hapjes en drinken zorgen. Wilt u als bezoeker ook 
iets te eten meenemen, dan vinden we dit natuurlijk ook heerlijk, maar het 
is niet verplicht!  
 
Donderdag 19 december zitten we weer klaar voor alle vragen en hulp over 
en met de Nederlandse taal, zoals altijd van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
Wij hopen u te zien op dinsdagmiddag 17 december.  
Met vriendelijke groeten, 
 
Marleen Hageman, vrijwilliger bij Alkmaar Taal Thuis 

Kerstvakantie Alkmaar Taal Thuis 

 
Alkmaar Taal Thuis zal gesloten zijn van dinsdag 24 december 2019 tot en 
met woensdag 1 januari 2020.  

 
We wensen eenieder heel fijne kerstdagen toe en een goed, gezond en 
gelukkig 2020 
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