
Woord van de voorzitter  

 

Beste mensen, 

 

Na een gedwongen tijdelijke sluiting van bijna 6 maanden, is de Werkgroep 

ATT ontzettend blij dat we vanaf 1 september een herstart hebben kunnen 

maken. In deze nieuwsbrief leest U daar diverse bijzonderheden over. 

 

Maar dat we ook in de Coronatijd niet stil hebben gezeten, moge blijken uit 

het overzicht van onze online taalhulp: Maar liefst 25 van onze eerdere 

bezoekers hadden een van onze vrijwilligers als virtueel taalmaatje. Uit de 

vele reacties van deze nieuwe medelanders bleek, hoezeer zij dit hebben 

gewaardeerd!  

Daarom onze grote dank voor de inzet van deze online vrijwilligers!!  

 
Verder werd ook de ATT website in de afgelopen maanden nog steeds 
druk bezocht en blijkbaar zeer gewaardeerd. Volgens mij mogen we 
dankbaar zijn, dat we in Josje Toby zo’n ontzettend actieve webmaster 
hebben!! 
 
Tenslotte een korte opmerking over de komende maanden: 
Midden augustus hebben we vanuit de Werkgroep gevraagd (als onze 
kostbare vrijwilliger!) of u met alle RIVM voorschriften weer naar De 
Rekere naar ons Alkmaarse Taal Thuis wilde komen.  
 
Wij respecteren oprecht alle vrijwilligers en bestuursleden, die hebben 
laten weten, dat zij dat vanwege hun leeftijd en/of gezondheid en 
vanwege alle berichten over Corona besmettingen in de media dit nu 
(nog) niet willen doen! Wij respecteren uw beslissing, omdat U 

verantwoordelijk bent voor uw eigen gezondheid.   
 
Uiteraard hoop ik, dat deze periode zo spoedig mogelijk voorbij zal 
zijn. Voor nu wens ik iedereen het beste en een zo goed mogelijke 
gezondheid toe! 
 
Guus Keilman  
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ATT weer terug in wijkcentrum de Rekere!

Vanaf dinsdag 1 september is het ATT Taalcafé 
weer op dinsdag en dondermiddag in het 
wijkcentrum de Rekere te vinden. We hebben twee 
nieuwe ruimtes waar vrijwilligers en bezoekers op 
1,5 meter uit elkaar zitten, met elkaar praten en 
taalhulp bieden. Alle 
aanwezigen zijn blij dat 
we weer in de Rekere 

terecht kunnen.  
 
We hebben onze taal café in twee nieuwe 
zaaltjes: 
In zaal 401 staan 5 ronde, gezellige 
tafeltjes, een keukenblok, de kast met alle 
materialen en het kopieerapparaat. In zaal 403 daarnaast met 5 
rechte tafels is de mogelijkheid om naast de ramen ook nog een 
buitendeur open te zetten voor de nodige ventilatie. De deur komt uit 
op het binnenplein achter de Rekere (waar zelfs bij mooi weer aan 
picknicktafeltjes gewerkt zou kunnen worden). Als we te veel 
bezoekers komen voor deze 2 zalen, dan zoeken Linda of David van de 
Rekere naar aanvullende ruimtes. Capaciteit is dus geen beperkende 
factor. 
 
 

 
 
 
 
In een taalcafé is het niet zo effectief om een 
mondkapje te gebruiken. Daarom heeft ATT 
bijgaande gelaatsmaskers aangeschaft voor extra 
gewenste bescherming van onze vrijwilligers en 
bezoekers. De gebruikte gelaatsmaskers kunnen 
worden voorzien van een sticker met de naam van 
vrijwilliger of bezoeker. Na afloop kunnen de 
maskers in zaal 403 of door een ieder thuis 
worden schoongemaakt. In dat laatste geval graag 
dan de volgende weel wel weer meenemen naar de 
Rekere, want per persoon wordt slechts 1 masker 
verstrekt.  

Onze eigen Guus  
demonstreert een  
gezichtsmasker  
 
Vanwege de verplichte RIVM voorschriften noteren we van alle 
aanwezigen de voornamen en emailadres, waardoor wij bij een 
eventueel contactonderzoek alle aanwezigen snel kunnen 
waarschuwen. 
De aanwezigheidslijsten worden in onze kast 3 weken bewaard, 
daarna worden ze versnipperd.  
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Niet iedereen durft alweer naar wijkcentrum de Rekere te komen.  
Veel vrijwilligers en bezoekers kiezen ervoor om voorlopig te blijven 
videobellen.  
In onderstaand (alfabetisch) rijtje kunt u zien dat onze vrijwilligers 
met maar liefst 25 bezoekers video-bellen: 
 

 
Online bezoekers  Online vrijwilligers 
Abdoula en Jamila  Doetie 
Adam    Jan 
Aislinn   Leo\Marja 
Akiko    Carla en Jannet 
Amin    Solveigh  
Amir    Sybren  
Atia en Khadya  Gré 
Babak    Sjaak 
Diego en Elisabeth  Leo\ Marja, Sjaak 
Duanee   Josje 
Ghodsiey   Solveigh 
Gunda   Mariette 
Hagos    Sybren 
Homayun   Sjaak 
Hawa    Josje 
Marcin   Thea 
Maher    Frans 
Maria,    Leo\Marja 
Murtaza    Guus 
Rigey    Leo\Marja 
Senait    Thea 
Zeray    Anita 
 
Als dit overzicht niet meer helemaal klopt, zouden we dat graag van u 
horen. De werkgroep vindt het fijn om overzicht te houden op deze 
online vorm van taalhulp. Heeft u hulp nodig, zou u graag eens 
rouleren, dan horen we dat graag via alkmaartaalthuis@gmail.com   

 

Website ATT, Meer oefenen  

De website van Alkmaar Taal Thuis ziet er sinds kort anders uit. Door 
een technisch probleem konden we de oude ‘lay-out’ niet meer 
gebruiken. We doen ons best om dit probleem op te lossen, tot die tijd 
moeten we het even doen met de website zoals die nu is. 
 
Onze website wordt nog steeds zeer regelmatig bezocht. In 
onderstaande grafiek staan in het gele rijtje onder “Monthly Totals” 
het totale aantal unieke bezoekers van onze websites. In Augustus 
2020 zochten er 2013 mensen op onze site naar informatie over ons 
taalcafé, naar werkbladen of linkjes naar websites waar oefeningen 
staan voor mensen die de Nederlandse taal graag willen leren 
(www.alkmaartaalthuis.nl/meeroefenen).  

Zulke aantallen geven weer aan hoezeer ATT ook in de Corona 
periode nog volop in de belangstelling staat!! 
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Taalakkoord 

Op donderdag 10 september 2020 heeft Guus namens ATT een 
bijeenkomst van het Taalakkoord over de laatste 
ontwikkelingen rondom laaggeletterdheid, taal op de werkvloer, het 
scholen van medewerkers en de financieringsmogelijkheden bijwonen. 
Omdat laaggeletterdheid nog steeds een groot maatschappelijk 
probleem is, heeft Alkmaar Taal Thuis zich ook bij dit netwerk 

aangesloten. Alleen samen kunnen we verschil maken!!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 10-9-20 

•Videoboodschap Kees Tol (ambassadeur Stichting Lezen en Schrijven 
en tv-presentator, acteur en producer) 
•Anne Hoekstra (lid van de stuurgroep RPAnhn en voorzitter College 
van Bestuur Regius College Schagen) over de actuele stand van zaken 
aanpak laaggeletterdheid in de regio en landelijk 
•Digitale rondleiding bij PRO-bedrijven 
•Interactief kennisdelen (over uw mogelijkheden) bij subsidies, SLIM-
regeling, cijfers in de regio 
•Nieuwe deelnemers Taalakkoord aan het woord (Bakkerij Pater, 
Bakkerij Kletersteeg, Bakkerij Bouman, Bakkerij Lammertinck, Leger 
des Heils NH, Care 4 Leren, Vaktaalacademie, Stichting Jeelink, Het 
Wereldcollege, Alkmaar Taal Thuis, Kop-Zorg)  

Deze bijeenkomst is online te volgen, informatie hierover vindt u hier 
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Financiële steun 
 Twee werkgroep-leden van ATT hebben in de afgelopen periode als 
onderdeel van Stichting De Zwaan (met ANBI status) bij diverse 
instanties een subsidie aangevraagd voor dekking van onze kosten in 
2020:   

1. Van het Taalakkoord mochten wij begin dit jaar een nieuwe printer 

aanschaffen! 

2. Midden juli ontving ATT een zodanige subsidie van de Stichting 

“Wij doen mee”, dat ons jaarbudget voor 2020 is gedekt.  

3. Tenslotte kregen we (m.m.v. een trouwe oud-vrijwilligster!) vanuit 
de Alkmaarse PKN gemeente nog een geldbedrag toegezegd.  

 

Namens alle bezoekers van Alkmaar Taal 

Thuis willen wij deze drie organisaties heel 

hartelijk bedanken!! 

=================================== 

 

 

 

De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis bestaat uit Wil Bos, Guus 
Keilman, Sybren Rozendal, Josje Toby en Carla Vermeulen. 
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