
Positief voorwoord van de voorzitter! 

 
Bovenste beste mensen, 
 
Bijna op de kortste dag van het jaar schrijf ik weer een stukje 
voor onze nieuwsbrief, de laatste van 2020. We kijken allemaal 
terug op een vreemd jaar, ‘weird’ in het Engels. Alles bij elkaar is 
ons taalcafé in de Rekere nauwelijks 3,5 maand open geweest 
door Corona. Onze herstart in september in andere lokalen 
duurde slechts 4 weken. Jammer, balen hoor ik u zeggen. 
Volgens van Dale heeft U er dan (net als ik) schoon genoeg van…! 
 
Maar daar wil ik niet verder over schrijven, ik hoorde vandaag 
een andere boodschap op weg naar kerst: Als we teveel aandacht 
geven aan zaken, waar we zelf geen invloed op kunnen uitoefenen 
(zoals het weer) dan heeft het geen zin, om daar lang bij stil te 
staan.  
 
 
Namens de gehele ATT-werkgroep noem ik nu 5 positieve 
nieuwspunten: 
 

1. Online taalhulp gaat door! 
Nog steeds werkt een aantal van onze vrijwilligers als online 
taalmaatje door voor nieuwe medelanders, die het juist in deze 
tijd nog steeds nodig hebben. Wij danken hen allen voor hun inzet 
en trouwe aandacht.  
 
2. ATT website wordt nog steeds druk bezocht 
Uit bijgaand overzicht blijkt, dat onze website nog steeds 
opvallend veel wordt bezocht: (Vrijwilligers en) bezoekers blijven 
betrokken, lezen er het laatste nieuwtjes of blijven zelf 
oefenen…Allemaal mogelijk dankzij onze enige echte schrijfster 
van hondenavonturen in ons midden = Josje! 
 
 
Zulke aantallen geven weer aan hoezeer ATT ook in de Corona 
periode nog volop in de belangstelling staat! 
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(overzicht van 16-12-2020, gele kolommen zijn van belang) 
 

 
3. Sinterklaas in actie 
Ook in 2020 werd de Sinterklaas-traditie van ons taalcafé niet 
vergeten!! Dit jaar geen Henk v L voor zang-begeleiding op de 
piano, geen pepernoten op de dienblaadjes, maar een Fietspiet 
die Alkmaar en omstreken rondfietste om een Hoofdletter S met 
gedicht rond te brengen!  Uit de vele reacties bleek hoezeer dit 
initiatief van Wil & Carla juist nu werd gewaardeerd.  
 
 

4. Het zijn de kleine dingen, die het doen. 
In de afgelopen jaren hielden onze vrijwilligers en medelanders 
van AFH en ATT zoveel mogelijk contact met elkaar:  
- Josje houdt contact met de familie Rustamli in het AZC Emmen 
over nieuwe beroepsmogelijkheden voor hun asielaanvraag. 
- Liesbeth, een van onze oudste vrijwilligers houdt contact met 
‘haar’ Afghanen, die nu na jaren toch bijna allemaal asiel hebben 
gekregen. 
- Ik vergeet vast nog veel meer mensen die zich dit jaar hebben 
ingezet voor onze bezoekers, onze hartelijke dank hiervoor! 
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- We leven mee met Doetie, Annego en Jos die hun pols hebben 
gebroken en met Josje, die met een gebroken enkel in het gips zit! 
- ATT werd in november verrast met een gift van kringloopwinkel 
X op X in Limmen in het kader van hun opkikkertje van de week!   
 
5. ATT gaat in 2021 weer door! 
Als bestuur zijn we dankbaar voor de gezonde financiële situatie van 
ATT met een begroting voor 2021, waarvan de begrote kosten al vrijwel 
zijn gedekt.  
Via deze nieuwsbrief willen wij U allen laten weten, dat ook 
in 2021 ATT zeker doorgaat met haar taalcafé. Uiteraard 
hopen wij elkaar in februari weer in De Rekere te kunnen 
ontmoeten.  
 

Voor 2021 stuur ik U allen namens Josje, Wil, Carla en 
Sybren de allerbeste wensen met vooral een goede gezondheid! 
 
Guus Keilman  

 

 
Kort verslag Taalakkoord Noord Holland 
Noord, 10-9-20, door Guus 
 

 
In de kop van Noord-Holland hebben 17 gemeenten, het UWV, 
onderwijsorganisaties, werkgevers en vakbonden zich verenigd in het 

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord  
[www.RPA-nhn.nl].  
 
Het doel is om iedereen in de regio, die wil en kan werken aan het werk 
te helpen of te houden.  
 

Onder leiding van het RPA-NHN is er vervolgens een Taalakkoord 
gesloten met diverse werkgevers, bibliotheken, met de voor ons bekende 

Stichting Lezen & Schrijven en met 
taalscholen om laag-geletterdheid 
bij autochtone en allochtone 
Nederlanders zoveel mogelijk te 
bestrijden.  
In het voorjaar had Alkmaar Taal 
Thuis via het Taalakkoord al een 
nieuwe printer mogen ontvangen 
en op 10 september 2020 was 
Guus als voorzitter op een 
bijeenkomst aanwezig om daarvoor 
officieel een Deelname Certificaat 
van te ontvangen. Wij staan op de 
genoemde website als 2e genoemd 
van de 76 deelnemers! Uit de korte 
samenvatting, die 10 nieuwe 
deelnemers over hun organisatie 
mochten vertellen, is mij wederom 
gebleken, dat ATT met zijn gratis 
taalcafé voor onze bezoekers uniek 
is in de gehele regio! Onder het 
genot van een hapje en een drankje 

http://www.rpa-nhn.nl/
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kon ik via ‘netwerken’ nog iets meer aan onze PR bijdragen. 

 
 
Vraag over online hulp recente gegevens 
 
Achter de schermen zijn we gestart met het maken van het jaaroverzicht 
over 2020. Hierin komt een (actueel) overzicht van het aantal mensen 
dat online taalhulp geeft. Hieronder vindt u de meest recente lijst. 
Wanneer deze niet klopt, zou u dat dan willen doorgeven via email: 
alkmaartaalthuis@gmail.com? 
 

 

Online bezoekers  Online vrijwilligers 
Abdoula en Jamila  Doetie 
Aislinn   Leo\Marja 
Akiko    Carla en Jannet 
Amin    Jan  
Amir    Sybren  
Atia en Khadya  Gré 
Diego en Elisabeth  Leo\ Marja en Sjaak 
Duanee   Carla 
Hagos    Henk A en Sybren 
Hawa en Aïsha  Josje 
Marcin   Thea 
Maher    Frans 
Maria    Leo\Marja 
Murtaza    Guus 
Rigey    Leo\Marja 
Senait    Thea 
Adam    Jan 
Olga     Guus 
Sharine en Hilda  Klaas 
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Kerstwens 
 
 

Namens de hele werkgroep van Alkmaar Taal Thuis wensen we u allen 
heel knusse en warme feestdagen toe en een gezond, gelukkig en 
virusvrij 2021! 
 
 
 

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

Voor meer info: 

alkmaartaalthuis@gmail.com 

www.alkmaartaalthuis.nl 
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