
Woord van de voorzitter 

 
Trouwe toegewijde vrijwilligers, 
 
 
Ruim 5 jaar geleden werd mij gevraagd om mee te denken, wat 
de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) samen zouden kunnen 
betekenen voor de grote groep van vreemdelingen die vanaf de 
zomer 2015 naar Europa waren gekomen. Ruim 1 miljoen 
werden er toegelaten in Duitsland, ruim 30.000 werden in 
Nederland opgevangen. Eerst in tijdelijke opvangtenten, in 
kerken en sporthallen, later in de AZC’s.  
 
Naast het bestaande AZC aan de Picassolaan werd het 
voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg ingericht 
voor bewoning, zodat ook Alkmaar begin 2016 ruim 800 
asielzoekers telde. Voor hen heeft ARK precies 3 jaar met in het 
begin 150 vrijwilligers 5 dagen per week taalcafés in de 
Vrijheidskerk georganiseerd: Alkmaar Freedom House mocht 
voor nieuwkomers een voorportaal zijn naar de Alkmaarse 
maatschappij! 
 
Ook na de sluiting van beide AZC’s zijn vrijwilligers onder de 
naam van Alkmaar Taal Thuis op dinsdag- en 
donderdagmiddagen doorgegaan in wijkcentrum de Rekere. Uit 
het jaarverslag 2020 bleek onlangs weer, dat wij tot maart vorig 
jaar in een duidelijke behoefte voorzagen, totdat puntjes weg 
Covid-19 ook voor ATT roet in het eten gooide. Alles bij elkaar is 
ons taalcafé vorig jaar maar 3,5 maand open geweest en is er 
nog steeds geen duidelijkheid over hoe en wanneer we weer 
kunnen starten.  
 
In December 2020 heb ik in de laatste nieuwsbrief wel vijf 
positieve nieuwspunten genoemd en daarnaast duidelijk laten 
weten dat de ATT werkgroep ook in 2021 echt door wil gaan, 
zodra het weer kan.  
En dat is nog steeds zo!! 
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Een afscheidswoord…  

 
In bovenstaande inleiding heb ik bewust geschreven, dat de 
werkgroep van Alkmaar Taal Thuis zal doorgaan met het 
taalcafé zodra het weer kan. Vanwaar dan een afscheidswoord, 
hoor ik U denken?  
 
Wel, dat heeft niets te maken met ATT. Begin juni verhuizen 
mijn vrouw en ik vanuit Limmen naar een prachtige 
woonboerderij Paasloo in de kop van Overijssel. Daar hopen wij 

na een lange periodes van 
werk, lokale én wereldwijde 
activiteiten samen, rust en 
ruimte te vinden. 
 
 
Omdat het nog steeds niet 
duidelijk is, wanneer AAT haar 
activiteiten in De Rekere weer 
mag hervatten, verwacht ik 

niet, dat ik iedereen persoonlijk kan bedanken voor zijn of haar 
grote inzet voor Alkmaar Taal Thuis in de afgelopen jaren.  
 
Daarom mijn afscheidswoord:  
Het ga U allen goed, blijf actief en gezond!! 
Met een hartelijke groet  
Guus Keilman  

 

Introductie van de nieuwe 

voorzitter! 

 
In de laatste vergadering heeft de werkgroep er unaniem mee 
ingestemd, dat Carla Vermeulen de nieuwe voorzitter van 
Alkmaar Taal Thuis zal worden. 
Zoals uit het laatste jaarverslag blijkt, heeft zij al sinds de zomer 
van 2020 actief meegedraaid in het bestuur en zal zich 
hieronder zelf voorstellen. 
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Voorstellen Carla Vermeulen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste vrijwilligers,  
 
Ik ben trots dat ik met instemming van de gehele werkgroep de 
nieuwe voorzitter mag gaan worden van Alkmaar Taal Thuis.  
 
Ik ben nog maar kort betrokken bij de ATT. 
 
 
Sinds december 2019 ben ik vrijwilligster geworden op de 
donderdagmiddag. De individuele benadering, de prettige sfeer 
en door de ondersteuning van de donderdag coördinatoren 
voelde ik mij snel thuis. Het contact met de andere vrijwilligers 
en met de bezoekers waren prettig en constructief.  
Omdat ik mij realiseerde dat het taalcafé een waardevolle 
ondersteuning was voor de bezoekers, heb ik te kennen gegeven 
dat ik naast de donderdagmiddag ook de werkgroep van ATT 
wilde helpen. De samenwerking met de andere leden van de 
werkgroep was plezierig en verliep soepel.  
 
 
En nu Guus gaat verhuizen val de eer mij te beurt om hem te 
vervangen. Geen gemakkelijke klus maar ik ga mijn best doen.  
Niet alleen maar in gezamenlijkheid met mijn collega’s Wil, 
Josje, Sybren. Guus, ik wil je namens de vrijwilligers en 
bezoekers hartelijk bedanken voor zijn inzet voor ATT.  
 
 
Door Corona hebben we elkaar al lange tijd niet in levenden lijve 
ontmoet. Online worden nog diverse contacten onderhouden 
maar het we zouden graag weer het taalcafé willen starten. We 
volgen het nieuws hierover op de voet. Voor nu blijf gezond en 
hopelijk tot snel.  
Carla Vermeulen  
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Vrolijk Pasen 

 
Op deze goede vrijdag, 2 april 2021 rest ons niet anders dan u 
allen een vrolijk\ zalig Pasen toe te wensen.  
 
 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis; 
 
 
Guus Keilman 
Carla Vermeulen 
Wil Bos 
Sybren Rozendal 
Josje Toby 
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