
Woord van de voorzitter  

Op 13 juli 2021 opende het taalcafé weer haar deuren, na de lockdown. Wat 

waren we blij dat we weer onze bezoekers en onze vrijwilligers konden 

ontmoeten. Daar waar bezoekers of vrijwilligers de voorkeur gaven aan online 

ondersteuning, is dat gecontinueerd. In overleg met De Rekere konden we 

over twee lokalen beschikken zodat we meer ruimte hadden om de gewenste 

afstand tussen de tafeltjes te waarborgen.  

 

Grote verandering: Josje Toby is sinds de heropening dagcoördinator van de 

dinsdagmiddag en Wil Bos is de dagcoördinator van de donderdagmiddag 

geworden. Bij afwezigheid worden zij waargenomen door Sybren Rozendal.  

De bezoekers en de vrijwilligers zijn langzaam maar zeker teruggekeerd naar 

de Rekere. Gelukkig konden we ook nieuwe vrijwilligers en nieuwe bezoekers 

begroeten.  

 

Ons concept; één op één begeleiding en aansluiten bij het niveau van de 

bezoeker zijn we trouw gebleven omdat het volgens ons een goede formule is.  

In overleg met Klaas en Gerrit zijn op vrijdagmorgen ook de verkeerslessen 

voor het rijbewijs gestart. Doel van de verkeerslessen is; de bezoekers te 

ondersteunen met het behalen van het theorie-examen voor het rijbewijs. Het 

theoriegedeelte vraagt veel kennis en woordbegrip van de Nederlandse taal. 

Ondersteuning is op zijn plaats. Maar een rijbewijs betekent ook meer kans op 

werk en vergroot de integratie.  

 

Verderop in de nieuwsbrief leest u dat we blij zijn met onze nieuwe 

materialen. Helaas staan deze nu ongebruikt in de kast maar u kunt er al 

kennis mee maken. 

Wat u wellicht ook in de media of op een andere manier heeft gehoord is dat 

De Rekere gaat verhuizen en dat het voor ATT betekent dat we moeten 

verhuizen naar een andere locatie.   

De werkgroep is op zoek naar een locatie en we hebben nog geen concrete 

plannen. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden.  

 

Helaas is sinds woensdag 9 november een onderbreking van het taalcafé weer 

een feit.  

Het feestje heeft maar 20 weken mogen duren. De vereiste Corona 

maatregelen maken het onmogelijk om het taalcafé open te houden. Al onze 

live activiteiten zijn helaas weer gestaakt. Online is weer de enige manier om 

contact tussen vrijwilliger en bezoeker tot stand te brengen. Het vereist wel 
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extra 

voorbereiding en 

wat simpele 

digitale kennis 

maar zoals u 

kunt lezen, 

helpen wij u 

graag op weg.  

Ik wil iedereen 

een feestelijke 

kerst wensen en 

een mooi en 

gezond 2022. 

Blijf gezond en 

blijf op elkaar 

letten.  

 

Met vriendelijke groet  

 

Carla Vermeulen 

 

Online Taalhulp 

Begin 2021 zaten we midden in een lockdown. Alkmaar Taal 
Thuis sloot haar deuren. Pas op 13 juli zijn we weer gaan 
werken vanuit wijkcentrum de Rekere. Het eerste half jaar van 
2021 hebben verschillende vrijwilligers online taalhulp geboden 
aan onze bezoekers. We hadden toendertijd de volgende duo’s: 
 
 
Online bezoekers  Online vrijwilligers 
Abdoula en Jamila  Doetie 
Aislinn   Leo\Marja 
Akiko    Carla en 
Jannet 
Amin    Jan  
Amir    Sybren  
Atia en Khadya  Gré 
Babak    Sjaak 
Diego en Elisabeth  Leo\ Marja, 
Sjaak 
Duanee   Carla 
Ghodsiey   Solveigh 
Gunda   Mariette 
Hagos    Sybren 
Homayun   Sjaak 
Hawa    Josje 
Marcin   Thea 
Maher    Frans 
Maria,    Leo\Marja 
Philip     Helene 
Rigey    Leo\Marja 
Senait    Thea 
Zeray    Anita 
Onze vraag aan u allen: heeft u deze onlinehulp inmiddels weer 
opgepikt, gaat u dat nu weer doen of ziet u daarvan af? Achter de 
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schermen zijn weer bezig aan een jaarverslag over 2021 waarin we 
deze gegevens graag willen opnemen. Laat u even van zich horen via 
alkmaartaalthuis@gmail.com? 

Verhuizing in voorbereiding 

U heeft er wellicht al iets over gelezen in het regionale nieuws of 
op onze website, maar per 1 september 2022 kunnen wij niet 
meer terecht in wijkcentrum de Rekere. 

 

Uiteraard gaat Alkmaar Taal Thuis ook na september 2022 
door. Op een andere locatie, dat wel. We zijn ons als werkgroep 
aan het oriënteren waar we naar toe kunnen. Er zijn veel opties, 
elk met voor- en nadelen. Centrale ligging, samenwerking met 
taalscholen en het Taalhuis, bereikbaarheid, huurkosten, 
allemaal factoren die een rol spelen in de komende beslissing. 
Zodra we hierover meer weten, informeren wij u. 

 
Sinterklaas 
 
Door weer en wind is ze gefietst, onze eigen hulp-fiets-piet Wil. 
Alle vrijwilligers kregen van haar een kleine attentie. Een 
bedankje voor onze vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet 
voor Alkmaar Taal Thuis. Wil, hartelijk dank! 
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Nieuw materiaal 

Sinds de start van Alkmaar Taal Thuis was het een grote wens, 
om de materialenkast uit te breiden met meer lesmateriaal; 
boeken en spelletjes. In oktober 2021 hebben we met 
goedkeuring van onze penningmeester veel nieuwe materialen 
aangeschaft. In de laatste taalcafé-middagen is er al enthousiast 
gebruik van gemaakt. Wat zijn we hier blij mee! 
Hieronder vindt u een overzicht van de aangeschafte materialen. 
Via de linkjes kunt u hierover meer informatie vinden. Hopelijk 
kunnen we in 2022 snel weer met al dit moois aan de slag! 
 

Spelletjes 
 

 

NT-taalspel. Oefenen van werkwoorden en 
woordvolgorde 
https://www.nt2.nl/nl/zoeken/100-
335_NT2-taalspel 

 

 

Taalkwartet Nederlands 
https://www.bol.com/nl/nl/p/taalkwartet-
taalkwartet-
nederlands/9200000065126831/ 

 

 

Uitspraakkwartet 
https://www.bruna.nl/boeken/uitspraakkwa
rtet-9789044136418 

 

 

Nederlands oefenen taalpuzzels 
https://mybookstore.eu/nl/9789463882743 

 

 

Spreekkaarten 
https://www.bruna.nl/boeken/spreekkaarte
n-9789058754639 

 

 

Spreekwoordenspel  
https://scalaleukerleren.nl/taal/educatieve-
spelletjes-over-taal/het-spreekwoordenspel/ 

 

          

 
 
 
Boeken: 

 
De Leesstraat  
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Anne Frank in het kort-Marian Hoefnagel- A1\A2 96 pagina’s. 
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/anne-frank-in-het-
kort  
 
Water bij de melk verhalenbundel voor mensen die Nederlands 
leren lezen https://www.nt2.nl/nl/100-358_Water-bij-de-melk  
          
   
Lees en schrijf! https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/lees-
en-schrijf  

         
Serie Een dag in 
Serie: een dag in… Hele pakket (12 boekjes) Ieder deel speelt 
zich af in een van de 12 maanden van het jaar. Alle verhalen 
zijn op A1 leesniveau geschreven en worden verteld vanuit een 
persoon, die steeds een andere nationaliteit heeft. Geïllustreerd. 
Elk deel is afzonderlijk te lezen. 
 
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/een-dag-in-compleet  
 
Serie: Beeldboek 
Beeldboek: makkelijk lezen A1\ A2     
Het voordeel van deze serie is dat er veel plaatjes in het boek 
staan en het dus makkelijker te begrijpen is…  Er zijn 11 
boeken startend met titel Het verhaal van. …  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/catalogsearch/result/
index/?limit=36&q=beeldboek 
 
Hollandse kost  
Boekje erbij?deel 1, 2 en 3: http://hollandse-kost.nl/news%20-
%20copy.htm 
  
Spreekwoordenboek van Dale  
(Donatie, geen linkje gevonden) 
 

 
 
Bericht uit het oosten van Nederland: 

 
Beste vrijwilligers en vrienden van Alkmaar Taal Thuis, 
  
Een paar weken geleden kreeg ik vlak achter elkaar diverse 
berichten van/over Alkmaar Taal Thuis, met zowel positieve als 
negatieve helaas: 
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• Josje benaderde mij met de vraag of ik na mijn 
afscheidswoordje in de laatste nieuwsbrief van april 
jl.iets wilde vertellen over hoe het eerste half jaar 
van Alet en mij in Paasloo is bevallen. Daarover 
verderop in dit stukje iets meer!  

• Verder vertelde Josje, hoe na de 3e heropening van 
ATT de toeloop van bezoekers op de dinsdag en 
donderdagmiddag weer enorm was toegenomen. 

Met weer een 
aanwinst van 
nieuwe materialen 
is dat vast 
inspirerend voor 
iedereen. Prachtig 
om te horen, dat 
ATT zo nog steeds 
in een behoefte 
onder de nieuwe 
medeburgers van 
Alkmaar voorziet! 

• Tenslotte informeerden Sybren en Josje mij over het 
overlijden van Ron Biesot. We wisten allen, dat hij 
al geruime tijd ziek was; maar zijn overlijden 
overvalt ons allemaal. Ik herinner mij Ron als de 
rustige, altijd positieve mede-coördinator van 
Alkmaar Freedom House van het eerste uur,op 
vrijwel alle maandag- en woensdagmiddagen. 
Daarnaast was hij o.m. ook gastheer op 
vrijdagochtend op de inloopochtenden in de Zwaan 
en dus indirect de grondlegger voor onze 
samenwerking 
met Stichting De 
Zwaan!! Het ATT- 
bestuur en 
voormalige AFH-
vrijwilligers 
gedenken met 
respect Ron, deze 
bijzondere man, 
die een groot oog 
én hart had voor al zijn naasten!  

  
Dan iets over hoe het ons in Paasloo, in de kop van Overijssel is 
vergaan. Het woord ‘fantastisch’ komt in me op. We zijn 
ontzettend dankbaar en gezegend op deze plek, in deze volledig 
verbouwde woonboerderij. Wij hebben hier de ‘Rust en de 
Ruimte’ gevonden, in het oosten van Nederland op 1,5 km 
afstand van het natuurreservaat De Weerribben. Alsof dat nog 
niet genoeg is, zijn we WELKOM geheten door onze buren en 
anderen uit Paasloo en Oldemarkt, hetzij uit de kerk, in het 
zwembad of bij de supermarkt. 
Sinds september ben ik chauffeur voor de organisatie “Dagje 
Vrije Tijd” geworden, die in Oldemarkt voor alleenstaanden 
3x/week activiteitenmiddagen verzorgt. De gemiddelde leeftijd 
van de deelnemers is 85 jaar. Ik haal/breng op 
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woensdagmiddagen 2 à 3 mensen uit nabijgelegen dorpen naar 
Oldemarkt en terug. Onderweg proberen de mensen 
“Nederlands” met mij te spreken en dat gaat best aardig, omdat 
….we elkaar willen verstaan! 
  
Ik wens alle bekenden en ATT-ers ontspannen, feestelijke 
feestdagen en een gezegend 2022. En opnieuw zeg ik: Het ga U 
allen goed, blijf actief en gezond! 
 
Guus Keilman 

 
Fijne feestdagen 
 

 
 
Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis wensen wij u 
allen fijne feestdagen en een gezond 2022! 
Met vriendelijke groet, 
 
Carla Vermeulen 
Wil Bos 
Josje Toby 
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