
Woordje vanuit de 

werkgroep 

Beste mensen, 
 
In de vorige nieuwsbrief van 
maart 2022 schreven we dat we 

in mei zouden verhuizen naar een pand, waar ook taalschool 
EdInova zou worden gehuisvest. 
Echter, toen we gingen kijken in het beoogde gebouw, ontdekten 
we dat de ruimtes en parkeermogelijkheden onvoldoende 
geschikt waren voor Alkmaar Taal Thuis. 
 
In overleg met EdInova besloten we af te zien van deze locatie. De 
samenwerking met deze taalschool blijft uiteraard bestaan, hun 
cursisten blijven van harte welkom bij ons taalcafé. 
 
We hebben inmiddels een nieuwe locatie gevonden. 
U leest in deze nieuwsbrief alles over de komende verhuizing, het 
nieuwe gebouw, belangrijke data, etc etc. 
We gaan vol goede moed deze drukke (verhuis-)periode in en 
hebben vertrouwen in de toekomst van ATT op deze nieuwe plek. 

Verhuis-nieuws 

 
Toen we besloten om niet mee te 
verhuizen met EdInova, moesten we op 
zoek naar een andere locatie. Het gebouw 
van de Rekere, sluit immers in september. 
We hadden een heel goed gesprek met de 
beheerders van de Rekere en tot onze 
verrassing bleek dat er voor ons plek was 
in wijkcentrum Wijkwaard! 
 
De beheerders van de Rekere bleken ook Wijkwaard onder hun 
hoede te hebben. Veel Rekere- vrijwilligers die we in de afgelopen 
jaren hebben leren kennen, verhuizen ook mee naar de nieuwe 
locatie. 
 

 

    

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief #7 

juni 2022 

Alkmaar Taal Thuis  

 wijkcentrum De Rekere 

Drechterwaard 16 

1824EX Alkmaar  

  
Alkmaar Taal Thuis 

wijkcentrum de 

Rekere 

Drechterwaard 16 

1824EX Alkmaar 

  



2 

 
Wijkwaard ligt op een steenworp afstand van de Rekere, er is een 
grote parkeerplaats (gratis parkeren) en ligt tegenover de Jumbo. 
Station Alkmaar en Station Alkmaar Noord zijn dichtbij, op 
loopafstand. 
 

 
 
De zaal die we in wijkcentrum Wijkwaard huren is qua 
oppervlakte vergelijkbaar met de ruimte waar Alkmaar Freedom 
House vroeger was. Er is dus plaats genoeg voor iedereen! 
 
Tot en met 14 juli zijn we elke dinsdag en donderdagmiddag in de 
Rekere. Van 15 juli tot 28 augustus zijn we gesloten. 
 
 

Dinsdagmiddag wordt maandagmiddag 

 
Vanaf maandag 29 augustus 2022 zullen we elke MAANDAG 
EN DONDERDAGMIDDAG van 14-16 uur geopend zijn. 
 
Vanaf dan zijn we dus niet meer open op dinsdagen en 
donderdagen, maar op maandagen en donderdagen. 
 

Afscheid van Wijkcentrum de Rekere 

Sinds de start van ons taalcafé hebben we met veel plezier 
gewerkt in de Rekere. Het gebouw was gezellig, de ruimtes prima, 
de mensen van de Rekere staan altijd voor ons klaar. 
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Het leek ons dan ook gepast om 
een klein afscheidsfeestje te 
organiseren in de barruimte van de 
Rekere, op de laatste middag dat 
we daar ons taalcafé houden. 
Wij nodigen u van harte uit om op  
donderdag 14 juli van     15-16 uur 
naar ons afscheidsfeestje van de 
Rekere te komen. Als u hierbij 
aanwezig wilt zijn, horen we graag 
even van u. We maken er een ‘Amerikaans feestje’ van. Dat 
betekent dat we hopen dat iedereen iets lekkers meeneemt om 

te ‘snacken’, zodat we de kosten laag kunnen houden. 

Financieel 

De verhuizing naar wijkcentrum Wijkwaard brengt een 
huurverhoging met zich mee. Op zich heel logisch want het is 
een veel grotere en nieuwere ruimte. We hebben vrijwilliger Leo 
bereid gevonden om mee te denken met het indienen van 
subsidieaanvragen. Ook Marleen van inloophuis de Zwaan zet 
zich hiervoor in. Onze hartelijke dank aan beiden!  
 
Wij ontvingen deze week bericht dat stichting Wij doen mee ons 
een subsidie heeft toegekend! Daar zijn we ontzettend blij mee! 
 
Als u ons initiatief ook zou willen ondersteunen, dan is dat 
mogelijk door overmaking van een donatie op: NL31 INGB 0677 
469578 t.n.v. Stichting de Zwaan te Alkmaar o.v.v. Alkmaar 
Taal Thuis (omdat de Zwaan heeft ANBI-status heeft, zijn 
donaties aftrekbaar van de belasting). 
 

Verhuisdozen 

Wij hebben een aantal verhuisdozen nodig om alle materialen 
straks naar de nieuwe locatie te verhuizen. Heeft u nog wat 
dozen voor ons, zou u die dan in de tweede week van juli naar 
ons lokaal mee willen nemen? 
 

Quotes van bezoekers 
 
Wij hebben bezoekers van ATT gevraagd om ons te vertellen wat 
ons taalcafé voor hen betekent. Hieronder leest u hun 
antwoorden: 

“Ik ben naar Alkmaar Taal Thuis gekomen om Nederlands te 
leren, want mijn cursus is nog niet begonnen. De mensen hier 
zijn aardig en helpen me goed. Ik kan nu al een beetje 
Nederland praten!” 
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“Alkmaar Taal Thuis is belangrijk voor mij omdat ik hier de taal 
leer en met anderen kan communiceren. De docenten hier doen 
erg hun best om ouderen zoals ik Nederlands spreken, schrijven 
en lezen, te leren. Ik dank hen, omdat zij hun tijd aan ons 
besteden.” 

“Ik vind oefenen belangrijk en de 
contacten onderling. Mijn leraar 
heeft me altijd goed geholpen. Ik 
dank haar.” 

“Alkmaar Taal Thuis is heel goed. Ik 
voel me welkom vanaf de eerste 
keer. Het gaat steeds beter met mij. 
Het maakt me heel blij. Ik heb veel 

van de vrijwilligers geleerd door hun manier van ‘lesgeven’. 

“Ik vind de gezelligheid en dat ik kan oefenen heel belangrijk en 
de contacten onderling.” 

“Voor mij is Alkmaar Taal Thuis belangrijk, want ik leer gratis 
Nederlands. Ik heb hier de kans Nederlands te oefenen. Ik kan 
met andere mensen Nederlands praten. Ik ontmoet hier veel 
mensen.” 

“Ik wil oefenen en met elkaar praten.” 

“Bij Alkmaar Taal Thuis: 

▪ Heb ik contact met andere mensen 
▪ Kan ik mijn woordenschat vergroten en gebruiken 
▪ Kan ik mijn hersenen en geheugen trainen 

Google en woordenboek helpen niet. 

Door veel te praten, kan ik het beter begrijpen.” 

Wilt u meer lezen over wat Alkmaar Taal Thuis onze vrijwilligers 
en bezoekers brengt? Lees dan verder op deze pagina. 
 
Tot slot: We willen alle vrijwilligers en externe contacten hartelijk 
danken voor uw steun in de afgelopen periode. We hopen dat we 
ook na onze verhuizing, op u kunnen rekenen! 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis, 
Wil Bos, Josje Toby en Solveigh van Zaal 
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