
Woordje vanuit de werkgroep 

Beste mensen, 
 
Sinds onze vorige nieuwsbrief verscheen (in juni 2022) is er 
ontzettend veel veranderd bij Alkmaar Taal Thuis. En allemaal 
positieve dingen! We nemen u in deze nieuwsbrief graag mee 
langs alle ontwikkelingen.  
Het gaat ontzettend goed met ons taalcafé. Nieuwe bezoekers 
maar ook oude bekenden hebben de weg gevonden naar onze 
nieuwe locatie in Wijkwaard. De bezoekersaantallen zijn hoog! De 
reacties van vrijwilligers op de nieuwe ruimte is over het algemeen 
erg positief. Wij als werkgroep genieten van alle reuring en kijken 
vol vertrouwen naar de toekomst.  

Verhuisd 

Op 29 augustus 2022 zijn we gestart op onze nieuwe plek in 
wijkcentrum Wijkwaard! 
Veel mensen die we in de afgelopen jaren in de Rekere hebben 
leren kennen, verhuisden ook mee naar de nieuwe locatie. De zaal 
doet wat denken aan de ruimte van het toenmalige Alkmaar 
Freedom House. Er is plaats voor iedereen! 
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Dinsdagmiddag werd maandagmiddag 

 
De zaal die we gebruiken voor ons taalcafé was niet beschikbaar 
op de dinsdagen, dus verhuisde de dinsdaggroep naar de 
MAANDAG. Dit leverde geen onoverkomelijke problemen op. Nu 
is ATT dus geopend op maandagen en donderdagen van 14-
16 uur. 

Financieel 

De verhuizing naar wijkcentrum Wijkwaard bracht een kleine 
huurverhoging met zich mee. Op zich heel logisch want het is 
een veel grotere en nieuwere ruimte.  
In juni kregen we bericht dat stichting Wij doen mee ons een 
subsidie heeft toegekend. Daarnaast heeft stichting de Zwaan, 
waar wij deel van uitmaken, met succes voor ons met 
terugwerkende kracht subsidie over 2022 aangevraagd bij de 
gemeente Alkmaar. We zijn blij dat er voldoende financiële 
middelen zijn om ons taalcafé draaiende te houden. Ook voor 
2023 is een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente, maar 
hierover is nog geen uitsluitsel. 
 
We zijn afhankelijk van subsidies en giften.  
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). 
 

Theorielessen voor het autorijbewijs 
 
Klaas, onze vrijwilliger die zich inzet om 
bezoekers te helpen met het behalen van hun 
theorie-examen van het autorijbewijs, is weer 
begonnen met het geven van verkeersles. Dat 
doet hij op de maandagen, tijdens het taalcafé 
in dezelfde zaal. We zijn heel blij dat Klaas dit 
weer voor onze bezoekers wil doen! 
 

Nieuwe materialen 
 

Onze materialenkast is weer aangevuld 
met wat nieuwe oefenboeken: 
 

• Klare taal en Klare taal plus 

• Eenvoudige basisgrammatica 2x 

• Inburgering A1 & boek met     

scheurkaarten.           
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We hebben alle materialen in vier niveaus verdeeld. 1 is het 
makkelijkste en 4 het moeilijkste. Neem gerust eens een kijkje 
in onze materialenkast. 
 

Vrijwilligers gezocht 
 
Steeds meer bezoekers weten de weg naar ons taalcafé te 
vinden. Het komt vrijwel iedere middag voor dat we veel meer 
bezoekers hebben dan vrijwilligers. We zijn dus op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Ervaring is niet nodig, met vriendelijkheid 
en een positieve instelling komen we al een heel eind! 
 

Boottochtjes 
 
Op dinsdag 20 september en woensdag 21 
september mochten we weer meevaren 
met de familie vd Meer. Op de boot, de Jet 
Lek, was het ontzettend gezellig! 
Bezoekers en vrijwilligers hebben 
ontzettend genoten van de boottochtjes. 
Hartelijk dank Mariette en kapitein Dick! 

 
Samenwerking met andere 
organisaties 

 
De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis heeft 
zich de afgelopen maanden ingezet om de 
banden met andere organisaties in Alkmaar 
te verstevigen. Taalscholen Inova, Jar en De 
vrije taal, Team Vrijwillig, beleidsmensen 
van de gemeente Alkmaar, inloophuizen de 
Zwaan en de Steiger, het taalhuis en de 
bibliotheek… allemaal instellingen die onze 
bezoekers zo goed mogelijk proberen te 
helpen. Samen bereiken we meer, we 
proberen eilandjes te verbinden en bruggen 
te bouwen. 

 
Bezoek van burgemeester Schouten 
 
Op donderdag 10 november krijgen we 
bezoek van de burgemeester van Alkmaar. 
Gemeenteraadslid Kivilcim Pinar, die 
voorheen vrijwilliger was bij ATT, vindt het 
belangrijk om haar te laten zien wat wij bij 
Alkmaar Taal Thuis doen om nieuwkomers 
te helpen met inburgeren. We kijken uit 
naar dit bezoek en zijn vereerd dat Kivilcim 
voor ons initiatief heeft gekozen. 
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Workshops Team Vrijwillig 
 
Werkgroepleden Wil en Solveigh hebben in de afgelopen 
maanden twee workshops gevolgd bij Team Vrijwillig: 
“fondsenwerving” en “vrijwilligers werven”. Het waren zeer 
nuttige bijeenkomsten. De nieuwverworven kennis is direct in 
de praktijk gebracht, zie elders in deze nieuwsbrief. 
 

Vrijwilligersmiddag  
 

We zijn druk bezig om een middag te organiseren voor onze 
vrijwilligers om kennis te vergroten en te zorgen voor verdieping 
in alles wat te maken heeft met onze bezoekers. We hopen er 
een inspirerende middag van te maken. Waarschijnlijk vindt 
deze middag plaats in de eerste maanden van 2023, we houden 
u hierover uiteraard op de hoogte.  

 
450ste ontzet viering 
 

Het is 2022 - bijna 450 jaar geleden 
dat er sprake was van hét keerpunt 
in de geschiedenis van Nederland. 
1572 wordt namelijk gezien als ‘de 
geboorte van Nederland’. Toen begon 
de grote opstand tegen de 
Spanjaarden. Alkmaar was – mede 
door haar gunstige ligging, een 
waardevolle stad in de strijd.  
 
 
Voor Alkmaar ligt er ook een andere 

mijlpaal in het vooruitzicht: 8 oktober 2023, waarbij we 450 jaar 
Alkmaar Ontzet vieren.  
De gemeente Alkmaar nodigt bewoners, culturele instellingen en 
bedrijven uit om mee te denken over het jaarrond programma 
voor Alkmaar Ontzet 450 jaar.  
 
Alkmaar Taal Thuis wil hier graag aan mee doen. We denken 
aan een kunstzinnige\ creatieve activiteit. In de komende 
maanden gaan we hier concrete invulling aan geven.  
Info hierover volgt. 
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NH-Nieuws  

 
Op 3 november komt 
verslaggeefster Maaike 
Polder van NH-nieuws 
naar ons taalcafé om 
daar bezoekers (en 
werkgroeplid Josje) te 
interviewen over wat ons 
taalcafé voor hen 
betekent. Uiteraard 
wordt hierbij rekening  
gehouden met mensen  
die NIET in beeld willen. 

 
 
 
 
Tot slot: We willen alle vrijwilligers en externe contacten hartelijk 
danken voor uw steun in de afgelopen periode. We hopen dat we 
op u kunnen blijven rekenen! 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis, 
Wil Schriek, Solveigh van Zaal en Josje Toby 
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