
Woordje vanuit de 

werkgroep 

Beste mensen, 
 
Alwéér een nieuwsbrief? We 
horen het u denken… er is er in 

oktober ook één verschenen toch? Daar heeft u gelijk in! Er is 
alleen weer zoveel te melden! Wij als werkgroep zijn druk met het 
op de kaart zetten van ons taalcafé. Achter de schermen werken 
we hard aan de organisatie van een kunstproject, een 
vrijwilligersmiddag, er is veel bezoek geweest, kortom… Tijd om 
alles even rustig voor u op een rijtje te zetten! 

De Zwaan/ de Steiger 

 
Zoals u weet werkt 
Alkmaar Taal Thuis 
nauw samen met 
inloophuis de Zwaan. De 
Zwaan, op haar beurt, 
werkt sinds corona 
samen met Aanloophuis 
de Steiger. Er wordt 
gewerkt aan een 
samenwerkingsverband. 

Nieuws daarover brengen 
we op een later moment 
onder uw aandacht. Voor 

nu laten we u alvast weten dat de Steiger te vinden is op Luttik 
Oudorp 93. De openingstijden zijn ma, woe, do, za van 14-17uur, 
vr 19.30-22u. Op zondag zijn er afwisselend een kerkdienst en 
wandelingen van 14-16u. Op woensdagavond kunt u om 18u 
aanschuiven voor een driegangenmaaltijd voor 5EUR. Alle info 
vindt u op https://www.aanloophuisdesteiger.nl 
 

 
Ontmoetingscentrum Wijkwaard 

 

    

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief #9 

december 2022 

Alkmaar Taal Thuis 

Ontmoetingscentrum 

Wijkwaard 

Muiderwaard 236D 

1824 XV Alkmaar 

 

Alkmaar Taal Thuis 

Ontmoetingscentrum 

Wijkwaard 

Muiderwaard 236D 

1824 XV Alkmaar 

 



2 

 
Wijkwaard paste haar naam (en het logo) aan. Hierboven ziet u 

het nieuwe logo. Wijkcentrum 
werd dus 
Ontmoetingscentrum. Ook het 
adres werd veranderd van 
Muiderwaard 236D in 
Muiderwaard 240. Aangezien 
wij net nieuwe folders en 
visitekaartjes hebben laten 
maken, houden we voorlopig 
het oude huisnummer aan. 
Het gaat immers om precies 

hetzelfde gebouw! 

NH Nieuws  

Op 7 november kwam NH Nieuws bij ons filmen. In het 
interview komen diverse bezoekers aan het woord. We hebben 
door dit nieuwsitem veel nieuwe bezoekers mogen verwelkomen 

en ook vele aanmeldingen gekregen van 
mensen die vrijwilliger bij ons willen 
worden. Een week na het bezoek van 
NH-nieuws hadden we zelfs een 
recordaantal mensen in huis! Ook 
kwamen er veel meer bezoekers op 
onze website om een kijkje te nemen en 

werd onze Facebookpagina druk bezocht. Klik hier om het item 
over Alkmaar Taal Thuis te lezen/bekijken. 

Bezoek burgemeester 

Op 10 november kwam burgemeester Anja Schouten, samen 
met gemeenteraadslid Pinar bij ons op bezoek. Het was een heel 
fijne ontmoeting. Ze heeft goede gesprekken gevoerd met onze 
bezoekers en vrijwilligers. We zijn heel blij dat er vanuit de 
Alkmaarse politiek belangstelling is voor ons taalcafé! 
 

 

 

Workshops Team Vrijwillig 

 

Alkmaar Taal Thuis 

Ontmoetingscentrum 

Wijkwaard 

Muiderwaard 236D 

1824 XV Alkmaar 

 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/310573/alkmaarse-josje-is-klaar-met-negativiteit-over-nieuwkomers-kom-eens-naar-ons-taalcafe


3 

Wij als werkgroep Alkmaar Taal Thuis vinden het belangrijk om 
bij te blijven leren over hoe we het beste ons taalcafé kunnen  
organiseren. Daarom volgden Wil en Solveigh twee workshops; 
‘Vrijwilligers werven’ en ‘Fondsenwerving’ die georganiseerd 
werden door Team Vrijwillig. Heel leerzaam maar toch ook een 
bevestiging dat we al heel veel goed doen.  
Josje heeft samen met twee 
mensen van Team Vrijwillig    
gekeken naar de website en de 
oproepjes die we daarop hebben  
staan voor nieuwe vrijwilligers. 
De teksten zijn aangepast en dit  
resulteert nu al in een toename van het aantal aanmeldingen 
van nieuwe vrijwilligers! 

Speel o theek 

Wegens sluiting van de Speel o theek, kregen wij enorm veel 
spelletjes voor in onze materiaalkast. Het past er bijna niet in! 
Daar zijn we heel blij mee. In het nieuwe jaar zullen we onze 
kast reorganiseren zodat er weer duidelijk is waar wat staat.  
 
 

Muzikaal optreden van 

bezoeker 

 
Soms zijn er activiteiten die spontaan 
plaatsvinden, ongepland. Toen een van onze 
bezoekers vroeg of hij op zijn Oed mocht 

komen spelen bij het taalcafé, hadden we niet verwacht dat hij er 
een mini-feestje van zou maken. Het werd een gezellige afsluiter 
van de middag. Klik hier om meer foto’s en een filmpje te bekijken 
van dit optreden op 17 november 
2022.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oed
https://www.alkmaartaalthuis.nl/gezellige-middag-met-live-muziek/
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Jaarkaart van bibliotheek Kennemerland  

Op 14 november kwam Mariëlle Harte 

van Bibliotheek Kennemerland langs 

om aanvraagkaarten voor een gratis 

jaarabonnement te brengen voor onze 

bezoekers. We hebben instructies over 

hoe de aanvraag van deze gratis 

jaarkaart in zijn werk gaat in zes 

verschillende talen beschikbaar. We 

vinden het heel belangrijk dat onze 

bezoekers veel ‘leeskilometers’ maken 

om zo de geschreven Nederlandse taal te leren. Mariëlle 

ontzettend veel dank voor al je hulp! 

Sinterklaas 

Op donderdag 1 en maandag 5 december bracht de Sint 
traditiegetrouw 
chocoladeletters mee voor alle 
bezoekers en vrijwilligers. 
Dank u Sinterklaasje! 

Vrijwilligersmiddag 

Save the date! De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis is druk 
bezig met het organiseren van een middag voor al onze 
vrijwilligers, waarin we een gevarieerd programma zullen 
aanbieden om deskundigheid te bevorderen en te zorgen voor 
een inspiratie. Deze middag zal plaatsvinden op  
Woensdag 29 maart 2023 van 13.30- 17.00u. 
Zet deze datum alvast in uw agenda, meer info volgt. Het belooft 
een zeer bijzondere middag te worden!  
 

450ste ontzet viering 
 
De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis werd benaderd door Ton 
Voermans. Ton is kunstenaar en wil graag een activiteit voor 

onze bezoekers organiseren in het 
teken van Alkmaar 450ste ontzet. Er 
zijn, onder leiding van Ton, door 
vrijwilligers en bezoekers al wat 
woordspinnen gemaakt en 
gesprekken gevoerd over wat 
Alkmaar\ wat vrijheid en een nieuw 
thuis betekent voor nieuwkomers. De 
invulling van deze kunstzinnige\ 

creatieve activiteit wordt steeds concreter. Er zal in elk geval een 
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bezoek worden gebracht aan het Alkmaars Stedelijk museum. 
We hopen in januari een concreet projectplan te maken over 
deze activiteit. Wordt vervolgd! 

Kerst 

Dit jaar is er voor het eerst een 
gezamenlijk presentje voor onze 
vrijwilligers én alle vrijwilligers 
van inloophuis de Zwaan.  
 
Een organisatie zonder 
vrijwilligers is als een vredesduif 
zonder vleugels. We zijn heel 
dankbaar dat onze vrijwilligers 
zich wekelijks inzetten voor onze 
bezoekers en voor ons taalcafé en 
hopen dat we ook in het nieuwe 
jaar weer op hen mogen rekenen! 

Openingsdagen rondom de kerst 

 

In december 2022 zijn wij geopend op: 
 
Donderdag 1 december Wil 

Maandag 5 december Josje 

Donderdag 8 december Wil 

Maandag 12 december Josje 

Donderdag 15 december Wil 

Maandag 19 december Wil 

Donderdag 22 december Wil 

 
Alkmaar Taal Thuis is gesloten van 23 december 2022 tot 

en met 4 januari 2023 
 
Vanaf donderdag 5 januari 2023 zijn we weer elke maandag en 
donderdag open. 
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Fijne feestdagen! 
 
De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis wenst u allen heel 
gezellige feestdagen en alle goeds voor 2023! 
 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis, 
Wil Schriek, Solveigh van Zaal en Josje Toby 
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