
  

 

 
Maart 2019 

Er is weer veel gebeurd in de afgelopen periode. 
We vertellen u graag over de vele activiteiten in De Steiger, er is een nieuwe medewerker (Karin) om 

aan u voor te stellen en we blikken vooruit op een feestweek in semtember.  
U kunt (op onze website) een verhaal lezen van een gast... Recht uit het hart. Dat raakt en laat zien 

hoe belangrijk plekken zoals De Steiger zijn!  
Veel leesplezier!    

 

 
Zoals jullie vast al wel hebben gehoord, staat het 

komende jaar in het 
teken van 25 jaar 
Aanloophuis De 
Steiger.  
 

Een jubileum dat we natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij willen laten gaan. En dat we graag met 
u/jou samen willen vieren! 
In week 38 (16 t/m 22 sept) zal hier een week 
lang, op allerlei manieren en tijdstippen aandacht 
voor zijn.  
Zouden jullie deze feestweek alvast willen 
opschrijven in jullie agenda’s? 
We zijn hard bezig met dingen organiseren, zoals 
een uitje voor onze gasten en het archief 
induiken. We hopen de feestweek op 15 
september te starten met een speciale viering en 
denken na hoe we de week verder feestelijk 
willen invullen! 
Zodra er meer duidelijk is, horen jullie zeker meer 
van ons! 
 

  
Dit jaar viel onze bezoek-avond voor de 

Achterdam op valentijnsdag! 
Een mooie gelegenheid om 

aan te grijpen, en – net 
zoals altijd- de vrouwen op 
de Achterdam over Gods 
liefde te vertellen. Met 

natuurlijk een mooie roos 
erbij! 

 

  
Benieuwd wat De Steiger voor mensen betekent? 

Klik dan hier om het verhaal van één van onze 
gasten te lezen! 

 
 
 

  
Onze keuken is sinds kort voorzien van een nieuw 

fornuis. Kortom, er kan weer heerlijk gekookt 
worden! En dat gebeurd ook!  

We horen vaak terug van gasten dat het eten in 
De Steiger zo lekker is... een mooi compliment 

voor onze koks! 
De laatste weken merken we ook dat het steeds 

weer iets drukker wordt. Fijn en waardevol om zo 
samen te kunnen eten, en te genieten van een 

gezellige tafel. 
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Op maandag 11 maart gaat Marieke’s 

zwangerschapsverlof in.  Op 23 april is Marieke 
uitgerekend. En als het zover is, dan hoort u 

natuurlijk vanzelf meer... Karin Kniese neemt 
tijdens Marieke’s verlof de werkzaamheden over.  

 

  
Mijn naam is Karin Kniese. 
 
Met ingang van 18 februari ben ik de nieuwe activiteitencoördinator en communicatiemedewerker bij 
Aanloophuis De Steiger. Ik ben graag onder de mensen en houd ervan om bezig te zijn.  
Daarom heb ik in 2004 de stap gezet om mijn kantoorbaan bij de Sociale Verzekeringsbank op te 

zeggen en ben ik me zelf gaan ontwikkelen in 
het sociaal culturele werk. Tijdens mijn studie 
Culturele Maatschappelijke Vorming heb ik 
onder andere werkervaring opgedaan bij 
Artiance centrum voor de kunsten in Alkmaar 
en bij De Waaier makelaar in maatschappelijk 
betrokken ondernemen. In 2013 ben ik tijdelijk 
werkzaam geweest als woonbegeleider in een 
beschermde woongroep waar ik mensen 
ondersteunde bij de dagelijkse praktische zorg 
rondom wonen en koken.  Daar kreeg ik het 
advies om mezelf te ontwikkelen als 

ervaringsdeskundige. Doordat ik zelf weet hoe is het is om overmand te worden door depressie/ en of 
angst vond ik gauw verbinding en daarmee het vertrouwen bij de bewoners van de groep.  Ik ben toen 
de leerweg ervaringsdeskundigheid gaan volgen en cliëntondersteuner geworden bij RCO de 
Hoofdzaak. 
Daar heb ik heel veel geleerd en mezelf mogen ontwikkelen tot de ambitieuze vrouw die ik nu ben. 
Ook mijn contact met God is tijdens mijn werkzaamheden voor de Hoofdzaak weer hersteld en ik heb 
afgelopen jaar de Alpha-cursus gevolgd bij De Ark in Langedijk. 
 
Ik hoop dan ook via deze nieuwe functie niet alleen te groeien in mijn loopbaan maar ook het contact 
met het Christelijk geloof te verdiepen. 
 
Mijn ambitie is om mensen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen en me in te zetten voor een 
samenleving waarin iedereen met plezier mee kan doen en zich welkom voelt. 
 
Ik ben 41 jaar, woon in Heerhugowaard samen met mijn vriend en mijn twee zoontjes. In mijn vrije tijd 
sport ik graag en lees ik veel. 
 
Lieve groet, 
Karin Kniese 
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Een zaterdagmiddag in De Steiger 
Het is zaterdag 2 februari als een van onze vrijwilligsters spontaan in gesprek raakt  met een aantal 
gasten. Het gaat over de vraag “Waarom is de Steiger zo belangrijk voor jullie?”. Een paar antwoorden 
volgen. Gauw besluit de vrijwilligerster een pen en papier te pakken, om zo niet te kunnen vergeten 
welke mooie, waardevolle dingen er gezegd worden. Aan de grote tafel krijgt iedereen de beurt en 
vertelt wat De Steiger voor hem of haar betekent. Er word aandachtig naar elkaar geluisterd, hier en 
daar instemmend geknikt. 
Wat betekenisvol, zo’n groepsgesprek. En hoe waardevol wat er allemaal gezegd is. 
We staan er misschien niet dagelijks bij stil... Ook benieuwd? 

 

 
 

 ...“goed, samen, praten, spelletjes.” 

...“belangrijk dat het bestaat.” 

...“als ik maar kan dammen.” 

... “ik kom er graag.” 

... “gezelligheid. Spelletjes doen.” 

... “goed dat dit opgezet is.” 

...“sociale activiteiten, koffie is lekker en sociale contacten.” 

... “geweldige instelling.” 

... “vriendelijke sfeer.” 

... “gezellig.” 

... “enthousiaste vrijwilligers.” 

... “leuk en gezellig. Lekker eten tijdens de Open Maaltijd.” 

... “onderlinge gezelligheid.” 

... “mensen zijn lief voor mij.” 

... “er heerst een huiskamer sfeer.” 

... “medewerkers. Gratis koffie en thee.” 

... “altijd een koekje erbij.” 

... “de sfeer is goed omdat iedereen hier gelijk is.” 

... “gezelligheid. Je voelt jezelf niet alleen. Een grote familie.” 

 
 

 
Luttik Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar 

Telefoon: 072 - 520 08 04 
www.aanloophuisdesteiger.nl 
info@aanloophuisdesteiger.nl 

 
Bankrekening: NL24 INGB 0005 9317 20 

T.a.v. Stichting voor Stadspastoraat, Alkmaar 
 

Bestuursvoorzitter: Frans Terwel 
Coördinatoren: Sietske Muurling, Marieke van Westen (tot 10 maart) & Karin Kniese (vanaf 18 

februari) 
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