
Welkom bij

Dé plek om 
mensen te 
ontmoeten

-
Dé plek om 

je vragen 
te stellen

Buurthuis Het Contact 

Sandestein 42 Nieuw-Vennep

Iedere maandag 

(niet in zomervakantie)

Van 15.30 tot 19.00 uur 

(omstreeks 18.00 uur 

samen eten)



Welkom bij 
House of 
Joy. Wij zijn 
er voor jou! 

Als vluchteling of als expat 

is de Nederlandse cultuur 

best vreemd. En de taal is 

lastig. Bij House of Joy wil-

len we je graag ontmoeten. 

Om met elkaar in gesprek 

te zijn. Om elkaar een 

beetje te helpen. Dus, een 

plek om de taal te oefenen. 

Een plek om mensen te 

ontmoeten. Een plek om je 

vragen te kunnen stellen.

“Toen ik in Nieuw-Vennep 
kwam wonen, kende ik 

geen mensen. Ik werd uit-
genodigd om naar House of 
Joy te komen en daar kwam 
ik mensen tegen die graag 
mijn verhaal wilden horen. 

Ze konden me helpen bij het 
Nederlands spreken en mijn 

kinderen vonden het ook leuk 
om er te zijn en te spelen.”
- het verhaal van een bezoekster

Bij House of Joy kun je:
• Nederlands (leren) praten;

• Vragen stellen;

• Gesprekken hebben over cultuur;

• Met elkaar eten;

• Taaloefening doen;

• Gezelligheid ervaren;

• Aandacht krijgen en hebben. 

Iedere maandag
House of Joy is iedere maandagmiddag, van 15.30 

tot 19.00 uur. Je vindt ons in het buurthuis Het 

Contact, Sandestein 42 in Nieuw-Vennep. We 

organiseren ook een maaltijd en aan het einde is 

er een speciaal oefenmoment om Nederlands te 

spreken. Je kunt heel de middag blijven of alleen 

een kopje koffie drinken.
Liefde, aandacht en hulp delen
House of Joy wordt georganiseerd door chris-

tenen in Nieuw-Vennep. Zij willen liefde, aan-

dacht en hulp delen met andere mensen. Ieder-

een is welkom bij House of Joy. Het maakt niet 

uit wie je bent, wat je verleden is en wat je wel 

of niet gelooft. Wil je meer weten over House of 

Joy, neem dan contact op met Taco Koster:

06 1992 1974 | jkoster@solcon.nl


