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CORONA

De laatste tijd worden er steeds meer

corona-besmetting gesignaleerd in

Nederland. Hoewel er geen regels meer

zijn, is het wel verstandig om bewust

blijven van het coronavirus en

andermans wensen te respecteren. 

Was je handen regelmatig, houd een

beetje afstand en let op elkaar!

Terwijl de lessen nog in volle gang zijn, is Groen Licht ook al

plannen aan het maken voor tijdens en na de zomervakantie.

Zo starten er drie nieuwe trainingen, twee taalcafés en komt

natuurlijk de vrijwilligersdag steeds dichterbij. Als je je nog

niet aangemeld hebt voor de vrijwilligersdag, doe dat dan snel! 

In juli is de eerste sessie van de tolkentraining en in september

gaat de Gezondheidstraining weer van start. Ook komt er een

gloednieuwe training, namelijk de Oriëntatie op de Nederlandse

Arbeidsmarkt. Meer info over de trainingen lees je in deze

nieuwsbrief. Je kunt ook altijd contact opnemen via

info@groenlichtnml.nl als je meer wilt weten over de

activiteiten en projecten van Groen Licht. 

Zomer in zicht!
Plannen ontwikkelen voor na de zomer

Heb je vragen over een onderwerp in

de nieuwsbrief? Wil je je aanmelden

voor een activiteit? Of vrijwilliger

worden? Neem dan contact met ons

op, of kom gezellig langs!

CONTACT
Telefoon: 077-7370181

Email: info@groenlichtnml.nl

Contactpersoon: 

Bart Kuntzelaers

Telefoon: 06 53 72 95 59

Monique Mooijman

Telefoon: 06 39 29 50 44

Hoofdkantoor Venlo

Buurthuis de Zuidpilaar

Reigerstraat 2

5912XN Venlo

Locatie Blerick

St. Samen Sterk Annakamp

Alexander van Parmastraat 22 

5923 CJ Blerick

 



SPOTLIGHT Cursisten en/of vrijwilligers
in de spotlight en leuke info
en tips voor docenten



TAALTIPS VAN
RON

SPOTLIGHT Cursisten en/of vrijwilligers
in de spotlight en leuke info
en tips voor docenten

Training gezondheidszorg 

De training “gezondheidszorg” wordt weer opgestart.

Tijdens de cursus leer je meer over onder andere de

huisarts, het ziekenhuis en zorgverzekeringen. 

Meer info over de cursus en/of aanmelden? Stuur een

mailtje naar info@groenlichtnml.nl

Eerste sessie op vrijdag 9 september

Training Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt

Moet je nog ONA (Oriëntatie op de Nederlandse

Arbeidsmarkt) doen? En kun je geen aanspraak meer

maken op ondersteuning via jouw inburgeringsschool? 

Neem dan contact op als je interesse hebt in de training via

info@groenlichtnml.nl

Training op aanvraag



Er gaan weer nieuwe taalcafés plaatsvinden in

Venlo en Blerick!

Het taalcafé van Groen Licht is in de Zuidpilaar

(Reigerstraat 2) en start op donderdag 8 september

om 09:30-11:30 en is daarna iedere donderdag op

dezelfde tijd. 

Er is ook een nieuw taalcafé in

samenwerking met Samen Sterk

Annakamp in Blerick (Alexander

van Parmastraat 22). Vanaf

woensdag 7 september is iedere

woensdag een taalcafé van 14:00-

16:00. Kinderen zijn ook welkom

en worden buiten het taalcafé

beziggehouden. 

We besteden in de trainingen aandacht aan regels

waaraan tolken zich dienen te houden in een

tolkgesprek, oefenen gesprekken en leren de

deelnemers de belangrijkste verschillen tussen

culturen. Ook dient elke tolk een verklaring te

ondertekenen waarin hij/zij belooft zicht aan de

gestelde regels te conformeren. Voor wie alle

bijeenkomsten gevolgd heeft, reiken wij een

certificaat uit. Op dit moment beschikken we over

tien tolken die in het Pools, Turks, Arabisch en

Chinees (Mandarijn) ondersteuning bieden. Andere

talen zijn nog zeer gewenst!

Voorwaarden voor deelname aan de training zijn: 

- Je beheerst de Nederlandse taal op A2/B1 niveau.

- Je bent overdag beschikbaar voor de training en

inzetbaar als tolk op diverse momenten. 

Voor mensen met een fulltime baan is deze training

dan ook minder geschikt.

Interesse? Aanmelden kan via de website:

www.groenlichtnml.nl

Tolkentraining 

ACTIVITE ITEN 
BIJ ONZE PARTNERS

activiteiten bij
Groen Licht en
onze partners

Taalcafés

Eerste sessie op vrijdag 8 juli

Elke zaterdagmorgen van april tot en met oktober, kun

je op stap met een stadsgids om de Venlose binnenstad

te ontdekken. In anderhalf uur tijd laat deze je alle

mooie plekjes zien en vertelt de leukste verhalen. 

Meld je bij Toeristen Informatie Venlo als je interesse

hebt. De entree bedraagt 5 euro. 

Ontdek de Venlose 
binnenstad

 iedere zaterdag
van 11:00-12:30

De NOS komt samen met Omroep Venlo praten over

het nieuws. Volg jij het nieuws? Waar doe je dat? En

wat vind je ervan?

Elke dag brengt Omroep Venlo het nieuws uit Venlo en

omgeving. Sinds 25 mei zenden zij ook het NOS

Nieuws van de Week uit, een journaal in toegankelijke

taal. De NOS en Omroep Venlo zijn benieuwd wat er

leeft onder de mensen uit Venlo en wat zij van het

nieuws vinden. Wil jij ook in gesprek met o.a. Jeroen

Overbeek (NOS) en Harry Lucker (Nedinscoplein

Omroep Venlo)? Meld je dan hier aan!

NOS X Omroep
Venlo

dinsdag 28 juni
van 14:30-16:00

https://www.groenlichtnml.nl/
https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=efgageku

