
GROENLICHT
De maandelijkse nieuwsbrief van stichting GroenLicht

Het is alweer bijna kerstvakantie, het jaar vliegt
voorbij! We hebben gelukkig weer allerlei
projecten op kunnen zetten, de taalcafés lopen
weer en cursisten boeken iedere les weer
vooruitgang. Daar krijgen wij, en hopelijk jullie
ook, ontzettend veel energie van!

In deze nieuwsbrief zetten we nieuwe tools en
tips voor onze docenten op een rij en lees je een
interview met onze stagiaire Navdar. 

Herfsteditie 
Kerst in zicht

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
Contactpersonen: 
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
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Navdar

O
NZE TOPPER

"Ik vind het erg gezellig om samen met
Ron de administratie te doen. Het is ook
heel mooi hoe je binnen de organisatie
in contact komt met mensen uit
verschillende culturen. Vooral de cursus
'Gezonde Taal' vind ik heel erg leerzaam.
Hier spreek ik heel veel verschillende
soorten mensen en leer ik zelf ook nog
van alles over het gezondheidssysteem
van Nederland. 

Zelf heb jij ook Nederlands moeten
leren. Welke tip zou jij mensen mee
willen geven? 
Zet de taal op je telefoon over naar het
Nederlands! Hier leer je heel veel nieuwe
woorden van. En durf fouten te maken.
Van fouten maken leer je hoe het de
volgende keer beter kan."

Navdar is sinds deze zomer stagiaire management support bij Groen Licht. In deze
nieuwsbrief zetten we Navdar even in het zonnetje!

Hoe heb je Groen Licht gevonden? 
"Ik was opzoek naar een stage met veel ruimte om te leren en een gezellig team. Toen
ik deze vereisten aan mijn studiebegeleider doorgaf, werd mij Groen Licht aanbevolen.
Ik kende Groen Licht wel al. Mijn moeder heeft hier namelijk een tijd geleden taalles
gehad. Ze is nu ook weer begonnen met taalles bij Groen Licht. Toevallig kende ik
Monique ook al, maar ik wist helemaal niet dat ze bij Groen Licht werkte! Ik heb ooit
een cursus gevolgd bij Monique en heb toen heel erg veel van haar geleerd. Toen ik
hoorde dat Monique bij Groen Licht werkte, was ik blij dat ik weer van haar kon leren. 
Nu loop ik al een paar maanden stage en moet ik zeggen dat Groen Licht aan alle
verwachtingen voldoet! Alle collega's zijn heel aardig, er is een informele sfeer en ik
krijg heel veel ruimte om mij verder te ontwikkelen."

Je doet vanalles bij Groen Licht, maar wat vind je nu het leukste om te doen? 

Stagiaire



NIEUWE TOOLS
Het Begint met Taal

Als taalvrijwilliger geef je anderstaligen de kans mee te doen in onze
samenleving. Samen oefen je de Nederlandse taal op een laagdrempelige
manier. Je maakt kennis met andere culturen en helpt mee om eenzaamheid
tegen te gaan. Het Begint met Taal ondersteunt je met trainingen en
oefenmateriaal. 

Op de website van Het Begint met Taal staan allerlei tips voor taalvrijwilligers,
taalcoaches en taaldocenten. Denk hierbij aan praatkaarten en
leerdomeinkaarten. Heb je iets gezien op de website wat je wilt toepassen?
Loop binnen bij Bart en Monique. 

Bezoek de website via: Het Begint met Taal 

Website met tips en training voor taalvrijwilligers

Geldkrant

Groen Licht heeft samen met Gemeente Venlo, welzijnsorganisaties in Venlo en
NIBUD een Geldkrant op maat ontwikkeld. In deze Geldkrant staan tips en
tricks om grip te krijgen op je uitgaven en organisaties waar je terecht kunt als
je vragen hebt over geld. 

De geldkrant verschijnt binnenkort op jouw deurmat! De Geldkrant wordt
namelijk mee bezorgd met de reclamefolders. Houd deze de komende tijd dus
goed in de gaten. 

Krant met tips om grip te krijgen op je uitgaven 

https://www.hetbegintmettaal.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/


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

Eenvoudig Communiceren

'Lezen is voor iedereen' Dat is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al meer dan
twintig jaar geven zij boeken en kranten uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands.
Speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen. Eenvoudig
Communiceren heeft een brede collectie aan boeken in verschillende taalniveaus (van
A1 tot en met B1). Bezoek de website via: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Uitgever met boeken in eenvoudig Nederlands

Boek van de
maand
't Hooge Nest van
Roxanne van Iperen. 

Een verhaal dat je
niet loslaat. ’t Hooge
Nest is één van de
spannendste en
meeslependste
boeken die je zult
lezen.

Recent
verschenen
Max Verstappen - to
the MAX

Max Verstappen was
toen hij begon de
jongste Formule 1-
coureur ooit. In Max
Verstappen – to the
MAX lees je over deze
Nederlandse raceheld.

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/


ACTIVITE ITEN 
BIJ ONZE PARTNERS

activiteiten bij
Groen Licht en
onze partners

Begin de vastelaovend goed met een
sfeervol programma op de Markt in
Venlo. Op 11 november start
carnavalsvereniging Jocus, in
samenwerking met de Stichting
Horeca Aldstad Venlo, om 11.11 uur
met elf kanonschoten het
carnavalsseizoen. Aansluitend vindt
er een feest plaats voor het stadhuis.
Vergeet niet je mooiste pekske aan
te trekken!

Aanmelden via: Bibliotheek Venlo
(op-shop.nl)

Vastelaovend inluiden:
11de van de 11de
vrijdag 11 november
vanaf 11.11

Ter afsluiting van het jaar organiseren we in de Zuidpilaar op 23 december een
kerstbrunch voor alle Groen Licht vrijwilligers! Meer informatie volgt nog, maar zet de
datum vast in je agenda als je erbij wilt zijn. 

Vooraankondiging: Kerstbrunch Groen Licht
vrijwilligers
23 december

Koffie met... is een gezellige gratis
activiteit van Bibliotheek Blerick met
uiteenlopende sprekers en onderwerpen
die elke maand plaatsvindt bij
vintagewinkel Opa Jos. Dit keer is het
thema 'Vastelaovesleedjes'. De
Bibliotheek duikt samen met Sef Derkx,
de Wortelepin en Gerrit Gommans in de
geschiedenis van Blerickse
Vastelaovesliedjes. Onder muzikale
begeleiding van Hannelore Winter.  

Koffie met...
Vastelaovesleedjes
woensdag 16 november
van 10.00-12.00, gratis

https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/845/koffie-met-vastelaovesleedjes/16-11-2022

