
GROENLICHT
De maandelijkse nieuwsbrief van stichting GroenLicht

OPENINGSDAGEN

Van 23 juli tot en met 4
september is Groen Licht
gesloten in verband met de
zomervakantie. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op wat er
de afgelopen weken is gebeurd en geven we
alvast een tipje van de sluier over wat het
nieuwe schooljaar gaat brengen. 

Zomervakantie!
Relaxen en voorbereiden op het nieuwe schooljaar

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

Z O M E R  2 0 2 2



Terugblik op de vrijwilligersdag

O
NZE TOPPERS

Op 22 juli was het zo ver, de vrijwilligersdag! Bart en Monique blikken terug op een
geslaagde dag:

"Eindelijk was het dan weer zover, er kon een vrijwilligers dag georganiseerd worden.
Dit jaar vond deze dag plaats op vrijdag 22 juli 2022 in Gemeenschapshuis “Ut Tref” in
Venlo Zuid.

Lekker temperatuurtje, rond de 50
vrijwilligers en veel gezelligheid.
Prima de gelegenheid gehad om
nader kennis met mekaar te maken.
Lekker buiten op het terras kunnen
genieten van lekkere drankjes en een
heerlijk buffet van C&S catering. De
inwendige mens is dus goed aan zijn
trekken kunnen komen 😉 .

Ook hebben we op deze dag stil gestaan
bij het feit dat Antoinette Bastiaans per 1
juli 2022 onze stichting als bestuurder
heeft verlaten. Maar ze is en blijft bij de
Stichting betrokken want vanaf deze
datum gaat Antoinette aan de slag als
“ere-vrijwilliger”!".



Boek “Vakgesprekken” van Tiba Bolle (uitgeverij Eenvoudig Communiceren)
Praten over je beroep kan lastig zijn. Vooral als Nederlands niet jouw moedertaal is.
Met dit werkboek leer de cursist praten over zijn/haar vak. De cursist leert hoe je
vragen stelt en woorden die in zijn/haar vak belangrijk zijn. De cursist gaat
gesprekken voeren over gereedschappen en apparaten, materialen en machines. Eerst
met klasgenoten, daarna buiten de les.

Boek “Actief met taal” van Dieuwke de Coole en Anja Valk (uitgeverij Coutinho)
In Actief met taal bieden de auteurs ruim zestig verschillende werkvormen aan die als
inspiratiebron voor de (aspirant-)taaldocent kunnen dienen. De werkvormen zijn
gerubriceerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau en de
groeperingsvorm aanduiden, zodat een geschikte werkvorm gemakkelijk te vinden is.
Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven.

Tips voor docenten
Nieuwe tools voor docenten, taalcoaches en activiteitenbegeleiders

taalcafé

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

Rad van Fortuin
Op het kantoor van Monique staat een Rad
van Fortuin met onderwerpen waar je over
kunt praten met je studenten tijdens de les. 

Krant “Krant en Klaar”
Krant en Klaar is de duidelijkste krant van
Nederland. Elke week staan er vier
onderwerpen in eenvoudig Nederlands. De
editie van juni-juli ligt op het kantoor bij Bart
en Monique. Krant en klaar verschijnt elke
week op dinsdag, behalve in de maanden juli,
augustus en december.

Wil je een lesmethode gaan
gebruiken? Alle

bovenstaande boeken
liggen op kantoor bij Bart
en Monique en in de kast

op de overloop.



Zet Groen Licht in de spotlight!

Er wordt hard gewerkt om Groen Licht op de kaart te zetten. En daar hebben
we jullie hulp voor nodig! Volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn en
nodig je vrienden, familie en anderen ook uit om ons te volgen. 

Instagram: @groenlichtnml
Facebook: @groenlichtNML
LinkedIn: @stichting-groen-licht-noord-en-midden-limburg

Deel Groen Licht met je vrienden, familie, buren, oud-collega's, etc. 

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

Taalcafés

Na lang wachten is het dan eindelijk zover, de taalcafés! Op  woensdag 7
september beginnen we van 14:00 tot 16:00 bij Samen Sterk Annakamp in
Blerick en donderdag 8 september van 9:30 tot 11:30 in de Zuidpilaar . Tijdens
het taalcafé maak je op een gezellige en informele manier kennis met de
Nederlandse taal. Kom gerust langs en neem een kijkje!

Eerste bijeenkomst op donderdag 8 september

https://www.instagram.com/groenlichtnml/
https://www.facebook.com/GroenLichtNML
https://www.linkedin.com/company/65753953/admin/


KlareTaal

Met medewerking van Bibliotheek Venlo hebben
wij nieuwe lesboeken voor de niveaus A1 tot en
met B2! Vanaf nu kunnen de docenten van
Groen Licht ook gebruikmaken van de
lesmethode KlareTaal. Ook deze lesboeken zijn
te vinden in de kast op de overloop. 

Nieuwe lesboeken van niveau A en B

Cursus: Goed zorgen
voor je geld

Samen met Schuldhulpmaatje en
Humanitas organiseert Groen
Licht de cursus 'Goed omgaan
met je geld'. Deze cursus is voor
mensen die meer willen weten
over hun geldzaken. Of willen
weten of en hoe ze op zaken
kunnen besparen. 

Tijdens de cursus bespreken we
voorbeelden uit het werkboek en
van de deelnemers zelf.
Daarnaast geeft de cursus inzicht
in huidige regels en wetgeving in
Nederland rond de mogelijkheden
van toeslagen.

Heb je interesse in de cursus?
Neem dan contact op met Bart of
Monique of stuur een mailtje. 

Start in september

PROJECTEN Lopende en nieuwe projecten
bij en georganiseerd door
Groen Licht

Cursus: Gezonde Taal

Als je nog niet zo lang in Nederland woont is
het vaak lastig om je weg te vinden op het
gebied van de gezondheidszorg. Daarom
geven wij de cursus “gezonde taal”.

In deze cursus bespreken we op een
makkelijke en laagdrempelige manier de
gezondheidsthema’s. 
Je leert hoe je als anderstaligen makkelijker
in gesprek kunt gaan, bijvoorbeeld in een
dokterspraktijk.

Belangrijke informatie:
- de cursus is vier keer een les van twee uur
- je neemt deel in een groep met maximaal 12
personen
- de cursus is gratis
- de cursus wordt, op verzoek, in
verschillende talen gegeven (o.a. Arabisch,
Turks)

Let op: de groep van september is al vol! Er
komen nieuwe groepen waar je je nog voor
kan aanmelden.
Wil je deze training ook volgen, of ken je
iemand die de cursus wilt volgen? Meld je dan
aan via de website.  

Vanaf september

https://www.groenlichtnml.nl/


ACTIVITE ITEN 
BIJ ONZE PARTNERS

activiteiten bij
Groen Licht en
onze partners

Op zondag 4 september is
Steyl de place to be! Vol op
activiteiten voor jong en
oud zorgen ervoor dat je je
niet hoeft te vervelen. In het
programma staat ook
Roberts Kruidentuin!

Meer weten? Bekijk hier de
flyer. 

Steylerdag
4 september van
11:00-17:00
gratis

Het jaarlijks dialectfestival Nach van
't Limburgs Leed is ook dit jaar weer
een aanrader voor een leuk avondje
uit. Zowel voor jong en oud staan er
leuke bands en artiesten op het
programma om de streektaal en het
Limburgs dialect in het zonnetje te
zetten. Geniet van een heerlijk
avondje in het centrum van Venlo
gevuld met lokaal talent!

Nach van 't Limburgs Leed
Zaterdag 7 september
's avonds in de binnenstad van Venlo
gratis

https://dyzpup00f2azx.cloudfront.net/images/agenda/Steylerdag_flyer_2022.pdf

