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De schijnwerper van de maand november! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij 
elke nieuwsbrief een bedrijf/organisatie in de 
schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf/deze 
organisatie dit verdient!
 
De schijnwerper van de maand januari is de 
organisatie Studiekern. Dit is een organisatie 
die studiebegeleiding, bijles en examentraining 
aanbiedt op verschillende locaties in Limburg  
en Brabant. Met een vast ritme en een vaste tijd, 
meteen na school in een rustige omgeving  
en onder begeleiding is hun succesformule.  
Ze bieden begeleiding op maat en dragen  
zorg voor de verduidelijking van de stof tot  
de overhoring bij een proefwerk. 

De leerlingen van Studiekern geven unaniem aan  
dat de prettige werksfeer op een locatie buiten school 
- maar toch met docenten - de onderscheidende kracht 
is van Studiekern. Plezier in het leren komt gauw terug, 
resultaten verbeteren op korte termijn en doelen worden 
weer bereikt! Iedereen kan (weer) succes beleven.  
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Door onze ervaringen en de ervaringen van een 
cliënt van ACT Werkt! kunnen we deze gedegen en 
persoonlijke aanpak beamen! 

Wilt u meer weten of lezen over studiekern,  
de activiteiten en de tarieven, kijk dan op:
www.studiekern.nl

De Gouden tip:
De gouden tip van deze maand is de lezing van 
Vianne Feder. Een ervaringsdeskundige op het 
gebied van autisme in het gezin. Tijdens deze lezing 
worden samen met de aanwezigen ervaringen 
gedeeld en een luisterend oor geboden. Een echte 
meerwaarde voor ouders, naasten en professionals 
die te maken hebben met autisme. Haar volgende 
lezing is op 23 februari van 19.30 uur t/m 22.00 uur. 
Nog een lezing vind plaats op 8 maart, bij Praktijk 
Menvita, Stationsplein 4 in Voerendaal.  
Zie voor meer informatie de flyer hiernaast,  
of bekijk deze Facebookpagina! 

Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

https://www.google.nl/maps/place/Act%2BWerkt%21/%4051.1322594%2C6.075321%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c0b2695aaf3763:0x348b49aaf819862d%3Fhl%3Den
https://www.google.nl/maps/place/Act%2BWerkt%21/%4051.1322594%2C6.075321%2C17z/data%3D%214m7%211m4%213m3%211s0x47c0b2695aaf3763:0x348b49aaf819862d%212sAct%2BWerkt%2A21%213b1%213m1%211s0x47c0b2695aaf3763:0x348b49aaf819862d
https://www.google.nl/maps/place/Act%2BWerkt%21/%4051.1322594%2C6.075321%2C17z/data%3D%214m7%211m4%213m3%211s0x47c0b2695aaf3763:0x348b49aaf819862d%212sAct%2BWerkt%2A21%213b1%213m1%211s0x47c0b2695aaf3763:0x348b49aaf819862d
https://www.google.nl/maps/place/Act%2BWerkt%21/%4051.1322594%2C6.075321%2C17z/data%3D%214m7%211m4%213m3%211s0x47c0b2695aaf3763:0x348b49aaf819862d%212sAct%2BWerkt%2A21%213b1%213m1%211s0x47c0b2695aaf3763:0x348b49aaf819862d
http://www.actwerkt.nl
mailto:info%40actwerkt.nl?subject=Mail%20vanuit%20nieuwsbrief
http://www.actwerkt.nl
http://www.studiekern.nl
https://www.facebook.com/events/177910059231203/
mailto:cmoers%40actwerkt.nl?subject=Email%20vanuit%20nieuwsbrief
mailto:pmoers%40actwerkt.nl?subject=Email%20vanuit%20nieuwsbrief
mailto:nboots%40actwerkt.nl?subject=Email%20vanuit%20Nieuwsbrief

