
 
 

 

De bijeenkomsten van In Between Café Maarssen vinden plaats op de 2e donderdagochtend van de maand, in 

Verenigingsgebouw ‘t Honk, Kerkweg 17-A, 3603 CL Maarssen (links van de Hervormde Dorpskerk). 
  
 

Je fiets kun je stallen in de rekken direct voor ‘t Honk.  

De auto parkeren kan in de directe nabijheid of op en rond het nabij gelegen Harmonieplein 

 
“Kando”  
Tijdens deze workshop van Donald Wijkniet maak je 
kennis met Kando, een Japans woord dat een gevoel van 
intense tevredenheid omschrijft. In een maatschappij 
waarin alles draait om geld, reputatie, carrière en 
kennis stompen wij qua gevoel een beetje af. We leven 
vanuit ons gevoel en te weinig vanuit ons hart. 
Om te weten wat je nodig hebt om intens tevreden te 
zijn, heb je zelfkennis nodig. Onder leiding van Donald 
Wijkniet ga je ontdekken wat jouw natuurlijke gedrag is 
onder spanning. Daarmee zal je ook het gedrag van 
anderen herkennen en leren de ander ook anders te 
zien, en misschien zelfs wel beter te begrijpen. 
Voor meer informatie: www.vergaderkarate.nl  
 
 
 
Aanmelden voor de workshops of handje helpen via 

deze link:  >>Aanmeldingsformulier<< 
 

 

 

 

”Doorbreek je sollicitatiegewoontes” 
Wacht jij altijd tot het laatste moment met het schrijven 

van een sollicitatiebrief? Ga je op een netwerkborrel 

alleen maar bij bekenden staan? Stel je je in een 

sollicitatiegesprek altijd te bescheiden op? Tijdens deze 

interactieve presentatie leer je wat gewoontes zijn en hoe 

je deze kunt doorbreken. 

Na de presentatie …. 

… weet je wat een gewoonte is en waarom mensen 

gewoontes hebben. 

… weet je welke stappen je kunt zetten om een gewoonte 

te veranderen.  

Voor meer informatie: : www.ellekeboot.nl 

 

 

Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 8 maart 2018 
Donderdag 12 april 2018 

 

In Between Café vóór en dóór werk- en opdracht zoekenden 
Een van onze vaste teamleden, Roger, heeft een baan gevonden en zodoende geen tijd meer om het team te 

ondersteunen. Daarom onze oproep: heb jij tijd en zin om het team te helpen met het organiseren van deze 

bijeenkomsten (creatieve inbreng, mailbox, maken van de uitnodiging etc.), helpende handjes in ’t Honk laat het s.v.p. 

weten, we komen graag met jou in contact. 

- U i t n o d i g i n g -  

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 8 februari 2018  -  9:15 – 12:00 uur 

http://www.vergaderkarate.nl/
https://goo.gl/8zTTt4
http://www.ellekeboot.nl/

