
 
 

Programma donderdag 12 april 2018  Locatie: 
09:00  Inloop  Verenigingsgebouw ‘t Honk 
09:30  Opening  Kerkweg 17-A, 3603 CL  Maarssen 
09:45  Aanvang workshop   
10:30  Koffie, koek en netwerken  E:  maarssen@inbetweencafe.nl   
10.45 Tweede ronde workshops  W: www.inbetweencafe.nl/maarssen 
11.30 Gezamenlijke afsluiting en netwerken 
12.00 Einde 
12:00  Einde                                                 Volg ons ook op:     Facebook     LinkedIn     Twitter 

 
 
 
 

 

 

 

http://goo.gl/AcaCDx 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

- U i t n o d i g i n g -  
In Between Café Maarssen 

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 

 
Donderdag 12 april 2018  - 9:00 – 12:00 uur 

 

De natuur ontluikt, het voorjaar is begonnen, en we hopen dat we verblijd worden met zon en een beetje warmte. 
Op donderdag 12 april is er weer een In Between Café en ditmaal met twee workshops én CV check.  
De inloop hebben wij vervroegd naar 09.00 uur om extra te kunnen netwerken. Noteer alvast de datum voor de volgende 
bijeenkomst: in verband met Hemelvaartsdag schuiven wij een week door en wel naar donderdag 17 mei. 
Aanmelden voor workshops, CV check, helpende hand of aanmelden als teamlid via  >>Aanmeldingsformulier<< 
   

“ Mindfulness” * 
Wouter Jordens werkt als fysiotherapeut in Breukelen bij 
Brouwer_Swinkels fysiotherapie en past mindfulness 
dagelijks toe bij het behandelen van pijn-, burnout- of 
stress gerelateerde klachten. E 
n netwerken 
”Maak je eigen visitekaartje” *  
Herbert Schaapveld is mede caféhouder van het In 
Between Café Utrechtse Heuvelrug. Na een jarenlange 
loopbaan in het bankwezen als kredietbeoordelaar en 
controller is Herbert momenteel bezig met omscholing tot 
docent economie en bedrijfseconomie. Deze workshop 
heeft hij zelf ontwikkeld.  
 
”C.V. check” *  
Liesbeth Schurink is NOLOC-erkend loopbaanadviseuse en 
komt ook deze keer voor een CV check. Ben je geïnteres-
seerd, stuur dan tot uiterlijk 10 april je CV aan ons op; wij 
zorgen voor doorsturing. Maximum aantal deelnemers 
aan de CV check is 5 personen. 
 
* (Meer informatie op pagina 2) 

Over In Between Café Maarssen 
Onze maandelijkse bijeenkomst is iedere tweede  
donderdagochtend van de maand in ‘t Honk. Het 
programma omvat een (wisselend) aantal inspirerende 
workshops voor en (bij voorkeur) door werk- en opdracht 
zoekenden. Vanuit de kernwaarden toegankelijkheid, 
verbinding en motivatie, creëren we een platform met een 
dynamiek die mensen inspireert en in beweging zet, zodat 
zij hun eigen unieke kracht kunnen (her)vinden en 
daarmee de regie over hun leven.  
 

Waardebepaling achteraf 
In Between Cafés worden georganiseerd door vrijwilligers. 
We trachten gratis toegankelijke workshops te realiseren 
die jou een meerwaarde bieden. Er worden natuurlijk wel 
enige kosten gemaakt; vooral vragen wij jou om, na 
afloop, af te wegen wat deze bijeenkomst jou gebracht 
heeft. Je kunt een financiële donatie doen in ons steentje 
maar liever hebben we van jou een bijdrage in de vorm van 
een workshop, hulp bij het organiseren van of een 
helpende hand bij een bijeenkomst. Al deze vormen van 
bijdragen ervaren wij als een uiting van waardering voor 
onze bijeenkomsten 

 


