
 
 

 

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). In mei is 

de bijeenkomst op donderdag 17 mei (de 3e donderdag i.v.m. Hemelvaartsdag). 
  
 

Je fiets kun je stallen in de rekken direct voor ‘t Honk.  Auto’s parkeren op het terrein voor de kerk of 
 op en rond het nabij gelegen Harmonieplein. 

 
“Mindfulness”  
Mindfulness staat voor bewustwording. Bewust omgaan 
met je lichaam, met het dagelijks leven en met 
(onbewust) gedrag. Je leert het leven te aanvaarden 
zoals het is, zonder teveel te willen reageren op de 
fysieke en geestelijke prikkels van alledag. Mindfulness 
helpt bij een goede omgang met stress. Maar wat is 
stress eigenlijk? En waar komt stress vandaan? 
Voor meer informatie: www.ftbrouwer-swinkels.nl  
 
“Maak je eigen visitekaartje” 
Hoe belangrijk is je visitekaartje? Heb je al een 
LinkedIn foto laten maken? Effectief netwerken 
draait allemaal om het opbouwen van persoonlijke 
contacten met mensen. Door gebruik te maken van 
visitekaartjes werk je eenvoudig aan je 
naamsbekendheid. Je verspreidt je naam en/of je 
bedrijf, zonder dat je daar al te veel moeite voor 
hoeft te doen.   
Herbert geeft je tips en trucs voor het maken van je 
eigen visitekaartje en gaat met je aan de slag. 

 
 

 
”CV check” 
Liesbeth biedt je de gelegenheid je C.V. aan te scherpen 
en werpt een blik op je C.V. Naast haar professionele 
kijk op je C.V. heeft ze ook meerwaarde voor je omdat 
ze beschikt over een groot netwerk. 
Voor meer informatie: www.vanontslagnaarwerk.nl  

 
 

Aanmelden voor de workshops of handje helpen via deze 
link:  >>Aanmeldingsformulier<< 

 

 
Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 17 mei 2018 
Donderdag 14 juni 2018 
Donderdag 11 juli 2018 (groepje vrijwilligers gevraagd 
met ideeën voor eventuele buitenactiviteit) 

 

Mededeling  en  Oproep 
In verband met Hemelvaartsdag op 10 mei a.s. (de tweede donderdag van mei) is er geen In Between Café 
bijeenkomst, maar wel op donderdag 17 mei.  
Nogmaals willen wij jullie aandacht vragen voor de vacatures voor teamleden. Wie komt ons helpen bij het 
organiseren van de bijeenkomsten? Je verrijkt je CV en je kunt bepaalde skills oefenen! 
Actievelingen gevraagd om de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie te organiseren (wandelen, fietsen e.d.) 
 

- 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 


