
 
 

Programma donderdag 13 december 2018 Locatie: 

09:15  Inloop en koffie  Emmaus Haarzuilens 

09:45 vertrek voor de wandeling  Eikstraat 14, 3455 SJ  Haarzuilens 

Plm10.30 koffiestop   

Plm. 11.45 retour Emmaus  E:  maarssen@inbetweencafe.nl   

  W: www.inbetweencafe.nl/maarssen 

 

12:00                                           Volg ons ook op:     Facebook     LinkedIn     Twitter 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

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

In Between Café Maarssen 

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 

 

Donderdag 13 december 2018   9:15 – 12:00 uur 

 

                                                  N E T W E R K W A N D E L I N G 
Ditmaal een gezamenlijke activiteit van In Between Café Maarssen  en Breukelen; de 4e donderdag voor Breukelen valt 

in de Kerstvakantie! Wij hebben er voor gekozen om te gaan wandelen, een goede manier om elkaar op een makkelijke 

en ontspannen wijze te ontmoeten, informatie te delen en tips te geven en te ontvangen over werk zoeken, solliciteren, 

vrijwilligerswerk etcetera. 

Je mag je aanmelden, dan weten wij hoeveel koffie er gezet moet worden, je mag ook op het laatste moment besluiten 

om mee te wandelen, van harte welkom:   >>Aanmeldingsformulier<<.  
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“Netwerkwandeling” 
Op deze laatste bijeenkomst van het jaar zijn we te gast 
bij Emmaus in Haarzuilens, ons vertrekpunt. 
Na het nuttigen van een kopje koffie of thee vertrekken 
we voor een wandeling over landgoed Haarzuilens. 
Onderweg is er alle tijd om met elkaar te netwerken. 
We maken een stop bij geitenboerderij  de Geertjeshoeve 
waar we  iets kunnen gebruiken. Daarna wandelen we 
weer terug naar Haarzuilens. 
We laten ons niet weerhouden door koude of een klein 
regenbuitje. Neem eventueel een paraplu mee. Bij echt 
slecht weer is er een alternatief programma. 
Vanaf 9:15u is de inloop, om 9:45 u vertrekken we. 
Het Adres van Emmaus Haarzuilens is Eikstraat 14,   
3455 SJ Haarzuilens. Parkeren  kan op de parkeerplaats 
van restaurant De Vier Balken bij de ingang van het dorp. 

 

 

 

 

 
Over In Between Café Maarssen 
Onze maandelijkse bijeenkomst is iedere tweede  
donderdagochtend van de maand in de bibliotheek in 
Maarssendorp. 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.  

 
 

mailto:maarssen@inbetweencafe.nl
http://inbetweencafe.nl/in-between-cafe-maarssen
https://www.facebook.com/In-Between-Caf%C3%A9-Maarssen-1708134019423750/?ref=hl
https://www.facebook.com/In-Between-Caf%C3%A9-Maarssen-1708134019423750/?ref=hl
https://nl.linkedin.com/in/inbetweencafemaarssen
https://nl.linkedin.com/in/inbetweencafemaarssen
https://twitter.com/InBetweenCafeSV
https://twitter.com/InBetweenCafeSV
https://goo.gl/HJedwE


 
 
 

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

de bibliotheek, Harmonieplein 2, 3603 BM Maarssen.  
In december wandelen vanaf Emmaus Haarzuilens, Eikstraat 14,  3455 SJ  Haarzuilens 

  
Je fiets kun je stallen op het terrein van Emmaus 

 Voor auto’s is er voldoende parkeerruimte op de P van restaurant De Vier Balken 

 

“Walk & Talk” bibliotheek Maarssenbroek  
Wij werken nauw samen met de bibliotheek in Maarssen 
en brengen hun activiteit voor werk- en 
opdrachtzoekenden graag onder jullie aandacht. Op 
woensdag 5 december is er weer een Walk & Talk 
bijeenkomst, inloop vanaf 9.45 uur, aanvang programma 
10.00 uur. Ditmaal het onderwerp: meet-up CV-check, 
volgens het concept van De Broekriem. Samen met 
andere deelnemers ga je aan de slag om je CV te 
verbeteren.  
Deelname is gratis. Tip: neem je CV en een blocnote mee. 
Voor meer informatie:  
 
www.bibliotheekavv.nl/agenda/cv-check 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
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 ook kun je een bijdrage leveren in de vorm van een 
workshop, hulp bij het organiseren van of een helpende 
hand bieden bij een bijeenkomst. Al deze vormen van 
bijdragen ervaren wij als een uiting van waardering voor 
onze bijeenkomsten 

 
Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 10 januari 2019 
Donderdag 14 februari 2019 
 

 

  In Between Café Maarssen 
Wij werken nauw samen met de bibliotheek. Inhoudelijk gezien proberen wij ons programma en de Walk & Talk 

bijeenkomsten van de bibliotheek (elke eerste woensdag van de maand in Maarssenbroek) op elkaar te laten 

aansluiten. Bij beide bijeenkomsten ben je van harte welkom. 

 

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

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 13 december 2018    9:15 – 12:00 uur 

https://www.bibliotheekavv.nl/agenda/cv-check.html
https://www.bibliotheekavv.nl/agenda/cv-check.html

