
 
 

      Programma donderdag 10 januari 2019  Locatie: 

      09:00  Inloop   Bibliotheek Maarssendorp 

      09:30  Opening           Harmonieplein 2, 3603 CL  Maarssen 

      09:45  Eerste ronde workshops   

      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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

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

In Between Café Maarssen 

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 

 

Donderdag 10 januari 2019  - 9:00 – 12:00 uur 

 

Wij wensen jullie een gezond en inspirerend 2019. Een nieuw jaar met vele mogelijkheden en hopelijk voor velen van 

jullie een jaar waarin je je dromen kunt verwezenlijken. Ook in dit nieuwe jaar proberen wij weer inspirerende, 

interessante en gezellige bijeenkomsten te organiseren en daarin hebben de deelnemers ook hun aandeel.  

Het In Between Café heeft in januari weer twee workshops in twee rondes, zodat je aan beide workshops kunt 

deelnemen.  Aanmelden via   >>Aanmeldingsformulier<< 
   

. 

. 

 
 

“Fotografie, een verhaal in beeld” * 
Jan van der Knaap, oorspronkelijk werkzaam in de IT, is 

fotograaf in Utrecht. Hij staat regelmatig met zijn mobiele 

studio in de In Between Cafés om profielfoto’s te maken. 

Daarnaast richt hij zich op dieren- en 

evenementenfotografie en geeft workshops over 

fotografie.   

 

”De eerste indruk” *  
Marja van Gaalen is opgeleid als kleur- en stijladviseur, en 
helpt mensen om het beste uit zichzelf te halen. Evenals 
bij een CV, is ook in persoonlijk contact de eerste indruk 
van belang.  Marja helpt mensen via haar praktijk “Studio 

Papaya” aan een passend kleding- en stijladvies. 
  

 

 

* (Meer informatie op pagina 2) 

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.  

 
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 

 

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/k7RNgU


 
 
 

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

de bibliotheek, Harmonieplein 2, 3603 BM Maarssen.  
  

Je fiets kun je stallen in de rekken tegenover de bibliotheek.  
 Voor auto’s is er voldoende parkeerruimte op de P  van het Harmonieplein 

“Fotografie, een verhaal in beeld”  
Jan van de Knaap: Fotografie is letterlijk schrijven met 
licht. Met een foto probeer je een verhaal te vertellen en 
de kijker te sturen in de interpretatie. Dat hoeft niet 
moeilijk te zijn. Een van de meest gebruikte middelen om 
de kijker te leiden is de scherptediepte. Met een goed 
gebruik van scherptediepte stuur je de ogen van de kijker 
en dwing je de kijker te kijken naar wat jij wilt. Het kost 
niets, zit eigenlijk bij elke camera meegeleverd... maar je 
moet het wel weten te gebruiken. In deze workshop laat 
Jan het nuttige gebruik van scherptediepte zien en hoe je 
daarmee een klein verhaal in een beeld kan schrijven. 

Voor meer info: www.candela-fotografie.nl 

 

Aanmelden voor de workshops of handje helpen via  

deze link:  >>Aanmeldingsformulier<< 
 

 
 

 

 

 

”De eerste indruk” 
Evenals bij je CV,  is bij een sollicitatie- of netwerkgesprek, 
de eerste indruk van groot belang. Je wilt immers goed 
voor de dag komen, en laten zien wat je in huis hebt. Hoe 
zorg je ervoor dat je bij een klant of toekomstige 
werkgever al bij de eerste ontmoeting een  prettige indruk 
maakt? Hoe kleed je je zó,  dat je laat zien wie je bent en 
wat je in huis hebt? 
 Tijdens de workshop bekijken we hoe kleding je 
presentatie beïnvloedt, en gaan we in op de manieren 
waarop je je zelf kunt kleden, zónder daarbij in een 
'keurslijf' terecht te komen. Niet de mode is leidend; wel 
jijzelf én jouw eigen ambitie(s)! 
(Aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen !) 

 
 

Volgende data In Between Café Maarssen: 
Donderdag 14 februari 2019 
Donderdag 14 maart 2019 
 
 

 
  In Between Café Maarssen 

Wij zijn weer op zoek naar nieuwe teamleden. Lijkt het je leuk om nieuwe ervaring op te doen, je eigen kwaliteiten in te 

zetten, wij kunnen jouw hulp goed gebruiken. Het vrijwilligerswerk voor het In Between Café staat goed op je CV;  de 

vergaderingen en de bijeenkomsten gelden als een sollicitatie voor het UWV. 

 

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

In Between Café Maarssen  

‘Het netwerk café voor werk- en opdracht zoekenden’ 
  

Donderdag 10 januari 2019  -  9:00 – 12:00 uur 

http://www.candela-fotografie.nl/
https://goo.gl/k7RNgU

