
 
 

Programma donderdag 11 juli 2019  Locatie: 
08:30   Verzamelen bij de bibliotheek in Mdorp Bibliotheek Maarssendorp 
             voor de carpoolers  Harmonieplein 2, 3603 BM Maarssen 
09:00   Aanvang wandeling vanaf Penitentiaire E:  maarssen@inbetweencafe.nl 
             inrichting, Nieuwersluis  W: www.inbetweencafe.nl/maarssen 
12:00   Einde wandeling                                                     

 

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 11 juli 2019 - 09:00 – 12:00 uur 

 

Deze activiteit is voor deelnemers aan het In Between Café Maarssen en Breukelen 

                                  Netwerkwandeling 

 
Traditioneel organiseert In Between Café Maarssen aan het einde van het seizoen een buitenactiviteit.  

Zo ook dit jaar. Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan onze Netwerkwandeling op donderdag  

11 juli a.s. 

 

De wandeling start om 09.00 uur bij de Penitentiaire Inrichting (gevangenis) van Nieuwersluis. Parkeren kan 

voor de PI of even verderop bij zwembad Zwemlust. Ongeveer halverwege de wandeling is er een pauze bij 

Hans & Frietje in Loenen aan de Vecht; eventuele koffie of thee daar is voor eigen rekening. Hiervoor graag 

gepast kleingeld meenemen.  

Rond 12.00 uur zijn we weer terug in Nieuwersluis. 

 

Heb je geen eigen vervoer naar Nieuwersluis, dan kun je je aanmelden om mee te rijden. Ben je bereid om 

enkele deelnemers een lift te geven naar Nieuwersluis, ook dat kan aangegeven worden op het 

aanmeldingsformulier. 

Voor de carpoolers is het vertrek om 08.30 uur bij de bibliotheek Maarssendorp, Harmonieplein 2. 

Aanmelden voor de bijeenkomst van deze ochtend via dit   >>Aanmeldingsformulier<<,  belangrijk als je wilt 

meerijden naar Nieuwersluis, of als je mensen wilt meenemen in je auto. Zonder aanmelding ben je ook van 

harte welkom! Iemand meenemen die van wandelen houdt, mag altijd! 
 

In augustus is er geen In Between Café. Volgende bijeenkomst is donderdag 12 september 2019. 
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