
Inloop is vanaf 09.00 uur. 
.  “Trefpunt - Breukelen” in „t Heycop 

(1e Verdieping, bij Welzijn Stichtse Vecht)        

● Je bereikt de locatie met bus 120, 

halte Schepersweg.  

● Volg met de auto of fiets vanuit de 

Straatweg de borden naar het 

“Gezondheidscentrum”. 

● Parkeerplaatsen vind je achter  

  „t Heycop langs het Kanaal 

 

 

 

 

  Over In Between Café 

Het In Between Café is er voor en door werk- en opdrachtzoekenden. 

Tijdens de workshops en netwerkmomenten delen we onze kennis en 

ervaring om elkaar te ondersteunen en verder te helpen. Het In Between 

Café is dus de plek om je verder te ontwikkelen, door het volgen – of wie 

weet uiteindelijk wel het geven – van allerlei interessante workshops. 

 

  Waardebepaling achteraf 

De bijeenkomsten van In Between Café Breukelen zijn voor iedereen gratis 

toegankelijk, aanmelding is niet nodig, Wil je jouw waardering uiten voor 

onze bijeenkomsten, dan kan je een gift doen in onze rode bouwsteen. 
 

Wij luiden de noodklok : Ons kleine enthousiaste team In Between Café 

Breukelen zoekt met spoed een aantal mensen, die ons team willen 

versterken! 

Helpen met het oplossen  van de vraag : Hoe bereiken we die zoekende en 

dwalende werkzoekenden die naar onze bijeenkomst zouden willen komen? 

 

 

 

Het is weer tijd voor een bijeenkomst van het In Between Café Breukelen.   

De zomer komt er aan de temperaturen lopen, komt u ook naar deze ochtend?  
Wil je een stap verder komen in veerkracht en vitaliteit van jezelf, wil je nieuwe vaardigheden opdoen, kom dan in 

beweging en blijf niet stil zitten en ontmoet andere werkzoekenden. Tijd om te netwerken ! 

We hebben deze ochtend 2 inspirerende workshops. 

 

De 1e workshop van Marja van Gaalen  “Kleren maken de man/vrouw!”. 
Ben jij je bewust van wat je aantrekt? Weet je ook wat je uitstraalt met deze kleding? 
 

De 2e workshop van Stephan Peterse  “Gebruik je omgeving om verder te komen.” 
In het dagelijks leven vragen we de buren, onze kinderen en vrienden waar ze toch die goede schilder of 

glazenwasser vandaan hebben. 

 -----------------------------Geïnteresseerd ? Lees  het hele verhaal op pagina 2 -------------- 
 
 

 

Locatie 

  Ontmoetings- en activiteitencentrum 

  Het Trefpunt – Breukelen 

  ‘t Heycop,  Heycoplaan 2 

  3621 WD Breukelen 

 

Contact 
  Mail: Breukelen@inbetweencafe.nl 

  Website: Inbetweencafe.nl 

 

 

 

 

-Uitnodiging bijeenkomst- 
 

In Between Café Breukelen 
„Het netwerkcafé voor en door  werk- en opdrachtzoekenden‟ 

Spoed: Wij zoeken teamleden! 

Donderdag 23 mei 2019, 09:00 - 12:00 uur 

Programma 

  09:00 - Inloop met koffie en thee  
  09:30 - Welkomstwoord  
  09.45 - Eerste ronde workshops 

  10:30 - Pauze 

  10:45 – Tweede ronde workshops 

  11:30 - Napraten / netwerken 

  12.00 - Einde 

 



 

 

 

De 1e workshop van  Marja van Gaalen  “Kleren maken de man/vrouw!”. 

Maar past die outfit wel bij jou, bij datgene wat je wilt uitdragen en overbrengen op je toekomstige 

klanten en werkgevers? Als je zakelijk en inventief bent, zie je er dan ook zakelijk en inventief uit? 

Als je creatief bent en goed kunt organiseren, is dat dan ook zichtbaar in je outfit? 

 In deze workshop gaan we in op het effect van Kleur én Stijl op je uiterlijk. Hoe je daar met 

eenvoudige middelen het beste uit kunt halen. Zodat je bij een volgende presentatie 

meteen goed voor de dag komt! 

Marja  is Kleur- en Stijladviseur, en adviseert mensen om het beste uit zichzelf te halen. Via haar 

praktijk “Studio Papaya” in Maarssen biedt zij aan eenieder die dat wil, een passend, en op de 

persoon toegespitst, kleding- en stijladvies, dat uitdraagt wie ze willen – en kunnen – zijn. 

 

De 2e workshop van Stephan Peterse  “Gebruik je omgeving om verder te komen.” 

 Als we een vraag hebben, gebruiken we dus onze omgeving om verder te komen. Dit kun je ook 

doen met vragen waar je mee zit en niet precies weet aan wie je ze moet stellen. Als je deze vragen 

in een groep stelt, is er altijd wel iemand die je verder kan helpen. Dit is ook wat we gaan doen in 

deze workshop. Als ieder zijn of haar vraag concreet heeft gemaakt en gesteld gaan we elkaar actief 

helpen bij het vinden van antwoorden in elkaars netwerk. Door dit te koppelen aan actie kunnen er 

mooie dingen ontstaan! Als je al een vraag hebt, is dat handig, maar ook tijdens de workshop krijg je 

nog de tijd en hulp bij het bedenken van een concrete vraag die jou verder kan helpen. 

 

Stephan is eigenaar van Peterse Coaching & Advies. Hij coacht mensen in het vinden  

van wat ze drijft . Geeft advies in de IT sector in kleine elektronica en internet of Things. 

 

-Uitnodiging bijeenkomst- 
 

In Between Café Breukelen 
„Het netwerkcafé voor en door  werk- en opdrachtzoekenden‟ 

Spoed: Wij zoeken teamleden! 

Donderdag 23 mei 2019, 09:00 - 12:00 uur 

 

Locatie 

  Ontmoetings- en activiteitencentrum 

  Het Trefpunt – Breukelen 

  ‘t Heycop, Heycoplaan 2 

 3621 WD Breukelen 

 

Contact 
  Mail: Breukelen@inbetweencafe.nl 

  Website: Inbetweencafe.nl 

 

 

 

 

Programma 

  09:00 - Inloop met koffie en thee  
  09:30 - Welkomstwoord  
  09.45 - Eerste ronde workshops 
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  12.00 - Einde 

 


