Vrienden van KPIJ, bedankt!

www.kpij.nl
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VELE CURSISTEN GINGEN JE VOOR

Wil je weten wat ze zo leuk vonden aan de KPIJ-ervaring?
Kijk dan snel op de website: www.kpij.nl

INFORMATIE AVOND 31 AUGUSTUS
KPIJ nodigt je graag uit voor de Informatie Avond op 31 augustus
in de bibliotheek! Stap in een sneak preview van wat je kunt
verwachten van cursussen van KPIJ. We presenteren je het meest
actuele aanbod, stellen je voor aan de docenten en ontmoeten je
graag onder het genot van een hapje en drankje. De avond start om
18.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Kijk op de website www.kpij.nl
voor het programma.

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER GEZOCHT!
We zijn een actief en gezellig team en zoeken een collega.

Heb je interesse?
Mail naar secretaris@kpij.nl

NAJAAR 2018
Wist je dat als je logo hier staat, je naamsbekendheid in een straal
van 25 km verdubbelt? En dat je klandizie jouw service nog meer
waardeert? Wacht geen moment, en word vriend van KPIJ en neem
contact op met communicatie@kpij.nl

LEREN, ERVAREN & ONTMOETEN
MET HET CURSUSAANBOD VAN KPIJ.
KOM NAAR DE INFORMATIE AVOND
OP 31 AUGUSTUS!
KIJKT U OOK OP:

www.kpij.nl

SEIZOEN

www.kpij.nl

Leren, Ervaren & Ontmoeten bij een cursus
of workshop van KPIJ

Leren door te ervaren terwijl je gelijkgestemden ontmoet maakt de
cursussen van KPIJ onvergetelijk. In een leuke omgeving, met bekende
en nieuwe docenten doe je nieuwe inzichten en ervaringen op met nieuwe
kennis of vaardigheid. Ook ontmoet je anderen op een ontspannen manier.
Schrijf je snel in en verzeker je van een plek tijdens een
cursus of workshop van jouw keuze. Dit kun je natuurlijk
ook samen met een vriend, vriendin, kennis, je partner of
vriendengroep doen. Je bent van harte welkom.
Houd onze website in de gaten voor het meest actuele aanbod,
Instagram en Pinterest voor extra inspiratie en Facebook voor
de agenda.

Schrijf je vandaag nog in.
Voor vragen over je privacy, mail naar privacy@kpij.nl

KPIJ heeft een nieuw logo!

CULINAIR

De Kracht van Hoogsensitiviteit

30,00

Indonesisch-Filippijns koken

6 avonden

90,00

Workshop kinder-EHBO (kleine letsels)

1 avond

15,00

Culinair koken voor mannen

5 avonden

65,00

Workshop kinder-EHBO (grote letsels)

1 avond

15,00

Wijn proeven

1 avond

20,00

Snelcursus algemene EHBO

2 avonden

40,00

Thee proeven

1 avond

15,00

Baby-en kinderreanimatie NIEUW

2 avonden

32,50

Introductie Vrouwenlicht Cirkel NIEUW

1 ochtend

15,00

1 ochtend

15,00

1 avond

22,50

3 avonden

37,50

		

Workshop stress verminderen NIEUW
HOBBY & CREATIEF		
Schilderen met acrylverf voor beginners en gevorderden
Zelfmaak Mode!

10 ochtenden 110,00
12 avonden 150,00

Handletteren NIEUW
Slapen kun je leren

Cursus Excel beginners

3 avonden

50,00

		

Cursus Excel gevorderden NIEUW

3 avonden

50,00

SPORT EN ONTSPANNING		

Dier en portret schilderen NIEUW
WordPress voor beginners
Zilveren sieraden maken

10 ochtenden 125,00
4 avonden
1 dag

Stoel-yoga NIEUW

70,00

Yin-Yoga

92,50

DansYoga

25,00

4 avonden

45,00
40,00

3 avonden

18,50

8 ochtenden

35,00

Bodygym NIEUW

8 avonden

35,00

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING		 SeniorenFit (fitness circuittraining)
De juiste kleur voor u...

1 ochtend

Steviger in je schoenen

6 avonden 100,00

Spinning

8 avonden

35,00

Levensverhaal Schrijven

6 avonden

Indoor Bootcamp

8 avonden

35,00

Mindfulness basiscursus

8 avonden 125,00

Pilates

8 avonden

35,00

Krakende hersenen
Zen Meditatie Cursus

Alle cursussen staan open
voor inschrijving.
Wees er snel bij want Vol = Vol!

25,00

3 ochtenden
4 ochtenden

Basiscursus tafeltennis
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2 avonden

82,50

1 avond

13,50

		

4 ochtenden

50,00

TAAL EN CULTUUR		
Duits 4

24 avonden 240,00

Spaans niveau A1 (-A1) voor beginners

24 avonden 210,00

Spaans niveau A1 (A1.1) voor gevorderden

24 avonden 210,00

cursusprijzen incl. materiaal tenzij anders vermeld
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