Volg ons op:

Vrienden van KPIJ, bedankt!

www.kpij.nl

‘22

Ook dit najaar kun je leren door te ervaren terwijl je gelijkgestemden ontmoet. Dit
maakt de cursussen van KPIJ onvergetelijk. In een leuke omgeving, met bekende
en nieuwe docenten doe je, samen met anderen in een ontspannen sfeer, nieuwe
inzichten en ervaringen op.
En het wordt leuk!!! Naast de vertrouwde docenten hebben we weer nieuwe
enthousiaste en kundige docenten ontmoet, die hun passie en kennis graag met jullie
willen delen. Dit najaar kun je weer aan de slag met potloden of acrylverf en hebben
we een geheel nieuw palet aan kookcursussen. Altijd al meer willen weten
over Japanse vouwkunst dan is de cursus origami echt iets voor jou. Of ben
je meer geïnteresseerd in hoe jouw getallen informatie en inzicht geven over
wie je bent en wat jouw talenten zijn, kom dan je eigen numerologie profiel
maken. Ook bieden we weer ontspanning door inspanning en kun je aan de
slag met Flamenco, Buikdansen of Allround Dance.
Kortom teveel om op te noemen en reden genoeg om even op onze website
te kijken www.kpij.nl waar alles nog eens duidelijk wordt beschreven.

INFORMATIE
Mocht je nog vragen hebben over ons najaarsaanbod dan helpen wij je graag.
Dat kan per e-mail naar: cursusbeheer@kpij.nl

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

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

NAJAAR 2022
LEREN, ERVAREN & ONTMOETEN
KOM NAAR ONZE INFORMATIE INLOOP
OP VRIJDAG 26 AUGUSTUS IN DE
BIBLIOTHEEK VAN 18.00 - 20.00 UUR
KIJK OOK:

www.kpij.nl

SEIZOEN

www.kpij.nl

Leren, ervaren & ontmoeten bij een cursus
of workshop van KPIJ

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

KPIJ heeft een vertrouwd en vernieuwd aanbod

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

HOBBY & CREATIEF

SPORT & ONTSPANNING

2 avonden

45,00

Cursus Castagnetten voor beginners NIEUW

10 avonden 120,00

Allround Dance voor volwassenen NIEUW

6 ochtenden

40,00

1 avond

17,50

Beeldhouwen in hout

10 avonden

65,00

Baby & (groot)ouderdansen NIEUW

6 ochtenden

40,00

Van Dromen naar Doen NIEUW

4 avonden

60,00

Origamicursus NIEUW

6 avonden

95,00

Spinning

8 avonden

40,00

Bewust ontspannen

3 avonden

32,50

Schilderen met acrylverf voor beginners en gevorderden

11 avonden 155,00

Bodygym

8 ochtenden

40,00

3 ochtenden

25,00

Tekenles

8 avonden

40,00

1 avond

18,50

Excel beginners

Leer (je eigen) numeroscoop profiel maken
Workshop kinder-Ehbo

Wandelende meditatie
Je lichaam in balans
Mindfulness basiscursus
Het leefstijlbuffet (positieve gezondheid) NIEUW
Feel good in je wintermood! NIEUW
Je leven opnieuw waarderen NIEUW

8 avonden 115,00

Basiscursus Fotografie

1 avond

17,50

Fotografie in de praktijk

3 avonden

50,00

Workshop Dompies boetseren op keien NIEUW

7 avonden 100,00

Bodyshape NIEUW

3 avonden

50,00

Senioren Fit vrijdag

8 ochtenden

40,00

5 avonden 2 ochtenden

90,00

Yoga NIEUW

5 ochtenden

30,00

1 avond 1 ochtend

20,00

Let’s Dance

5 avonden

30,00

1 avond

37,50

Oriëntaalse Buikdans

10 ochtenden 165,00

Flamenco dans, de Fandangos

TAAL, CULTUUR & LEZINGEN

CULINAIR

Cursus Duurzaamheid / Energiebesparing NIEUW

Workshop Yoga-Nidra
3 avonden

25,00

8 ochtenden

90,00

Wereldkeuken NIEUW

5 avonden

90,00

Leesgroep

Vegetarisch en Vegan koken NIEUW

5 avonden

90,00

Duits voor (her)beginners

24 ochtenden 250,00

Culinair koken voor mannen

5 avonden

75,00

Duits voor gevorderden

24 ochtenden 250,00

Asian Food Lover NIEUW

3 avonden

55,00

Engels spreken en begrijpen

24 avonden 250,00

Spaans beginners, A0-1/2 A1

24 ochtenden 250,00

Spaans beginners, vervolg 1/2 A1-A1

24 ochtenden 250,00

Stadsgeschiedenis IJsselstein

www.kpij.nl

4 avonden

10 avonden 120,00
8 avonden

95,00

3 ochtenden

35,00

40,00

Cursusprijzen incl. materiaalkosten tenzij anders vermeld op de website.

