Volg ons op:

Vrienden van KPIJ, bedankt!

www.kpij.nl
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HOE TEVREDEN ZIJN ONZE CURSISTEN?
Enkele reacties van cursisten:

STEM VAN KPIJ CURSISTEN

Cursussen

Deelnemers

549
538leuk en533
“Ik vind het aanbod
altijd
doe graag mee”.
409

88%

“KPIJ is een keurige organisatie,
waar je je welkom voelt”.

Tevreden

86

71 gehad,68
“Veel
plezier
kennis
54
gemaakt met een nieuwe hobby”.
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INFORMATIE
Mocht je nog vragen hebben over ons voorjaarsaanbod 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

VOORJAAR 2020
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
door een aanbod van vertrouwde en
nieuwe cursussen. Kijk op onze website
voor meer informatie of mail naar
cursusbeheer@kpij.nl
KIJK OOK:

www.kpij.nl

SEIZOEN

www.kpij.nl

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

Ook dit voorjaar 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. Na vele jaren kunnen we Engels
weer aanbieden en organiseren we een lezing over het in de media
veelbesproken land China. Een leuke lezing waar Chinezen zoal van
dromen. En ben je benieuwd hoe dat met je eigen dromen zit, dan
hebben we ook daar een inspirerende cursus over.
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.

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

KPIJ heeft een vertrouwd en vernieuwd aanbod

CULINAIR

Krakende hersenen

Indonesisch-Filippijns koken

6 avonden

95,00

Workshop stress verminderen

Koken met passie

4 avonden

70,00

Mindfulness basiscursus

Canadees smokken NIEUW

1 avond

27,50

SPORT & ONTSPANNING

Sieradenworkshop voor beginners NIEUW

1 avond

27,50

Stoel-Yoga

Workshop handletteren

2 avonden

35,00

Yin-Yoga

Exel beginners

3 avonden

50,00

Salsa 50+

Basiscursus fotografie

7 avonden en 2 ochtenden 108,50

Basiscursus kajak varen

1 ochtend

15,00

8 avonden 118,00

5 ochtenden

45,00

4 avonden

45,00

10 avonden 120,00
1 ochtend, 1 middag en 5 avonden

75,00

1 avond en 4 ochtenden

70,00

X-core NIEUW

8 avonden

37,50

Mollige kip van powertex clay NIEUW

1 avond

40,00

Zumba

8 avonden

37,50

Flessenvrouw van Powertex textielverharder NIEUW

1 avond

40,00

Pilates

8 avonden

37,50

1 avond

40,00

Spinning

8 avonden

37,50

2 avonden en 1 middag

40,00

Senioren Fitness

8 ochtenden

37,50

4 avonden

40,00

1 avond

15,00

Fotografie in de praktijk NIEUW

Torso in cracquele en decoupage NIEUW
Kennis maken met bijen NIEUW

TAAL, CULTUUR & LEZINGEN

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Creatief schrijven
Wandelende meditatie NIEUW
Ontdek de betekenis van je dromen NIEUW
Workshop kinder-EHBO (kleine letsels)
Workshop kinder-EHBO (grote letsels)

6 avonden

75,00

Stadsgeschiedenis van IJsselstein

5 ochtenden

30,00

Lezing: Mode in de middeleeuwen NIEUW

5 avonden

65,00

Lezing: Kunstflitsen NIEUW

3 avonden

40,00

1 avond

15,00

Lezing: The Chinese Dream NIEUW

2 avonden

27,50

15,00

Lezing: Een microfoon als meditatie NIEUW

1 avond

15,00

1 avond

Spaans op reis

www.kpij.nl

15,00

8 ochtenden 125,00

Zen meditatie cursus

HOBBY & CREATIEF

1 avond

8 avonden 100,00

Engels spreken en begrijpen NIEUW

12 avonden 110,00

Conversatieles Spaans

12 avonden 110,00

Cursusprijzen incl. materiaalkosten tenzij anders vermeld op de website.

