
Ook nu het leven ogenschijnlijk weer normaal aandoet, gaat Keuze Vrij Bij Mij 

onverminderd door met het nastreven van onze missie: het creëren van een kritische 

massa van mensen en bedrijven die onvoorwaardelijk producten en diensten uitwisselen.

In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de laatste ontwikkelingen, nieuw aanbod 

en bijeenkomsten:

Nieuwe aanbieders op keuzevrijbijmij.nl

Tips voor kinderfeestjes

Jouw nieuwe job of opdracht op werkvrijbijmij.nl

Nieuwe Wereld Ondernemers in het Rembrandt Theater in Arnhem

Olaf gaat online live in gesprek met ... Ben jij erbij?

Nieuwe datum Vrij Bij Mij-ledenbijeenkomst in Amersfoort

Nieuwe Wereld Ondernemers: waardevolle eerste bijeenkomst in Den Haag

Interview met Jenny Spaargaren over Yuwa Leefstijlclub

Breinvoeding - Je brein in topconditie

Aanbod op Keuze Vrij Bij Mij

Nieuwe aanbieders waar iederéén altijd
welkom is. En blijft

Elke dag melden nieuwe aanbieders zich aan op Keuze Vrij Bij Mij om te laten zien dat

iederéén altijd welkom is en blijft. We hebben een paar bijzondere aanbieders voor je

uitgelicht.

Wereld van
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Ontspanning
Hoe zou het zijn als je meer zou

kunnen ontspannen en vanuit

ontspanning kan leven? Wereld van

ontspanning helpt je om meer

contact te maken met je lichaam,

zodat je (weer) kunt ontspannen en

vanuit daar verder kunt groeien.

Kijk voor meer informatie

GrafiServe
GrafiServe is de betrouwbare

partner voor druk, print, screen en

alles wat ermee samenhangt. U

kunt voor alles bij ons terecht. Of

het nu gaat om het bouwen van

een website of het leveren van een

pallet boeken.

Kijk voor meer informatie

Aanbod Keuze Vrij Bij Mij

Een kinderfeestje om nooit te vergeten:
Keuze Vrij Bij Mij-aanbieders helpen je

Een kinderfeestje organiseren een uitdaging? Niet met de aanbieders van Keuze Vrij Bij
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Mij.

Doe eens gek en bouw een water- of knikkerbaan, ga speuren naar sporen, hutten

bouwen in het bos, handboogschieten, make-up en maskers maken in de natuur, lekker

timmeren, dansen bij de minidisco, bekijk een voorstelling met kinderliedjes, doe een

speurtocht of ga paardrijden.

Nog meer inspiratie nodig? Op keuzevrijbijmij.nl vind je vast iets geschikts.

Veel plezier!

Zoek ideeën voor kinderfeestjes op
keuzevrijbijmij.nl

Vacatures

Vind jouw nieuwe job of opdracht

Wil je werken bij een bedrijf waarvan je zeker weet dat ze jouw waarden delen en je -

ook in de toekomst - vrij laten in keuzes over lichaam en gezondheid?

Kijk dan regelmatig op Werk Vrij Bij Mij voor nieuwe vacatures. Zo vind je nu o.a. de

volgende vacatures:

ZZP-er die gelooft in de eigen kracht van (jonge) mensen | Groningen & Drenthe

GZ-psycholoog met zakelijke affiniteit | Gelderland

Allround pedagogisch medewerker | Haarlem

Chiropractie assistente | Rotterdam

Assistent leidinggevende | Nederhorst den Berg

Corporate Recruiter | Weesp
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Frontdesk medewerker Autoverhuur | Den Haag

Bekijk alle vacatures

TIP: maak gelijk een gratis profiel zodat je direct kan reageren op vacatures en bericht

ontvangt als er nieuwe vacatures zijn.

Zoekt jouw bedrijf nieuw personeel of freelancers? Veel werkgevers die hun

vacature(s) plaatsen op www.werkvrijbijmij.nl vinden snel de juiste match.

Elke maand zoeken duizenden werkzoekenden via Werk Vrij Bij Mij naar een baan of

opdracht. Grote kans dat die topper(s) die jouw bedrijf zoekt hier ook tussen zit(ten).

Plaats jouw vacature(s).

Nieuwe Wereld Ondernemers

Nieuw evenement voor het netwerk van
wakkere ondernemers vol verbinding,
inspiratie en co-creatie

Ben je ondernemer en heb je zin in een geweldige avond waar je gelijkgestemde,

wakkere ondernemers ontmoet tijdens een gezellige borrel en een heerlijk diner op een

toplocatie? En waar je geïnspireerd raakt door verhalen van ondernemers die de kansen

benutten die de crisis biedt en tegelijkertijd bouwen aan een nieuwe wereld?

Kom dan op woensdag 6 juli naar het netwerkevenement Nieuwe Wereld

Ondernemers in het Rembrandt Theater in Arnhem.

Anthony Migchels (Florijn Nederland), Bjorne Willemse (We Are Pioneers magazine),

Manuelle Evers (Het Naaicafé) en Olaf Weller (Keuze Vrij Bij Mij) krijgen het podium om

te vertellen hoe zij de wereld creëren die ze wél willen.  
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Kom ook en sluit je aan bij dit nieuwe netwerk vol verbinding, inspiratie en co-creatie.

Reserveer snel je ticket(s).

Ticket(s) reserveren

Ondernemer uitgelicht

Live gesprek met ondernemer Yovanka van
Mama Yo Kookt. Praat je mee?

Olaf Weller gaat aanstaande maandag 27 juni om 19:30 uur samen met jullie live

in gesprek met Yovanka Wiedeman, eigenaresse van kookwinkel: Mama Yo, kookt voor

jou!

We gaan het hebben over haar onderneming, hoe de maatregelen daar effect op

hebben gehad, over haar relatie met Keuze Vrij Bij Mij, haar visie op de toekomst en de

uitdagingen en kansen die ze in de toekomst voorziet voor Nieuwe Wereld

Ondernemers.

Lees meer en praat live mee

Vrij Bij Mij Familie

Vrij Bij Mij ledenbijeenkomst verplaatst naar
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20 juli

De Vrij Bij Mij ledenbijeenkomst die gepland stond op woensdag 6 juli is verplaatst

naar woensdag 20 juli. De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 uur tot 21.30 uur in

Amersfoort.

Hier ontmoet je gelijkgestemde andere leden en gaan we in gesprek over hoe we de

nieuwe wereld gaan creëren, welke initiatieven daarvoor zijn en welke rol jij hierin kan

spelen.

Zien we jou daar ook? Meld je aan in de online community.

Informatie en aanmelden 20 juli

Wil je er ook bij zijn, maar ben je nog geen lid van de Vrij Bij Mij familie? Sluit je aan

en krijg direct toegang tot de online community.

Nieuwe Wereld Ondernemers

Nieuwe Wereld Ondernemers: waardevolle
eerste bijeenkomst in Den Haag
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Op 23 juni vond de eerste bijeenkomst van Nieuwe Wereld Ondernemers Den Haag

plaats! Tientallen wakkere, gelijkgestemde ondernemers uit Den Haag en omgeving

kwamen bijeen om met elkaar te verbinden en tot nieuwe ideeën, onderlinge steun en

mooie initiatieven te komen. De bijeenkomst leverde veel waardevolle uitwisselingen,

ideeën en positieve energie op.

Vanaf nu gaan er elke maand live bijeenkomsten plaatsvinden in Den Haag. Dit gebeurt

ook al in andere regio’s zoals het Westland, Voorne-Putten, Amsterdam en de

Achterhoek. Meld je aan als je er ook bij bent.

Wil jij meehelpen met het organiseren van lokale netwerkbijeenkomsten in jouw regio?

Laat het ons weten via het formulier op www.nieuwewereldondernemers.nl.

Ons doel is om door heel Nederland lokale bijeenkomsten te organiseren en zo samen

een netwerk van zo’n 40.000 gelijkgestemde ondernemers te vormen vol verbinding,

inspiratie en co-creatie. Wil jij hier ook bij horen? Lees verder en sluit je aan!

Lees het hele verslag op de website

Ondernemer uitgelicht

Interview met Jenny Spaargaren:
"Leefstijlclub Yuwa staat voor verbinding,
vertrouwen, vitaliteit, veiligheid en
vriendschap."
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Lees het interview

Advertentie

Je brein in topconditie

Wist je dat bijna alle mentale en fysieke klachten komen door hoe jij bewust én

onbewust reageert op stress?

Bij psychologiepraktijk Breinvoeding in Amsterdam & Soest train jij je brein en je lijf om

op een effectievere manier op stress te reageren.

Door middel van Neurofeedback, bewustwording en orthomoleculaire therapie bereik je;

* Bewustwording van jouw belemmerende overtuigingen;

* Een getraind brein dat in topconditie is en goed met stress om kan gaan;

* Een lijf dat wordt ondersteund met de juiste voeding, mindset en suppletie.

Breinvoeding helpt jouw mentale fitheid te verbeteren zodat je meer energie hebt, beter

slaapt, makkelijker ontspant en angsten of depressies overwint.

Wil je een betere kwaliteit van leven voor jezelf en voor de mensen om je heen?

Kijk op breinvoeding.nl
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Hulp nodig? | Veelgestelde vragen

WORD LID

© Stichting Vrij Bij Mij. Alle rechten voorbehouden.

Stichting Vrij Bij Mij, Molenstraat 18A, 2513 BK Den Haag,

Nederland
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