
Deze week hebben we een mooie compacte nieuwsbrief voor je met actuele info, een 

inspirerend interview en interessante aanbiedingen:

Nieuwe aanbieders op het platform

Op zoek naar bijles of huiswerkbegeleiding?

Help mee: in een paar uur kan je zoveel betekenen

Interview met Sandra Collin: "Ademen is het beste medicijn"

Nieuw werk waar je welkom bent en blijft

Nieuwe Wereld Ondernemers nu ook van start in de Bollenstreek

Veel leesplezier!

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.

Hollandswelvaren
Om te genieten van rust, ruimte en

ontspanning kun je bij ons terecht

voor b&b, massage, meditatie,

yoga, lunch, diner en high wellness

(liefst vegetarisch en biologisch).
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Kijk voor meer informatie

Schumacher Piano

Service
Een modern bedrijf voor

professioneel onderhoud,

stemmingen, reparaties en

restauraties van piano’s en vleugels,

waarbij service en liefde voor de

instrumenten voorop staan.

Kijk voor meer informatie

No Edge Creations
Als virtual assistent ondersteun ik

ondernemers die het steeds drukker

krijgen, niet genoeg tijd hebben om

alles zelf te doen en zich graag

willen richten op hun core-business,

met digitale zaken en online

communicatie.

Kijk voor meer informatie

Aanbod op Keuze Vrij Bij Mij

Op zoek naar bijles of huiswerkbegeleiding?
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Hoe fijn is het als er iemand in de buurt is die jouw kind(eren) helpt met moeilijke

vakken? Nu de scholen zijn begonnen en de eerste toetsweken in het vooruitzicht zijn

voor de schoolgaande jeugd, neemt de vraag naar huiswerkbegeleiding of bijles toe.

Ook voor bijles of huiswerkbegeleiding kan je terecht op keuzevrijbijmij.nl.

Bekijk het aanbod

Verzorg je zelf huiswerkbegeleiding of geef je bijles? Meld je aan op keuzevrijbijmij.nl en

wordt gevonden door gelijkgestemden die weten dat ze bij jou altijd welkom blijven.

Meld je aan.

Help mee

In een paar uur kan je zoveel betekenen

Wil jij ook bijdragen aan een samenleving waar iedereen welkom is en blijft? Sluit je aan

bij ons team. In een paar uur per week ben je al van heel veel betekenis.

Zo zoeken we o.a. hulp bij:

Redactie en tekstschrijven

Nieuwsbrief opmaken en verzenden

Organisatie maandelijkse bijeenkomst voor leden of ondernemers (omgeving

Amersfoort, Haarlem en Venlo)

Front & backend development (o.a Craft, PHP, JII, WordPress)

Lijkt het je leuk om mee te helpen en heb je enkele uren per week

beschikbaar? Stuur ons dan een mailtje via vrijwilligers@keuzevrijbijmij.nl of reageer

via de website: keuzevrijbijmij.nl/vrijwilligers/aanmelden

We kijken uit naar je reactie en om in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

Nieuws: Aanbieders & vacatures | Vind bijles of huiswerkbegele...  

4 of 8 18/09/2022, 08:23



Kom meehelpen

Ondernemer uitgelicht

Interview met Sandra Collin: "Ademen is het
beste medicijn tegen stress"

Ademen is belangrijk, dat weet iedereen. Maar wist je dat op de juiste manier ademen

een enorme invloed heeft op je gezondheid?

Ademcoach Sandra Collin is een bijzondere ondernemer en te vinden op Keuze Vrij Bij

Mij.

In dit interview deelt ze waarom ze zich heeft aangesloten bij Keuze Vrij Bij Mij én geeft

ze je een aantal handige tips waarmee je vandaag nog zelf je gezondheid positief

kunt beïnvloeden en meer rust kunt ervaren..

Lees het interview

Vacatures op Werk Vrij Bij Mij

Nieuw werk waar je welkom bent en blijft
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Zoek je een baan of opdracht bij een bedrijf waarvan je zeker weet dat je - ook in de

toekomst - vrij wordt gelaten in keuzes over lichaam en gezondheid? Kijk dan regelmatig

op Werk Vrij Bij Mij voor de laatste vacatures. Zo vind je nu o.a. de volgende vacatures:

Administratief commercieel medewerk(st)er | Drachten, Friesland

Begeleider naschoolse opvang | Haarlem, Noord-Holland

Receptioniste | Apeldoorn, Gelderland

Allround tandartsassistente voor een holistische tandartspraktijk | Amsterdam

GZ-psycholoog met zakelijke affiniteit | Zutphen, Gelderland

Bekijk alle vacatures

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

ontvangt als er nieuwe vacatures zijn.

Ben je werkgever en zoek je topkandidaten die ook nog eens gelijkgestemd zijn?

Tot en met 21 september plaats je vacature(s) met extra korting.

Kijk voor de actie(s) en plaats je vacature(s)

Nieuwe Wereld Ondernemers

Nieuwe Wereld Ondernemers nu ook van
start in de Bollenstreek
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Ben je ondernemer en wil je graag een een netwerk met gelijkgestemde ondernemers

waar je je helemaal thuis voelt? Waar je inspiratie opdoet door nieuwe nieuwe manieren

van waarde uitwisseling, organiseren, marketing, arbeidsrelaties, omgaan met de natuur,

IT en meer? En, waar je zowel bouwt aan het succes van jouw onderneming als die van

anderen? Kom dan zeker naar een bijeenkomst van Nieuwe Wereld Ondernemers bij jou

in de regio.

Goed nieuws voor ondernemers uit de Bollenstreek, Hoogeveen, Deventer en Arnhem:

ook hier starten we met maandelijkse netwerkbijeenkomsten.

In september staan de volgende bijeenkomsten op de agenda.

Den Haag | wo 21 sep

Nijmegen | wo 21 sep | spreker Olaf Weller, Keuze Vrij Bij Mij

Rozenburg (Voorne-Putten) | ma 26 sep

Beltrum (Achterhoek) | ma 26 sep

Westland & Delft | di 27 sep

Rotterdam | wo 28 sep | spreker Anthony Migchels, Betalen met Florijn

Midden-Limburg | do 29 sep | spreker Olaf Weller, Keuze Vrij Bij Mij

Bekijk de complete agenda

Ledenvoordeel

Als lid van Nieuwe Wereld Ondernemers kan je onbeperkt naar

ondernemersbijeenkomsten door heel Nederland. Bovendien word je uitgenodigd voor

online meet-ups en krijg je kortingen op speciale events, adverteren en het plaatsen

van vacatures.

Kijk op www.nieuwewereldondernemers.nl voor meer info en alle

voordelen.

Hulp nodig? | Veelgestelde vragen

WORD LID
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