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Beste relatie,
Deze nieuwsbrief is samengesteld om elkaar op te hoogte te houden van de activiteiten van
onze leden. Zeker nu, in deze (weer) onzekere periode tijdens de donkere dagen voor Kerst,
waarin contact moeilijk en vaak alleen online mogelijk is.
Ik hoop hiermee een stukje verbondenheid te creëren. Verbondenheid, die we nu zo hard
kunnen gebruiken.
Ik wens je veel lees- en kijkplezier met interessant en leuk ondernemersnieuws.
Alles wat onderstreept is, is een link waarop je kunt klikken om verder te lezen.

Nieuwe leden
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we weer een aantal nieuwe leden. Graag heet ik de
volgende leden van harte welkom!
Door op de foto's te klikken, kun je meer over de leden lezen op de advertenties.
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Artistiek en origineel stucwerk
Ecowonen is het adres voor artistiek en origineel leembouw,
leemstuc, stukadoors- of decoratiewerk in kalkverf en kalei.
Passie voor leemstuc en kalk maakt dat wij een betrouwbaar
aanspreekpunt zijn met 15 jaar ervaring in leem, kalei en kalkverf
afwerking op onder andere kalkhennep, strobouw, houtskelet
bouw, nieuwbouwwoningen, horeca en vooral bij renovaties van
boerderijen, landhuizen en kerken.
Voor bijzondere, eigenzinnige en niet alledaagse leemstuc, kalkverf of kalei afwerking ben je bij
ons op het juiste adres. Lichtere leembouw en stampleem projecten kunnen we voor je
uitvoeren. Bekijk enkele projecten in de portfolio pagina van de website, en bel voor een
afspraak of een vrijblijvende offerte in leem of kalk.
Wat is er nou lekkerder dan spelen met klei.
Meer weten, bel Peter!
Peter van Hemert | Ecowonen

Uitbreiding AKSP
Uitbreiding AKSP Administraties, Belastingadvies en
Financiële coaching.
René Schuurman van AKSP heeft mooi nieuws te melden; per 1
november 2021 is Channa Peters aan het team toegevoegd, en
werken zij samen in de maatschap Administratiekantoor
Schuurman & Peters, kortweg AKSP.
Het logo is opgefrist en de website (www.aksp.nl) is weer helemaal
up-to-date.
AKSP is er voor MKB- en ZZP-ondernemers, verenigingen, stichtingen en particulieren. Voor
starters en professionals. Channa en René staan naast de ondernemer en werken samen voor
resultaat!
Wil je weten wat AKSP voor jouw resultaat kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor
een vrijblijvend gesprek.
René Schuurman | AKSP

Zakelijk fotograferen met je mobiel
Tot 31 december met 50% kerstkorting op mijn online cursus
'Zakelijk fotograferen met je mobiel’.
Als fotograaf moedig ik aan om vooral ook zelf foto's te maken voor
de social media van je bedrijf. Maar ik zie ook de nodige
beginnersfouten gemaakt worden. Wil je weten hoe je met jouw
eigen foto's jouw verhaal kunt vertellen? Hoe je de juiste belichting
krijgt en het accent in de foto op de juiste plek legt, zodat jouw product of dienst er uit springt?
Doe mee met mijn online cursus "Zakelijk fotograferen met je mobiel" die start op 10 januari. Tot
31 december kun je je aanmelden met 50% kerstkorting.
Zoek je nog een leuk eindejaarscadeau? Voor jezelf, een geliefde, een zakenrelatie, een
medewerker of collega? Geef de online cursus 'Zakelijk fotograferen met je mobiel' cadeau!
Bestellen kan tot 31 december met 50% kerstkorting, door jezelf of diegene aan te melden met
kortingscode: KERST50. Klik hier voor de actie.
Christine van Rooijen | Christine van Rooijen Fotografie

Drone video en fotografie
Ook in het nieuwe jaar wil je natuurlijk gezien worden als
ondernemer.
Tijd voor een ander perspectief, misschien wel vanuit de lucht.
HEB Media Productions biedt ook in het nieuwe jaar video- en
fotografie aan met onder meer een professionele drone.
Alle brevetten zijn geüpgraded naar Europees niveau. Klaar dus
voor mooie videobeelden van bijvoorbeeld deze waterwerken bij
Kampen, om de rivier onder controle te houden. Of de politie die controleert op het platteland.
Vraag gerust naar de mogelijkheden:
Ik wens iedereen mooie feestdagen en een goed 2022!
Harro Brouwer | HEB Media Productions

Jouw eigen online programma
Denk jij wel eens na over een eigen online programma? Zeker
nu we weer in lockdown zitten?
Weet je de inhoud wel, maar loop je tegen de uitvoering aan? Heb
je geen zin of tijd voor dat technische gedoe of om daarvoor weer
een cursus te volgen?
Laat mij het voor je bouwen! Je eigen online leeromgeving in jouw stijl en in jouw
huiskleuren!
Nieuwsgierig? Kijk hier voor meer informatie en vraag een gratis tijdelijk account aan van een
proefomgeving! Zo zie je voorbeelden van hoe jouw eigen online programma eruit kan komen te
zien.
Als je als lezer van deze nieuwsbrief beslist vóór 1 januari, dan krijg je nog een extra korting
van € 100,-!
Jolanda Cornegoor | Alvast Goed! VA Support

Nieuws van ZZP Supporters
Vacature bij Wildkamp!
Wilkamp Zutphen is al sinds 2017 ZZP Supporter. Wildkamp levert een
breed assortiment op het gebied van elektra, agro en tuin, sanitair, lucht
en ventilatie, bouw en dakbedekking, gereedschappen, enz. Zowel aan
de particulier als aan de professional.
Nu is Wildkamp Zutphen dringend op zoek naar een nieuwe collega. Bekijk hier de
vacature. Ken jij iemand die geschikt is voor deze leuke functie? Stuur deze vacature dan door!
Wildkamp Zutphen | ZZP Supporter

Jouw vangnet bij arbeidsongeschiktheid nu 3 maanden gratis!
Er zijn nog steeds veel zzp'ers die niets hebben geregeld bij
arbeidsongeschiktheid. Vaak wordt gedacht dat het te duur is,
maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ontdek SharePeople, een
netwerk waarbij ondernemers elkaar onderling opvangen bij ziekte.
Op die manier regelen we arbeidsongeschiktheid al voor 1 euro per
dag.
Klinkt dit interessant? Goed nieuws: we hebben speciaal voor jou
extra korting geregeld bij SharePeople. Wanneer je je nu inschrijft
via onderstaande link krijg je 25 euro korting op je inschrijfgeld.
• Direct online te regelen
• Al voor 1 euro per dag
• Alleen in december 3 maanden gratis deelname
Schrijf je HIER in voor 3 maanden gratis deelname + de extra korting

Share People | ZZP Supporter

Over ZZP Zutphen - ZZP Bronckhorst
Op 21 september vond de feestelijke officiële opening plaats
tijdens de eerste Kennismaak Avond van ZZP Bronckhorst bij
HIER Achterhoek in Zelhem. In deze prachtige nieuwe
ambiance werden er presentaties gegeven door Jolanda over
het netwerk en door Jeroen en Chantal van HIER Achterhoek.
Ook was er een ludieke quiz door The Vincent Productions
waarbij alle aanwezigen voorbij kwamen.

Op 3 november was er een Kennismaak Avond bij Zutphen
Energie. Deze avond stond een jaar geleden al gepland, maar kon
nu dan eindelijk doorgaan.
ZE is een groeiende energiecoöperatie van, voor en door
bewoners en bedrijven. Samen voorzien ze in de lokale
energiebehoeften van Zutphen en Warnsveld. Het is hun missie dat te doen met zo min mogelijk
schade voor het klimaat. En door zoveel mogelijk energiegeld in de lokale gemeenschap te
houden. Er werd deze avond flink meegedacht over de projecten en meegepraat over
burgerparticipatie.

Voor het nieuwe jaar staan er een paar mooie bijeenkomsten in de planning.
Het is opnieuw erg onzeker wanneer deze georganiseerd kunnen gaan
worden.
Tot die tijd zullen we vooral online met elkaar in contact blijven. De platforms
ZZP Zutphen en ZZP Bronckhorst zijn voor de online zichtbaarheid nu extra
belangrijk gebleken!

Dit was het weer voor deze keer. De volgende nieuwsbrief
verschijnt in juni. Leden en ZZP-Supporters kunnen hierin nieuws
delen. Stuur je bericht in ca. 100 woorden met een afbeelding erbij
naar een van onderstaande mailadressen.
Ik hoop dat, ondanks de beperkende maatregelen, iedereen een
fijne Kerst kan vieren en dat er nieuwe kansen en mogelijkheden in
het nieuwe jaar voorbijkomen.
Ik wens iedereen fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en vooral een gezond en
ondernemend 2022!
Jolanda Cornegoor
06-83919365 | j.cornegoor@zzpzutphen.nl | j.cornegoor@zzpbronckhorst.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u j.cornegoor@zzpzutphen.nl toe aan uw adresboek.

