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Beste testx, 
 

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal ondernemers in de spotlight. 
Lees ook waar je in juni kunt netwerken en inspiratie op kunt doen op een

laagdrempelige manier. 
 

We ontmoeten jullie daar graag! 
Daniela en Angelique

Eerstvolgende netwerkbijeenkomst 2 juni

Op donderdag 2 juni ’22 zijn wij met ons netwerk te gast in het mooie bedrijf
van Marco Wagenaar: Kijk op Drank in Goes. 

Een topslijter waar Marco met veel passie en kennis mooie wijnen, bieren,
geschenken verkoopt en proeverijen organiseert.
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Meer over Kijk op drank: 
Sinds 8 november 2019 is deze speciaalzaak gevestigd aan de J. Antonides van der
Goeskade 1 4461 BH Goes. In de winkel ben je aan het juiste adres voor wijn, bier,
gedistilleerde dranken, geschenken en proeverijen. Van 0 tot 100 %. 
Marco is sinds 1 juli 1991 werkzaam in de Dranken wereld en heeft naast het
bezoeken van vele proeverijen op elk gebied een eigen ruime Kijk op Drank. Hij heeft
de vinologen opleiding in Maarn gevolgd en organiseert in zijn zaak diverse
workshops en proeverijen van de vele soorten Whisky’s en Bieren. 
 
Kom 2 juni ook als je wilt netwerken en kennis opdoen. Zéker als je dit niet wilt
missen: 
Vera Tromp van Vevice Communicatie geeft namelijk een workshop LinkedIn. Leer
hoe je LinkedIn ECHT goed kan inzetten! 
 
Netwerken bij Het Podium Netwerk betekent:

In een korte tijd nieuwe contacten leggen
Op een laagdrempelige manier netwerken
Niet vastzitten aan een lidmaatschap

De deelnemers zijn veelal zzp’ers maar we verwelkomen ook vertegenwoordigers
van de grotere bedrijven. 
 
Datum: 2 juni 
Locatie: Kijk op Drank 
Adres: J. Antonides van der Goeskade 1 4461 BH Goes  
Tijd: Inloop vanaf 17.00 uur, start programma om 17.30 uur en we ronden af rond
19.30 uur 
Kosten: €20,- 
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Meld je aan via onze website of via onderstaande knop.

Lukt het niet om te komen op 2 juni? Donderdag 30 juni is de volgende bijeenkomst
bij Auto Vermeulen in Goes, dat is tevens het laatste event voor de zomerstop.

In the Spotlight: Fotograaf Angelique

Van mijn grootste hobby mijn mooie beroep gemaakt. 
  
Als fotograaf help ik ondernemers in Zeeland aan een eigen beeldbank met
professionele en authentieke foto’s om te gebruiken voor website, social media,
publicaties en blogs. 
 
Ik fotografeer al sinds mijn tienerjaren. 
Mijn ondernemersavontuur ben ik pas gestart in 2019, toen ik besloot mijn passie te
volgen en een van mijn twee parttimebanen als secretaris van de ondernemingsraad
op te zeggen. Een mooie stap in mijn leven. 
Je bent dus nooit te oud om je hart te volgen!  
 
Lees het hele verhaal van Angelique op de website.

Aanmelden 2 juni
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In the Spotlight: Wepzz met 5 social media tips!

Aangenaam! 
Mogelijk hebben jullie mijn artikel op de site van Het Podium Netwerk al gelezen of
heb ik jullie al gesproken tijdens één van de netwerkbijeenkomsten. Maar toch nog
even een korte introductie over mij.  
Een paar maanden geleden kwam ik via via in contact met Daniela en Angelique, zij
waren op zoek naar iemand die hen kan helpen bij het onderhouden van de website.
En als startende ondernemer op zoek naar een netwerk leek mij dat wel interessant.
De klik was er meteen en sindsdien help ik Angelique en Daniela bij website
aanpassingen. 
 
Social Media 
Eén van mijn andere diensten is het meedenken en/of uitvoeren van het social media
beheer. Maar niet iedereen wil het uitbesteden. Daarom deel ik graag 5 tips
waardoor je social media beheren 'makkelijker' zal gaan.  
Lees de tips op de website

Ga naar de site van Fotograaf Angelique
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Wil jij ook met jouw bedrijf in the Spotlight?

Net zoals Angelique en Inge hierboven een podium krijgen in onze
nieuwsbrief? 

Ga naar de site van Wepzz
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Dat kan! 
Lees op de website hoe je dat kan doen.

Copyright © 2022 Het Podium Netwerk, All rights reserved. 
 
 

Want to change how you receive these emails?
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