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Van de bestuurstafel
Verslag zwemmen Huttenheugte
Verslag kerstmarkt Elburg
Uitslag klaverjassen
Uitslag Darttoernooi
V.v.V. Voorjaarsbingo en klaverjassen
Olympia Radio Top 200
Van Dorpshuis ‘de Vuurkorf’
Terugkommorgen Kinderbijbeldagen
Uitvoering Sportvereniging
IJsvereniging Noordscheschut
Filmmiddag V.v.V. kindercommissie
Toneelavond ‘de Vuurkorvers’
Karten V.v.V. kindercommissie
Activiteiten ‘The Bronx’
Ledenvergadering Uitvaartvereniging
V.v.V. Buurtenvolleybal
Avond Wandel 4 Daagse
Busreis WK kwalificatie Nederlands Elftal
Pedicuresalon Alice
Colofon

Agenda

V.v.V. Voorjaarsbingo en Klaverjassen

28 januari 2017

Olympia Radio Top 200 Piraten Party

3 en 4 februari 2017

Oud Papier Inzameling

11 februari 2017

Klaverjassen

17 februari 2017

The Bronx Carnaval voor kinderen

18 februari 2017

The Bronx Carnaval Soos

18 februari 2017

Terugkommorgen Kinderbijbeldagen

22 februari 2017

V.v.V. kindercommissie filmmiddag

24 februari 2017

Uitvoering Sportvereniging

4 maart 2017

Oud Papier Inzameling

11 maart 2017

Toneelavonden

17 en 18 maart 2017

V.v.V. kindercommissie karten

18 maart 2017

Ledenvergadering Uitvaartvereniging

23 maart 2017

The Bronx 4 x 4 voetbal

25 maart 2017

Muziekvereniging Irene Showavond

1 april 2017

V.v.V. Buurtenvolleybal

8 april 2017

Oud Papier Inzameling

8 april 2017

Avond Wandel 4 Daagse

29 mei t/m 1 juni

Het volgende V.v.V. Nieuws komt uit vanaf 16 maart 2017
Kopij kan ingeleverd worden tot 4 maart 2017.
Heeft u ook nog teksten, een activiteit, wissewasjes,
leuke foto’s of iets voor de agenda?
Mail het naar de redactie: vvvnieuws@gmail.com

Van de bestuurstafel

Beste dorpsgenoten,
Het jaar 2016 is inmiddels voorbij en 2017 is al weer begonnen.
Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.
De eerste activiteit van het jaar hebben we al weer achter de rug,
namelijk het darten op 6 januari. Het was gezellig druk in het
dorpshuis.
Ook voor de komende tijd staan er weer verschillende mooie
activiteiten gepland.
Ook wij hebben weer van alles in petto voor jong en oud.
Zo kan je gaan klaverjassen of bingo spelen of misschien is volleybal
wat meer voor jou? De details van alle activiteiten zijn verderop in dit
boekje te lezen.
Mocht u nog een idee hebben voor een leuke activiteit….
We zijn weer druk bezig en ook uw/jouw ideeën en wensen zijn van
harte welkom. Zet het op papier en lever deze in bij één van de
bestuursleden, dan nemen wij het mee naar onze eerstvolgende
vergadering.
Voor op de kalender:
De feestweek is dit jaar van 22 augustus t/m 26 augustus (week 34).
Wij als bestuur hopen weer op een goed en mooi activiteiten jaar.
Veel lees plezier.
Namens V.v.V. bestuur,
Tanja Nijveen

Verslag zwemmen Huttenheugte
Op vrijdagavond 9 december 2016 zijn we weer met de kids naar het
zwemparadijs "de Huttenheugte" geweest.
We hadden de groep uitgebreid van groep 5 t/m 14 jaar en dat was
een groot succes! Rond half 5 was de groep van 40 kinderen compleet
en konden we allemaal een lekker broodje knakworst eten, om daarna
om 5 uur te vertrekken richting Dalen.
Volgens ons hebben ze zich heel goed vermaakt en hebben ze een
gezellige avond gehad. Met z'n allen van de wildwaterbaan of de
glijbaan of lekker in het golfslagbad, we hebben alleen maar lachende
kinderen gezien.
Tussendoor konden de kinderen even wat drinken of een snoepje
halen, want je wordt natuurlijk wel hongerig en dorstig van zwemmen.
Wij willen alle vaders en moeders die hebben gereden en mee zijn
geweest voor de begeleiding bedanken! Dit jaar hadden we veel auto’s
nodig en er waren gelukkig veel mensen die bereid waren om te rijden.
We hopen dat we hier een volgende keer ook weer op mogen rekenen,
want zonder hulp van de ouders kunnen wij dit niet organiseren.
Dus ook namens de kinderen: bedankt!
Hartelijke groeten van de V.v.V. Kindercommissie

Verslag kerstmarkt Elburg
Zaterdag 10 december 2016 zijn we met een mooie groep van
40 personen naar "Kerst in de Vesting" in Elburg geweest.
We zijn om 11.30 uur vertrokken met de bus. Daar aangekomen zijn we
gezellig met ons eigen groepje de vesting ingegaan.
Er was van alles te zien, mannen en vrouwen in klederdracht, zelfs de
kleinste kinderen waren verkleed, bedelaars, kermis en ook een
ijsbaantje voor de kinderen. Er waren veel kraampjes waar je leuke
(kerst)spulletjes kon kopen, maar er waren ook genoeg plekken waar je
wat kon eten en drinken.
Omdat de weergoden niet veel goeds in petto hadden, werd na overleg
besloten om rond 19.45 uur weer uit Elburg te vertrekken.
Dit was maar goed ook, want we zaten nog maar net weer in de bus of
het begon te regenen.
We hebben veel positieve reacties gehad, iedereen vond het een
geslaagde en gezellige dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Uitslag klaverjassen 16 december
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Uitslag Darttoernooi 6 januari ‘17
Op vrijdagavond 6 januari heeft het jaarlijkse darttoernooi weer
plaatsgevonden in het dorpshuis. Dit jaar deden er 40 deelnemers
mee. Het was een geslaagde avond. Hieronder ziet u de uitslagen van
deze avond. Klaas Jonkman had de hoogste finish van de avond met
160, hij heeft een fles berenburg in ontvangst mogen nemen.
Wij hopen dat iedereen zich deze avond vermaakt heeft.

Winnaarsronde
1ste
Wesley Kranghand
de
2
Douwe Rinkes
de
3
René Spijker
3de
Jordy Groote

Hoogste Finish
Klaas Jonkman met 160
Martijn Meinen met 116
Douwe Rinkes met 109

Sportieve groet,
De dartcommissie

Verliezersronde
1ste
Martijn Meinen
de
2
Danny Doldersum
de
3
Tinus Wolters
3de
Johan Sok

Zaterdag 28 januari
Winter Klaverjassen & Winter Bingo
Kom gezellig een kaartje leggen of kras je nummers weg op je
bingokaart in het dorpshuis in Nieuweroord. Een gezellige avond voor
iedereen!

Klaverjassen
Aanvang 20.00 uur
Mooie vleesprijzen te winnen!
Inleg leden €3,50 Niet leden €4,50

Bingo
Aanvang 20.00 uur
Prachtige prijzen te winnen!
Inleg leden €5,00 Niet leden €6,00
Extra ronde €1,00

Data Klaverjassen
In het dorpshuis “de Vuurkörf”
Zat. 28 jan.
Vrij. 17 febr.
Vrij. 17 mrt.
Vrij. 21 april

20.00 uur
20.00 uur
GEEN KAARTEN
20.00 uur

Kerst Klaverjassen (en Bingo)
Vrijdagavond Klaverjassen
I.V.M. TONEEL
Vrijdagavond Klaverjassen

Olympia Radio Organiseert De Top 200 Piraten Party!
Op vrijdag 3 februari houden wij de Top 200 van de mooiste piraten
muziek die wij draaien bij Olympia Radio. Dit word vanaf 9.00 uur in de
ochtend live vanuit het dorpshuis gepresenteerd en is ook te
beluisteren op www.olympia-radio.nl.
Op zaterdagavond 4 februari hebben wij een aantal artiesten
uitgenodigd die hun liedjes live ten gehore komen brengen. Dit alles
vindt plaats in het Dorpshuis de Vuurkorf in Nieuweroord. Beide dagen
worden georganiseerd door Olympia Radio en een 10-tal vrijwilligers
die dit evenement mede mogelijk maken. Beide dagen is iedereen van
harte welkom in het dorpshuis. Vrijdag 3 februari is de entree gratis.
Zaterdag 4 februari vragen we wel entree, maar wij streven er naar de
kosten zo laag mogelijk te houden om het toegankelijk te maken voor
iedereen uit het dorp. Daarom geven wij Nieuweroorders voorang en
kunnen zij kaartjes in de voorverkoop kopen voor 5,00 euro, ook omdat
wij een budget van de Smederijen hebben ontvangen om dit feest
mede te kunnen organiseren. De kaartjes in de voorverkoop zijn
verkrijgbaar van 2 januari tot 2 februari in het dorpshuis tijdens
openingstijden. Op de avond zelf zal de entree 7,50 zijn, zowel voor de
nieuweroorders als mensen van buitenaf. Dus zorg dat je voor die tijd
je kaartje hebt gekocht, dit scheelt je in je portomonee en ook ben je
verzekerd van toegang want vol=vol. Op deze avond hebben wij de
volgende artiesten: The Four Tak, The Classics en De Rapsodie’s en
tussendoor natuurlijk onze eigen Olympia Radio Drive Inn Show.
We hopen dat het een geslaagd weekend zal worden en zien jullie
graag op 3 en/of 4 februari in het dorpshuis.
Mvg. Het Team van Olympia Radio.

Van Dorpshuis ‘de Vuurkorf’
Het nieuwe jaar is weer gezellig begonnen in het dorpshuis.
Op nieuwjaarsnacht was het lekker druk in de barruimte.
De nieuwjaarsreceptie hadden we voor het eerst verplaatst van
nieuwjaarsdag naar de 1e zaterdagmiddag van januari. Het was wel wat
drukker dan vorig jaar maar niet de top drukte van vroegere jaren. Best
jammer eigenlijk! Zou dat ooit weer terug komen, dat het halve dorp
naar het dorpshuis komt om elkaar de hand te schudden en het beste
toe te wensen voor het nieuwe jaar?
Voor wie die zaterdagmiddag geen tijd had, er komen nog heel veel
leuke avonden in het dorpshuis. De komende maanden wordt er bijna
elk weekend door één van onze verenigingen wel iets moois
georganiseerd. Iedereen natuurlijk van harte welkom!
Een heel gevarieerd programma, het is vast allemaal in dit V.v.V.
Nieuws te lezen en er is vast iets bij voor u!
Vorig jaar hadden we voor het eerst de Top 200 Piraten Party
georganiseerd door Olympia Radio vanuit het dorpshuis. Dat was een
grandioos succes! Dit jaar gaan ze het nog groter aanpakken, we hopen
en verwachten een top drukte op zaterdag 4 februari.
Als dorpshuisbestuur zijn we er trots op dat deze landelijk bekende
radiozender ons dorpshuis heeft uitgezocht om de Top 200 uit te
zenden! Er komen deze avond ook een aantal bekende artiesten live
optreden!

-vervolg van Dorpshuis de Vuurkorf-

In maart hebben we uiteraard weer de toneeluitvoering. Ook dit jaar
speelt onze eigen toneelvereniging weer 2 avonden achter elkaar een
prachtig toneelstuk, meer info over het toneelstuk verderop in dit
boekje. Wie ze nooit gezien heeft moet dit jaar ook zeker eens een
avond komen kijken. We bieden u voor een geringe entreeprijs een
hele leuke avond aan. In de pauze hebben we ook dit jaar weer een
grote verloting met prachtige prijzen.
Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart a.s.
De aanvang is beide avonden om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree prijs: donateurs van het dorpshuis € 2,50 per persoon
Niet donateurs betalen € 5,00 per persoon.
De entree prijs is inclusief een kop koffie of thee.
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis entree en mogen een glaasje fris
pakken.
Als u één van deze avonden donateur wordt dan krijgt u dit jaar al
korting op de entree prijs.
1967 – 2017
Dit jaar bestaat Dorpshuis de Vuurkorf 50 jaar!
In november 1967 werd het dorpshuis officieel geopend. In november
2017 gaan we dit vieren. Hoe ? … dat blijft nog even een verrassing.
Maar ook dat wordt ongetwijfeld een super leuke dag!
Tot ziens in dorpshuis “De Vuurkorf”
Je 2e thuis in Nieuweroord.

Terugkommorgen Kinderbijbeldagen
Woensdag 22 februari 2017
10.00 tot 12.00 uur.
In de Immanuëlkerk
Tramweg 7, Noordscheschut.

Kom je ook?

Samen willen we er een gezellige ochtend van maken!
Er wordt een nieuw Bijbelverhaal verteld en we kijken of we
de liedjes van de kinderbijbeldagen nog kennen!
Er is een collecte voor de onkosten!
De organisatie is namens de interkerkelijke evangelisatie.

‘Aan tafel!’

Uitvoering Sportvereniging 4 maart
Het duurt nog even maar we zijn al druk bezig met de
voorbereidingen van de uitvoering die we houden op

4 maart om 19.00 uur.

Nieuweroord
U bent van harte welkom om te komen kijken, graag tot dan!

Kopij V.v.V. Nieuws
We willen alle inzenders van kopij bedanken voor hun bijdrage.
We hopen in 2017 ook weer op veel kopij van alle verenigingen en
andere geïnteresseerden. Zo houden we ons V.v.V. Nieuws interessant
om te lezen en blijft iedereen op de hoogte van het laatste nieuws.
Alvast bedankt namens de redactie.

Bedankje!
In september stond er op Facebook een bericht over de ‘Rabobank
Club Kas Campagne’. Leden van de Rabobank Zuidwest-Drenthe
konden stemmen op de vereniging van hun keuze. Hoe meer stemmen
er op een vereniging of stichting uitgebracht werd, des te meer geld
deze vereniging of stichting ontving.
Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk bedanken!
We mochten een geldbedrag van € 324,- ontvangen!
Het helpt ons om weer nieuwe en leuke activiteiten te organiseren!
Het V.v.V. bestuur.

IJsvereniging Noordscheschut
Ook dit jaar wordt weer de mogelijkheid geboden voor gratis
schaatsen. Dit keer op IJsbaan Kardinge in Groningen.
OP VERTOON VAN DE LEDENKAART kunt u gratis schaatsen op:
zondag 19 februari 2017 van 18.30 tot 20.30
(Handschoenen en muts verplicht)

Filmmiddag vrijdag 24 februari
Hallo jongens en meisjes,
In de voorjaarsvakantie op vrijdag 24 februari organiseren wij een
leuke en gezellige filmmiddag in het dorpshuis. Komen jullie ook?
Natuurlijk is er drinken en iets lekkers voor iedereen. Dit zijn de films:

Om 13.00 uur: HUISDIERGEHEIMEN

Om 15.00 uur: FINDING DORY

Wanneer: vrijdag 24 februari
Waar: dorpshuis de Vuurkorf
Tijd: van 13.00 tot ± 16.30 uur
Voor wie: iedereen van groep 1 t/m 8
Kosten: 1 euro per kind per film
Tot dan! Groetjes van de Kindercommissie.

Toneelvereniging ’de Vuurkorvers’
Speelt op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart
“Hotel te koop”
Een Blijspel in 3 bedrijven, geschreven door Henk Roede.
Simon en Emma runnen al jaren een klein hotelletje op een
prachtige plek midden in de bossen. Maar inmiddels zijn ze
op een leeftijd gekomen dat ze graag willen stoppen, om van
een welverdiend pensioen te kunnen genieten.
Het hotel staat al een tijdje te koop en eindelijk heeft zich
een koper gemeld. Alles op alles zal moeten worden gezet
om een goede indruk op deze koper te maken, maar dat zal
nog niet meevallen. Het is niet alleen dat Simon en Emma de
laatste jaren niet zoveel energie meer in het hotel hebben
gestopt, ook is het personeel misschien niet opgewassen
voor de taken die ze eigenlijk horen te vervullen.
Het is dus maar afwachten of de koop doorgaat en zo ja, wat
is de koper eigenlijk van plan met het hotel?

17 en 18 maart
Dorpshuis de Vuurkorf,
aanvang 20.00 uur.

Karten zaterdag 18 maart
Het duurt nog even maar voor je het weet is het zover. Op zaterdag 18
maart gaan we karten in Hoogeveen, gaan jullie mee?
Het is voor kinderen vanaf 8 t/m 16 jaar en een minimale lengte van
1.30 cm. (dit i.v.m. dat je anders niet in een kart mag).
Wie van jullie is het snelst? Kinderen vanaf 8 jaar gaan in een
kinderkart, de grotere kinderen gaan in een grote kart.
Bij terugkomst in het dorpshuis gaan we lekker iets snacken.
Je moet je hier wel voor opgeven!
Dit kan tot 1 maart door onderstaand briefje in te leveren bij:
Mariet Claus, Middenraai 66 of Samantha Pieters, Ring 4

Wanneer: zaterdag 18 maart
Waar: om 13.30 uur verzamelen in het dorpshuis
Voor wie: vanaf 8 t/m16 jaar en minimaal 1.30 cm
(thuis even je lengte checken, anders ben je misschien teleurgesteld bij de kartbaan)

Kosten: 10 euro per kind.
Tijd: om 13.30 uur verzamelen in het dorpshuis, tot ± 16.30/17.00 uur
----------------------------------------------------------------------------------Ja, ik ga mee karten op zaterdag 18 maart!
Naam: ___________________________________________________
Leeftijd: _______ Telefoonnummer: __________________________
Mijn ouders/verzorgers willen graag helpen om:
 de kinderen weg te brengen. (rond 13.30 uur)
 de kinderen weer op te halen. (rond 16.30/17.00 uur)
 Mijn ouders kunnen niet helpen.

Activiteiten Jeugdsoos ‘The Bronx’
Kids carnaval 18 februari
Zaterdag 18 februari is er kids carnaval, dus kom zo mooi mogelijk
verkleed! Dan zorgen wij voor de carnavals muziek en spelletjes.
Natuurlijk reiken wij een prijs uit voor de best verklede dame of heer,
dus doe je best! Deze avond begint om 19.00 uur en eindigt om
20.30 uur. De entree voor deze avond is 1 euro.

Carnavals Party 18 februari
Na de kids carnaval gaan we gewoon nog even verder met carnaval
vieren!!! Deze avond word ook op zaterdag 18 februari gehouden en
begint om 21.00 uur. Dus zoek je carnavals outfit alvast maar bij elkaar!
De leeftijd is vanaf de brugklas en de entree voor deze avond is 3 euro.
Graag allemaal tot ziens op zaterdag 18 februari, wij hebben er zin in!
*Om extra in de carnavals sfeer te komen, zijn er deze avond meters
bier verkrijgbaar!

4 x 4 voetbal 25 maart
Zaterdag 25 maart 2017 is er weer het jaarlijkse 4x4 voetbal in
dorpshuis ''de Vuurkorf'' in Nieuweroord.
Zoals altijd georganiseerd door ‘The Bronx’.
Voor iedereen vanaf de brugklas. De kosten zijn 10,00 euro per team.
(minimaal 6 en maximaal 12 teams)
Geef je op voor 15 maart bij Paul Reinders, per email naar:
paulreinders@hotmail.com
Vermeld hierbij: de naam van het team, naam teamleden,
een contactpersoon en een telefoon nummer.
Om 18:30 uur moet iedereen aanwezig zijn, zodat we om 19:00 uur
meteen het eerste partijtje kunnen spelen.

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
Nodigt hierbij haar leden uit
tot het bijwonen van haar jaarlijkse

Ledenvergadering
die gehouden zal worden op donderdag 23 maart 2017
om 20.00 uur in het dorpshuis “De Vuurkorf”
te Nieuweroord.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen
Jaarverslag
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend: dhr. G. Neutel
- herkiesbaar
8. Vergoeding uitvaartpakket
9. Eventuele mededelingen van het bestuur
10.Rondvraag
11.Sluiting

Het bestuur

Buurtenvolleybaltoernooi zat. 8 april

De V.v.V. organiseert op zaterdag 8 april 2017 een volleybaltoernooi.
We hebben de hele avond de sportzaal tot onze beschikking, dus kom
maar met veel opgaves.
Spelers kunnen zich per direct aanmelden bij hun
buurtvertegenwoordiger, zodat zij de teams door kunnen geven aan de
organisatie.
Voor dit volleybal toernooi kan men zich ook individueel opgeven, ook
via de buurtvertegenwoordiger! Voorwaarde is dat er geen
buurtenteam is of te weinig voor een tweede team. Wanneer er
genoeg individuele opgaves zijn, zal de organisatie een mix team
samen stellen.
De inschrijvingen van de teams moeten vóór zaterdag 25 maart 2016
binnen zijn!
Een overzicht van de indeling van de teams en speelschema worden
daarna verstrekt door de eigen buurtvertegenwoordiger.
Datum: zaterdag 8 april, 2017, start +/- 18:30 uur ( afhankelijk van het
aantal opgaves )
Kosten: € 3,- per persoon
Minimum leeftijd 13 jaar
Locatie: Dorpshuis 'de Vuurkörf'.
Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij:
Danny Kiekebelt 06-51790991 / Erik Kip 06-24976051
Met sportieve groeten van de V.v.V. sportcommissie.

Avond Wandel 4 Daagse
Dit jaar wordt voor de 7e keer een avond wandel 4 daagse
georganiseerd. Basisschool ‘de Hoeksteen’, de V.v.V. en
de sportvereniging nemen dit jaar de organisatie voor hun rekening.
Er kan gekozen worden uit een route van 5 KM of 10 KM.
We gaan weer verschillende mooie routes in de omgeving van
Nieuweroord uitzetten.
Wij zijn aangesloten bij de Oostelijke wandelbond. Zodat iedereen die
dus vaker heeft gelopen ook een medaille krijgt met het aantal keren
dat je hebt gelopen.

De avond wandel 4 daagse staat gepland op
maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni.
Kortom, lijkt het u wat, noteer deze data in uw agenda en houd deze
week vrij. In het volgende boekje komt er meer info over de kosten ed.
Wij zien u graag tijdens de avond wandel 4 daagse.
De Wandelcommissie.

Oproep! Gaan jullie mee?
Vanuit de V.v.V. willen we een busreis met ticket regelen
naar
de WK kwalificatie wedstrijd
Nederland – Luxemburg
op vrijdag 9 juni (aanvang wedstrijd 20.45 uur).
in De Kuip te Rotterdam.
Voordat we een aantal zaken kunnen en willen vastleggen
moeten we weten of er ook animo voor is!
Iedereen mag mee om er een fantastische avond van te maken om
ONS Oranje naar het WK te helpen!
(Dit geldt dus voor zowel V.v.V. leden als niet-leden)
De kosten voor vervoer per bus, een ticket voor de wedstrijd en een
versnapering tijdens de busreis zijn samen circa € 52,50.
De vertrektijden van de bus en verdere details worden op een later
tijdstip bekend. Heb je belangstelling? Geef je dan op!
Opgave kan bij onderstaande personen:
Danny Kiekebelt 06-51790991 of Gerard de Haan 06-14062341

Pedicuresalon Alice
Graag stel ik mij even voor:
Ik ben Alice Kamman, getrouwd met Arie en we hebben 4 zonen.
We wonen in het "oude meestershuis" Middenraai 43 in Nieuweroord.
Hier is ook mijn pedicuresalon Alice gevestigd.
Nu de kinderen wat groter zijn, leek het mij leuk om weer iets te gaan doen.
Zo begon ik in april 2016 met veel enthousiasme aan de opleiding tot
pedicure. Heb deze opleiding in Amersfoort gevolgd met veel plezier. Mijn 4
theorie examens sluit ik met goed resultaat af en dan mag ik op 20 september
2016 mijn praktijkexamen doen!
En ja...geslaagd!
Ik ben pedicure met iets extra's. Ik geef ik tijdens de basisbehandeling ook
een scrub, een voetmassage en worden de voeten in warme doeken
gewikkeld. Een heerlijk verwenmoment voor de voeten!
Naast de basisbehandeling, kunt u ook terecht voor de deelbehandelingen.
Bijvoorbeeld het behandelen van een ingegroeide nagel, verwijderen van een
likdoorn, het verwijderen van eelt of voor een kalknagel –behandeling. Ook
voor paraffinepakkingen voor handen en voeten kunt u bij mij terecht, een
aanrader voor mensen met kloven, droge handen en voeten of reumatische
klachten. Voor wratbehandelingen kunt u ook bij mij terecht.
Ook zijn voetverzorgingsproducten bij mij verkrijgbaar, zoals kalknagelspray,
poeder tegen zweetvoeten, honingcrème, crème voor de droge huid en
crème voor kloven. Ook zalf voor de wratbehandeling is bij mij verkrijgbaar.
Wandelwol...is ook een mooi product, dit is 100% schapenwol, dit voorkomt
blaren en ander voetongemak. Een must have voor elke sporter en
wandelaar ook op voorraad in mijn pedicuresalon. Vraag gerust om
informatie over mijn producten.
Ook cadeaubonnen zijn bij mij verkrijgbaar, voor elk gewenst bedrag of
behandeling. Deze worden altijd leuk ingepakt met een kleine attentie erbij.
Ook heb ik een certificaat voor French manicure, dit kan op de handen en
voeten aangebracht worden. Hierdoor zien uw handen en of voeten er altijd
verzorgd uit. Binnenkort ga ik nog meer cursussen volgen.
Graag zie ik u in mijn pedicuresalon Alice
Bel gerust voor een afspraak 06-13168384
Hartelijke groet pedicuresalon Alice
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AED: bij het dorpshuis hangt een AED-apparaat. Als u denkt deze nodig te
hebben, bel dan 112. Vrijwilligers halen dan het AED apparaat en zullen u
helpen, als aanvulling op de ambulancedienst.

