24e nieuwsflits Symphonica in Sporto (juli 2015)
In deze nieuwsflits bedanken we iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan het succes van Symphonica
in Sporto
Vierlingsbeek/Groeningen organiseerde in 2014/2015
Symphonica in Sporto.
Het project werd in December 2013 met negen andere
projecten genomineerd voor de Brabantse
Dorpenderby. In Juni 2014 won het project de
Brabantse Dorpenderby.
Wat hield het project in:
Sport- en Cultuurverenigingen werden gekoppeld en
organiseerden in 2014/2015 tien beweeg en
cultuuractiviteiten .
24 verenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen deden
mee, met het doel om door middel van samenwerking
zoveel mogelijk inwoners het hele jaar door in beweging
te krijgen. In totaal kwamen er 5094 mensen in
beweging.
Het project eindigde op 5 juli 2015 met een grande
finale waarbij alle deelnemers, maar ook de overige
dorpsbewoners samen in beweging kwamen. Het was
een geweldige afsluiting van dit prachtige project
waarbij vele verbindingen tussen verenigingen voor de
toekomst zijn gelegd. Met het winnende bedrag van de
Brabantse Dorpenderby werd een Symphonie-kar
gemaakt, een podiumwagen die door alle verenigingen
gebruikt kan worden.
Het project werd gecoördineerd door de Dorpsraad
Vierlingsbeek, Stichting Doejemee en Bibliobeek (Beek
Beweegt). Bedankt Kerngroep: Ellen, Vincent, Frans,
Niek, Rik, Lisette
Diverse werkgroepen met vrijwilligers hebben ervoor
gezorgd dat het project een groot succes werd.
De PR-groep faciliteerde de verenigingen bij hun practiviteiten, zij schreven nieuwsbrieven, persberichten,
regelden interviews met de pers, maakten films en
hebben de social media o.a. volop ingezet i.v.m.
stemmenwerving voor de dorpenderby. Bedankt: Tim,
Anke, Koen, Jasper, Lisette

De activiteiten werkgroep ondersteunde de
verenigingen bij de planning en opzet van hun
activiteiten. Bedankt: Ellen en Rik
De innovatie werkgroep bedacht de ideeën voor de
huisstijl, de bewegingsmeter en de inrichting van de
Symphoniekar. Bedankt: Maaike, Wim, Peter, Ellen en
Randy
De technische werkgroep zorgde voor de aanschaf en
de technische ombouw van de Symphonie-kar.
Bedankt: Frans, Han, Vincent, Wim, Peter, Luc en
Martijn
De creativiteitsgroep gaf de kar een prachtige
theatrale uitstraling. Bedankt: Peter, Wim, Maaike,
Ellen, Lisette, Sjaak en Theo
De deskundige jury bezocht ieder evenement en
maakten deskundige evaluaties.
Bedankt: Wouter, Pol, Jos en Rian
De teljury zorgde voor een exacte telling van
bewegende mensen per evenement.
Bedankt Greet en Nell
De werkgroep Grande finale organiseerde het slotfeest
van Symphonica in Sporto waarbij door middel van
allerlei spelen en cultuur activiteiten de verenigingen
voor de laatste keer met elkaar de battle aangingen.
Bedankt: Sander, Peter, Rob, Rik en Niek en de vele
vrijwilligers op de dag zelf.
De huisstijl van Symphonica in Sporto werd ontworpen
door Vincent Vervoort (Grafisch Vierlingsbeek) i.s.m.
Janneke Vink (Jip) De muzikale ondersteuning van het
project werd verzorgd door Mark van Berlo (Malibu).
Dorpsblad Globaal en website VierlingsbeekGroeningen danken wij voor het plaatsen van de
Nieuwsflitsen. Ramon en Jeu danken wij voor de
persaandacht via de BLOS.
Eefje bedanken we voor de mooie foto’s van de Grande
Finale. Lekker Beks, Seyfi en Ezelgasterij bedankt voor
de Bekse Bites. EHBO en STROV bedankt voor de
ondersteuning.
Herberg Thijssen zorgde voor een knallend afsluiter van
onze Grande Finale met een optreden van New
Generation en Rowwen Heze

Wij bedanken tenslotte alle verenigingen en
iedereen voor de bijdrage, inzet en enthousiasme
bij SYMPHONICA IN SPORTO

