
Op de Coffee bij… 

“Op de Coffee bij” geeft een kijkje achter  de schermen van het bedrijf van één van de  bezoekers van 

Open Cofffee Venray. Deponeer bij je bezoek aan Open Coffee Venray je visitekaartje in de enige 

echte OpenCoffeeKop. Na afloop selecteren wij één visitekaartje. Dit kaartje geeft recht op een 

interview met het bedrijf achter dit kaartje. Het interview plaatsen wij op de site van Open Coffee 

Venray. Een mooie manier om uzelf en uw bedrijf te presenteren en het bedrijf achter de persoon te 

leren kennen! 

Op de Coffee bij…….Cure4life; Peter Vullings 

In januari wordt de spits afgebeten door Peter Vullings van Cure4life. 

 

 

 

Een verslag van dit bezoek;  

Eind december word ik vriendelijk  ontvangen door Peter Vullings van Cure4life die net iets buiten 

het centrum van Venray zijn kantoor aan huis heeft.  In een uitgebreid interview onder het genot van 

een paar lekkere kopjes koffie vertelt Peter enthousiast over zichzelf en wat hij sinds juni 2014 vanuit 

Cure4life is gaan doen.   

Peter begon zijn carrière in de zorg. Als doorgewinterde verpleegkundige en leidinggevende heeft hij 

met veel plezier jarenlang in o.a.  de psychiatrie en de ouderenzorg gewerkt.   Zo’n jaar of 10 terug 

koos Peter voor een carrièreswitch. Via een persoonlijk leertraject aan het opleidingsinstituut 

Phoenix ontwikkelde hij zich meer en meer als coach. Deze  coachingsvaardigheden zette hij in eerste 

instantie als algemeen coach in. Bij de aansluiting afgelopen jaar bij Cure4life komen zijn kennis en 

ervaring samen in zijn rol als Afslankcoach/Consulent. Samen met zijn vrouw Marion Vullings, die o.a. 



als natuurgeneeskundige  werkzaam is zal Cure4life, als het gaat om verantwoord, maatgericht en 

duurzaam afslanken , zich in 2015 hopelijk uit gaan breiden tot een begrip in de regio Venray. 

Cure4life heeft vanuit diverse wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat de oorzaak van 

overgewicht een disbalans in de hormoonhuishouding is. In een uniek voedingsprogramma dat 

afgestemd wordt op het lichaam van de cliënt pakt cure4life met name deze oorzaak aan. Het unieke 

voedingsprogramma dat zij aanbieden is medisch verantwoord en helemaal afgestemd op het  

lichaam. Het feit dat het traject op maat wordt afgestemd en via 5 fases wordt doorlopen maken dat 

de ervaringen van cliënten positief zijn. De persoonlijke rol die de Cure4lifecoach op zich neemt pakt 

niet alleen de oorzaak aan, maar kijkt ook naar je (eet)gedrag en je onderliggende motieven. Tijdens 

en na het cure4life programma krijg je als cliënt persoonlijk advies, ondersteuning en begeleiding van 

je coach.  

De eerste successen van Peter zelf liggen in dezelfde lijn als de enthousiaste verhalen op de site van 

Cure4life (www.. www.cure4life.eu).  De cliënten die Peter  vanaf de opening zelf geworven én 

begeleid heeft zijn tevreden over het resultaat. Peter heeft daarom mooie plannen voor 2015. Zijn 

dromen en zijn doelen zijn gericht op een expertise centrum in Venray. Een expertisecentrum waarin 

bewust eten en verantwoorde voeding centraal staan. Hiervoor is Peter momenteel  volop in gesprek 

met huisvestingpartners. De verwachting is dat in 2015 dit centrum geopend zal worden. Wij wensen 

Peter en zijn vrouw Marion heel veel succes met al deze mooie plannen. Aan het enthousiasme van 

Peter én aan de grote van de doelgroep zal het volgens ons niet liggen!     

   

  
 

 

 

http://www.cure4life.eu/oorzaken-overgewicht.html
http://www.cure4life.eu/voedingsprogramma.html
http://www.cure4life.eu/voedingsprogramma.html
http://www.cure4life.eu/

