
SINISCOOP SINT-NIKLAAS
ZONDAG 28 OKTOBER 2018 - 9u45 

Prijs ticket: € 9,50  
Inschrijven via www.siniscoop.be/ 

sint-niklaas/films/event-the- 
nutcracker-and-the-four-realms-7937

Ten voordele van de  
Lotus Care Foundation!

©2018 Disney 31 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

avant premiere
op 28 oktober



OVER DE FILM
Het enige wat Clara (Mackenzie Foy) wil is een 
sleutel - een unieke sleutel, die een doos met 
een onbetaalbaar geschenk van haar overle-
den moeder kan openen. Een gouden draad, 
haar aangeboden tijdens het jaarlijkse vakan-
tiefeest van peetvader Drosselmeyer (Morgan 
Freeman), leidt haar naar de felbegeerde sleu-
tel - die prompt verdwijnt in een vreemde en 
mysterieuze parallelle wereld. 

Disney’s nieuwe vakantiefilm ‘The Nutcracker 
and the Four Realms’, geregisseerd door Lasse 
Hallström en geïnspireerd op het klassieke 
verhaal van E.T.A. Hoffmann, met Keira 
Knightley in de hoofdrol als de Sugar Plum 
Fairy en met een speciaal optreden van Misty 
Copeland. In de bioscoop vanaf 31 oktober 
2018.

PARTNERS

PROF.  DELFORGE

Voorzitter Leuvens 
Kankerinstituut

“Nieuwste  
ontwikkelingen  
in de behandeling  
van kanker”.

Na de filmpremière kan u deelnemen aan het Live Cooking Buffet bij Van Der Valk Hotel te Beveren

KINDERANIMATIE 
van 12u tot 13u

PROJECTPARTNERS

LON HOLTZER

Vlaams  
Zorgambassadeur 

‘Ondernemende  
zorg: iedereen  
vaart er wel bij.’



PROGRAMMA 
Van Der Valk Hotel Beveren

Na de filmpremière kan u deelnemen aan het Live Cooking Buffet bij Van Der Valk Hotel te Beveren

12u00:  Ontvangst met aperitief & hapje

12u30:  Toespraken door Prof. Delforge en Lon Holtzer

13u00:  Live Cooking Buffet

Een uitgebreide brunch met heerlijke gerechten. Een ruime 
keuze uit voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.

Prijs: Volwassenen: € 59 p.p. - Kinderen: € 29 p.p. 
All-in (cava met hapje + wijnen + water/frisdrank + koffie/thee)

Reserveren kan via http://restaurantnest.be/reserveer/evenementen/
Per reservatie gaat 10% van het bedrag naar de Lotus Care Foundation

IN SAMENWERKING MET



WIE IS HET IFPC?
Het Institute for Professional Care VZW is een opleidingsinstituut 
dat gediplomeerde dienstverleners, actief in de sector van uiterlijke 
en innerlijke schoonheid en verzorging, opleidt zodat ze zich beter 
kunnen richten naar personen met een zorgprofiel (in eerste instantie 
gaat het over de problematiek rond kanker).  

Concreet betekent dit dat schoonheidswerkers 
(schoonheidsspecialistes, kappers,...) een opleiding krijgen om beter 
de problematiek van de ziekte te begrijpen zodat ze ook beter kunnen 
inspelen op de noden. Het verlaagt de drempel tussen patiënt/klant 
en dienstverlener. Vaak vinden personen met een zorgprofiel de 
weg niet naar hen, uit schrik niet begrepen te worden of verkeerd 
behandeld te worden. En eveneens zit de schrik er vaak ook in bij de 
dienstverleners over wat ze wel of niet kunnen/mogen zeggen en 
welke behandelingen ze wel of niet mogen toepassen. 

www.institutefpc.eu

WAT IS DE CARECARD?
De CareCard kan het best vergeleken worden met een 
cadeaucheque maar dan specifiek bedoeld voor de zorgsector. 
Met de CareCard (verdeeld door ziekenhuizen en mutualiteiten) 
kan een persoon, getroffen door kanker, een gratis innerlijke en 
uiterlijke boost krijgen bij een erkende Kanker Beauty Profes-
sional of erkende Kanker Hair Professional. Met deze CareCard 
maken we de stap voor elkeen financieel toegankelijk en zorgen 
we er tegelijk voor dat men terecht komt bij een Professional met 
kennis van zaken. Lijst met erkende professionals op:  
www.myprofessional.be

WAT IS DE LOTUS CARE FOUNDATION?
De Lotus Care Foundation is een fonds dat middelen verzamelt via 
diverse acties en evenementen waarmee de CareCard kan verspreid 
worden. Elke donatie is welkom om zoveel mogelijk CareCards te 
kunnen verdelen onder de zorgbehoevenden. Dank voor elke financiële 
bijdrage op het rekeningnummer IBAN BE09 1096 6704 1757

www.lotuscarefoundation.be

www.institutefpc.eu www.lotuscarefoundation.be


