
AVANT PREMIERE OP 23 JUNI

Ten voordele van de  
Lotus Care Foundation

ZONDAG 23 JUNI 2019 - 9u45

SINISCOOP SINT-NIKLAAS

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

tickets/5/D0371000023LKMDEKB
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OVER DE FILM
Woody en de rest van het speelgoed zijn 
terug voor een geheel nieuw avontuur in 
‘Toy Story 4’, waarin ze nieuwe vrienden 
verwelkomen in Bonnie’s kamer, inclusief 
een verlegen nieuw speelgoedje genaamd 
Forky. “Zoals de meeste mensen ging ik 
ervan uit dat ‘Toy Story 3’ het einde van het 
verhaal was.” zei regisseur Josh Cooley. “En 
het was het einde van Woody’s verhaal met 
Andy. Maar, net als in het leven, is elk einde 
een nieuw begin. Woody in een nieuwe 
kamer, met nieuw speelgoed en een ander 
kind: dat was iets dat we nog nooit eerder 
hebben gezien. Ons afvragen hoe dat eruit 
zou zien, werd het begin van een leuk 
verhaal dat het verkennen waard was.”

 
 

Maar Forky houdt vol dat hij GEEN 
speelgoed is! Forky is een echt bestek-
knutselproject en hij is er vrij zeker van dat 
hij niet in de kamer van Bonnie thuishoort. 
Telkens als hij probeert weg te komen, haalt 
iemand hem terug in een avontuur dat hij 
eigenlijk liever wil overslaan. “De wereld van 
Toy Story is gebouwd op het idee dat alles 
in de wereld een doel heeft”, zegt Cooley. 
“Het doel van speelgoed is om er voor het 
kind te zijn. Maar hoe zit het met speelgoed 
dat is gemaakt van andere objecten? Forky 
is een stuk speelgoed dat Bonnie heeft 
gemaakt van wegwerpbestek, dus hij staat 
voor een belangrijke beslissing. Hij wil zijn 
doel als bestek vervullen, maar hij heeft nu 
een nieuwe missie die hij moet volbrengen 
als speelgoed.”

PARTNERS

© 2019 DISNEY/PIXAR



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

Ons keukenteam verrast u op 23 juni met een smaakvol 
buffet met verschillende live stations ten voordele van 
Lotus Care Foundation. Van salades, sushi, wok, grilloven 
tot snackmuur, er is voor ieder wat wils! Bovendien is er 
ook een animatieteam aanwezig die ervoor zorgt dat ook 
de kids een onvergetelijke middag beleven. Van een kleine 
lekkerbek tot een echte foodlover: deze culinaire ervaring 
is geschikt voor elke generatie!

PROJECTPARTNERS



PROGRAMMA 

Prijs: Volwassenen: € 58 p.p. - Kinderen: € 17,5 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

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

PROGRAMMA

RESERVEREN

DHR. MICHIELS
Gedelegeerd 
bestuurder  
AZ Nikolaas

12u00:  Ontvangst met aperitief & hapje

12u30:  Toespraken door Dhr. Koen Michiels

13u00:  Live Cooking Buffet

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

IN SAMENWERKING MET



PROGRAMMA 
Van Der Valk Hotel Beveren

10u00 Concert The Fiddler and the Diva

12u00  Multidisciplinaire netwerkreceptie

13u00  Lunch
• Voorgerecht: gemarineerde zalm

• Hoofdgerecht in buffetvorm: diamant-
haasje, filet van zeebaars en aangepaste 
groenten

 • Dessert: brownie van chocolade met  
Banyuls en sorbet van ananas

Zoek een opgeleide én 
jaarlijks bijgeschoolde 
professional in je buurt op 
www.myprofessional.be

Het Institute for Professional Care vzw leidt professionele schoonheidsspecialistes, kappers en eerstelijns 
zorgmedewerkers op in samenwerking met het oncologisch team van verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen. 

HAIR
PROFESSIONAL 
ONCOLOGIE
Geniet bij een professionele 
oncologische kapper van een 
deugddoende hoofdhuid-
verzorging en krijg advies.

BEAUTY
PROFESSIONAL 
ONCOLOGIE
Geniet bij een professionele 
oncologische schoonheids-
specialiste van een deugddoende 
verzorging of massage.

CARE
PROFESSIONAL 
ONCOLOGIE
Doe beroep op een eerstelijns 
zorgverlener met uitgebreide 
oncologische kennis.

IN SAMENWERKING MET
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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,...) en eerstelijns zorgverleners (verpleegkundige, therapeut, 
kinesist,…) 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 kanker 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 kan een persoon, getroffen door kanker, een 
gratis innerlijke en uiterlijke boost krijgen bij een erkende Beauty, 
Hair of Care Professional. Met deze CareCard wordt de stap voor 
elkeen financieel toegankelijk en wordt er tegelijk voor gezorgd 
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 BE10 0000 0000 0404 met mededeling 017/1580/00095 
(u ontvangt een fiscaal attest vanaf 40,00 euro) 

www.lotuscarefoundation.be

www.institutefpc.eu www.lotuscarefoundation.be


