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Uitnodiging
Fit for Life Food Festival

Exclusief

Coloplast nodigt u graag uit voor het Fit for Life
Food Festival op donderdag 27 oktober a.s.

Programma

Het is tevens de officiële lancering van Fit for Life. Een programma dat we in
samenwerking met artsen en verpleegkundigen uit revalidatiecentra en mensen
met een dwarslaesie hebben ontwikkeld. Het programma is erop gericht om
mensen met een dwarslaesie te ondersteunen om fit(ter) door het leven te gaan.

17.00 Welkom en introductie
17.15	Speciale kennismaking met
Annemarie Postma
17.45 Samen koken en samen eten
20.00 Officiële lancering Fit for Life
20.15 Vragen en foto’s
20.30 Afsluiting met koffie en thee

Interviews met de patiëntenvereniging en zorgprofessionals in de
revalidatiecentra toonden aan dat rondom het thema ‘fitheid’ voornamelijk
voeding en vocht onderbelicht zijn. Daarom starten wij Fit for Life met
aandacht voor goede voeding en vochthuishouding. Omdat we óok graag
blijven genieten van onze maaltijden, willen we laten zien hoe gezond, lekker
en gemakkelijk hand in hand kunnen gaan.
Daar weet onze ambassadrice alles van: Annemarie Postma (ook bekend
als ‘The Sitting Chef’). Zij is niet alleen ervaringsdeskundige in leven met een
dwarslaesie, zij is ook expert op het gebied van voeding bij een sedentaire
levensstijl. En misschien wel nog belangrijker: ze bruist van de energie, staat te
popelen om haar kennis met ons te delen en staat vierkant achter dat wat we
met Fit for Life gaan doen! We zijn dan ook zeer trots haar aan het
programma verbonden te hebben.

Locatie:	de Kookfabriek, 
De Flinesstraat 4,
1114 AL Amsterdam
Datum: 27 oktober 2016
Tijd:
17.00 - 21.00 uur
Wilt u uiterlijk 16 september laten
weten of we op uw aanwezigheid
mogen rekenen?
Ilse Kooistra: nlik@coloplast.com

Genoeg te vieren en dat doen we graag met u. Door precies te doen wat we
de komende maanden willen onderstrepen: gezellig samen gezond koken en
eten. Daarbij willen wij u meer vertellen over wat Fit for Life inhoudt en wat u
van ons kunt verwachten. We zouden u hierbij graag ontvangen. Heel graag
tot 27 oktober!
Hartelijke groet,
Annemarie van Neck
Country Manager Coloplast BV
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