
Wijchen, 18 april 2018 
 

U ontvangt deze uitnodiging omdat u een relatie bent van één van de organisatoren van dit evenement. 
 

BUITENKANS voor ‘Goede werkgevers” 
die willen werken met fris en fruitige medewerkers  
 
 

 
 

Vitaliteit als onderdeel van goed werkgeverschap, hoe doe je dat?  
 
U heeft met uw bedrijf een ziekteverzuim onder de 2%, er heerst positiviteit, uw medewerkers zijn fit, 
hebben een flexibele werkhouding, ervaren geen stress en zijn duurzaam inzetbaar. Complimenten! 
Als dit niet het geval is dan nodigen wij u uit verder te lezen. 
 
Op vrijdag 18 mei 2018 organiseren 3 enthousiaste professionals, die ervaring hebben met vitaliteit 
op de werkvloer, een event voor U. Dit vindt plaats op een bijzonder mooie vergaderlocatie in Wijchen. 
Wij, dat zijn Fenny, Melanie en Eugenie, heten u graag welkom bij “BuitenOverleg” aan het Wijchense 
Ven. U bent dan te gast bij Pieter van der Have 
en Elly Jaspers. 
 
U wordt geïnspireerd over wat vitaliteit op de werkvloer 
u oplevert. U neemt deel aan 3 korte workshops: mentaal 
fit, kantooryoga en pure voeding. Gastspreker Antoinette 
Vertommen, HRM manager van GAC Business 
Solutions, vertelt over vitaliteit in de praktijk. Daarnaast 
kunt u op deze inspirerende locatie met andere 
ondernemers in gesprek gaan. 
 
Voor Ondernemers, HR medewerkers, leidinggevenden 
Wanneer Vrijdag 18 mei 2018  
Aanvang  15:00u tot 18:00u, inloop vanaf 14.30u 
Waar BuitenOverleg 
 Groenewoudseweg 86, 6603 DK Wijchen (aan het Wijchense Ven) 
Kosten  € 35,- inclusief vitaal hapje, drankje, workshops, gastspreker en netwerken op een 

inspirerende locatie 
 
Koop uw ticket vóór 7 mei 2018 bij www.eventbrite.nl  o.v.v. Fris en fruitige werknemers event. 
Met vragen of voor informatie kunt u terecht bij Melanie van Driel, telefoon 0652004722 of email naar: 
info@mproef.nl  
 
Komt u op de fiets? Dat vinden we geweldig en belonen we met een vitale attentie!  
 
Wij ontmoeten U graag op 18 mei.     
 
Namens het ‘fris en fruitige medewerkers event, 
 
Fenny van de Bovenkamp, www.vita-health.nl 
Melanie van Driel, www.mproef.nl 
Eugenie Wortelboer, www.yoga-atwork.nl 


