
          TUSSEN HEMEL EN AARDE DAG 2021  

V R I J D A G  14 MEI 2021 

BENT U OF KENT U IEMAND DIE ONGENEESLIJK ZIEK IS?  

MAAK OF GEEF DAN EEN GRATIS DUO PARACHUTESPRONG  

Op vrijdag 14 mei 2021 organiseert de Stichting Buddies samen met Skydive Rotterdam haar jaarlijkse          

“ Tussen Hemel en Aarde “ dag vanaf Rotterdam/ The Hague Airport. 

Deze wens in vervulling laten gaan? Voor u zelf of voor iemand die u kent?  

Meldt u aan, het kan - mits u aan de voorwaarden voldoet. Eén voorwaarde staat hierboven al beschreven: 

alleen voor (ernstig) zieke mensen (m/v/kind) met de pijnlijke diagnose ‘u/je wordt niet meer beter….”/ “ je 

bent uitbehandeld”….. 

De andere voorwaarden zijn: 

a. u mag niet zwaarder wegen dan 95 kg (conform veiligheidsreglement KNVvL); 

b. handig is als de deelnemer nog enigszins zijn/haar benen kan optrekken; Bij twijfel altijd 

even bellen , whatsappen of mailen!  

 

Kosten:  

Deelnemer   gratis (incl. video/DVD opnamen van de hele gebeurtenis)     

Familielid (eerste lijn) €200 

 

Niet alleen het doen, het meemaken, maar ook het kijken ernaar is een belevenis op zich. 

Kom vooral zien hoe uw (zieke) familielid het vogelvrij zweven door de lucht ervaart. En zolang er plaats 

is in de pendelbusjes kunnen familieleden meerijden naar de dropzone.  

 

Aanmeldingsformulier  

Wilt u dit (laten) beleven? Vraag via de mail het aanmeldingsformulier en vul het in! 

Opsturen naar info@buddies.nu. U ontvangt een bevestiging.  

In principe zijn er 15 gesponsorde plaatsen vrij voor (ernstig) zieke deelnemers.  Zieke 

deelnemers gaan voor gezonde en/of betalende deelnemers.  

 
Is het weer te slecht, dan wijken we uit naar een alternatieve datum. 

Voor meer informatie:   

Stichting Buddies - info@buddies.nu  

Anne Koetsenruijter - anne@buddies.nu - 06 - 22939153 

Arie Slob - slobbertjes@hetnet.nl - 06 - 53226559 
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