
 

INDOOR FAMILIEDAG ZONDAG 4 NOVEMBER 2018

Stichting Buddies www.buddies.nu info@buddies.nu

Stichting	Buddies	organiseert	op	zondag 4 november tussen 11.00 - 14.00 uur	een
 amiliedag	voor	(ernstig)	zieke	mensen	met	zijn/haar	familieleden	ef n/of	dierbaren.	Even	

alles	vergeten	en	vooral	plezier	met	elkaar	hebben.	Beleef	een	unieke	‘vrij	val’	ervaring	in	de	
windtunnel	van	Skydive	Roosendaal	en	onder	professionele	begeleiding	van	hun	
instructeurs.	
	
Onder	(ernstig)	zieke	mensen	(wel/niet	in	een	rolstoel	en/of	andere	beperkingen)	verstaan	
wij	‘zij	die	ongeneeslijk	ziek	zijn’	en	uitbehandeld	zijn	als	het	ware.	Buddies	biedt	hen	met	
één	dierbare	GRATIS		het	zweven	in	de	windtunnel	aan.	Andere	familieleden/dierbaren	
kunnen	tegen	een	bescheiden	financiële	bijdrage	ook	deelnemen	aan	deze	tunnelvliegerij.	
Meer	verhalen	en	foto’s	van	eerdere	jaren,	zie	onze	website	www.buddies.nu.	

VLIEGT U MEE OF KENT U IEMAND? VRAAG OM EEN DEELNAMEFORMULIER -  INFO@BUDDIES.NU 

Kosten - Evenement ‘Tussen Hemel en Aarde’ – Familiedag zondag 4-11-2018 

Zijn	er	minimale	kosten	aan	verbonden	voor	uw	dierbaren?	Ja,	de	aanbieding	is	de	volgende:	

� bij	aankomst		 :	een	welkomstdrankje	voor	het	hele	(vliegende)	gezelschap	
� de	betrokken	patiënt	 :	gratis	(2	vliegsessies	van	90	sec.	of	bijv.	3	van	60	sec.,	in	overleg)	
� één	gast	van	de	patiënt	 :	gratis	(2	vliegsessies	van	60	sec.)	
� additionele	gasten	*)	 :	€	20.00	(i.p.v.	€	60.00	normaal	tarief)	voor	2	vliegsessies	van	60	sec.	

Aanmelden 
Heeft	u	interesse	en/of	weet	u	iemand	die	–	jong,	oud,	kind	of	volwassene,	het	maakt	niet	uit	–	
ernstig	of	ongeneeslijk	ziek	is	en	deze	vrij	val	of	zweven	in	de	windtunnel	een	keer	wil	beleven,	een	
keer	wil	doen,	meemaken	–	alleen	of	met	zijn/haar	dierbaren,	vraag	een	deelnameformulier	aan	
het	secretariaat	van	Buddies:	info@buddies.nu.		

Bij	twijfel	of	vragen?	Neem	vooral	contact	op	met	Ans	Koetsenruijter.	U	kunt	haar	bereiken	per	
e-mail:	ans@buddies.nu		of	per	telefoon:	0622939153.	
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BENT  U OF KENT U  IEMAND  DIE ONGENEESLIJK ZIEK IS?
MAAK OF GEEF DAN EEN GRATIS DUO  PARACHUTESPRONG

Vrijdag 6 mei 2016

Op	  vrijdag	  6	  mei	  2016	  organiseert	  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)	  met	  de	  diagnose	  ‘niet	  meer	  beter	  
kunnen worden’	  of	  ‘u	  bent	  uitbehandeld’.	  De	  andere	  voorwaarden	  zijn:	  	  
a.	  u	  mag	  niet	  zwaarder	  wegen	  dan	  95	  kg	  (conform	  reglement	  KNVVL); en
b.	  handig	  is	  als	  de	  deelnemer	  nog	  enigszins	  zijn/haar	  benen	  kan	  optrekken.
Bij	  twijfel,	  bellen of	  mailen!

Kosten:

-‐ deelnemer :	  gratis (incl.	  een	  video-‐opname	  van	  de	  gebeurtenis)
-‐ anderen	  * :	  €	  250,00	  (excl.	  video-‐opnamen) *	  indien	  plek	  voorhanden is
-‐ anderen * :	  €	  350,00	  (incl.	  video-‐opnamen)	  *	  indien	  plek	  voorhanden is

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	  of	  download	  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	  betalende	  deelnemers.

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

Voor	  meer	  informatie:

Ans	  van	  de	  Moosdijk-‐Koetsenruijter Tel.	  mobile: 06	  -‐ 2293.9153
Saskia	  Dijxhoorn	  (secretariaat) Tel.	  010-‐4420188	  /	  06 – 5160.2151	  



www.BUDDIES.NU  -  info@buddies.nu

Tussen Hemel en Aarde
Indoor Skydiven met Stichting Buddies
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