Slaat u een balletje met ons mee?
UITNODIGING
Wie worden de Pitch & Putt kampioenen van
de Vrienden van Klimmendaal?
Op donderdag 8 september vindt alweer de vierde sponsordag van de STICHTING
VRIENDEN VAN KLIMMENDAAL (voorheen ViaReva) plaats. Anders dan andere
jaren kiezen we niet het ruime sop maar zetten we onze voeten aan wal! We
gaan een wedstrijd golf spelen waar iedereen aan mee kan doen: Pitch & Putt
Golf. De opbrengst van deze dag komt volledig ten goede aan bijzondere
projecten voor Klimmendaal. Graag willen wij u en uw partner/vrienden/collega’s
uitnodigen voor deze sportieve activiteit. Meld u snel aan want vol is vol!
Het programma
 U wordt om 13.30 uur van harte welkom geheten bij Pitch&Putt Bussloo,
Withagenweg 17, 7384 SB Wilp. We vertellen u dan graag meer over het
bijzondere werk van de Stichting Vrienden en u kunt genieten van een
heerlijke kop koffie of thee met een lekker stuk appelgebak
 Om 14.00 uur starten we met de golfwedstrijd en lopen we 9 holes.
 Om 15.30 uur kunt u even uitrusten onder het genot van een drankje en een
hapje.
 Om 16.00 uur volgt het tweede gedeelte van de wedstrijd, we gaan een rondje
klootschieten! Onderweg wordt voor een aangename verfrissing gezorgd.
 Om 17.30 uur is de prijsuitreiking. De deelnemers van de winnende ploeg
mogen gezamenlijk een keuze maken uit één van de drie mooie projecten die
we graag voor Klimmendaal willen realiseren met de opbrengst van deze
Pitch&Putt dag. Op de achterzijde van deze uitnodiging kunt u meer lezen over
deze projecten.
 Vanaf 18.30 steken we de BBQ aan en gaan we, uiteraard onder het genot van
een lekker drankje, genieten en de dag met elkaar gezellig afsluiten.
 Rond 20.00 uur is het tijd om huiswaarts te keren na een enerverende en toch
ontspannende dag.
Wat zijn de kosten voor deze dag?
De kosten voor deze dag bedragen € 150,- per persoon. Dit bedrag mag contant
betaald worden of overgemaakt op de rekening van Vrienden van Klimmendaal
Stedendriehoek: NL19RABO0393317447, ovv naam en aantal personen.

Projecten
De deelnemers van de winnende ploeg mogen gezamenlijk een keuze maken uit
één van de onderstaande projecten. Ook mogen zij aanwezig zijn bij de
overhandiging van het betreffende project aan Klimmendaal.

Thera trainer
De Thera trainer is een gemotoriseerde trainer voor het
actief of passief trainen van de ondersten en/of bovenste
ledematen en is bij uitstek geschikt voor
bewegingstherapie. Het kan ingezet worden voor
bijvoorbeeld het verminderen van verschil in spierkracht
tussen links en rechts, het trainen van spierkracht, het
onderdrukken van spasmen, het verbeteren van de
doorbloeding en het verhogen van fysieke prestaties.
Kortom, een prachtige aanvulling binnen de bestaande
behandelmogelijkheden.

Duofiets
In Klimmendaal locatie Apeldoorn hebben veel van onze
patiënten ten gevolge van bijvoorbeeld een CVA, ALS,
amputatie of MS een hulpvraag op het gebied van
mobiliteit. Ze willen bijvoorbeeld weer zelfstandig naar het
werk kunnen fietsen of met de familie een fietstochtje
maken. Om de vaardigheid fietsen weer te leren, kan de
duofiets uitkomst bieden. Op deze fiets hoeft de patiënt
zich alleen te richten op 1 vaardigheid, omdat er een
bijrijder is die de andere vaardigheden kan overnemen.
Zo kan er op een veilige manier bekeken worden of
fietsen weer tot de mogelijkheden kan behoren. Naarmate
de patiënt meer zelfstandig kan, doet de bijrijder minder
totdat er weer op eigen kracht gefietst kan worden.

Trippelstoel
Patiënten van Klimmendaal hebben in het dagelijkse leven
continu te maken met zittende activiteiten, zowel thuis als
op het werk. Om de patiënt onder andere de effecten van
een goede zithouding te laten ervaren, maken we gebruik
van de trippelstoel. Deze stoel kan op veel verschillende
manieren worden ingesteld en patiënten kunnen hiermee
het zelfstandig uitvoeren van activiteiten oefenen.

Opgaveformulier
Ja, ik geef mij / ons op voor de:
STICHTING VRIENDEN VAN KLIMMENDAAL Stedendriehoek PITCH&PUTT dag
Ik / wij kom(en) met …….. personen
Naam:

………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………….
…………………………………………………………

Telefoonnr.:

………………………………………………………..

E-mail:

…….…………………………………………………

Naam introducé:

………………………………………………

E-mail introducé:

……………………………………………..

Totaalbedrag:

………………………………………………

U kunt dit formulier retourneren naar:
Stichting Vrienden van Klimmendaal Stedendriehoek
t.a.v. Secretariaat Stichting Vrienden
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

