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Uitnodiging

V l i e g e n de d o o r s t a r t
Het is weer zover! Graag nodigen we jullie uit
voor de familiedag ‘Op een ander been gezet’.

Op 7 oktober van 10.00-17.00 uur in het
Aviodrome, Pelikaanweg 50 in Lelystad!
‘Op een ander been gezet’ maakt dit jaar de overstap van de BOSK
naar de vereniging KorterMaarKrachtig. Dit willen we groots met
jullie vieren op deze bijzondere locatie. Aanvang tussen 10 en half elf.
Toegang tot deze dag is gratis bij inlevering van bijgesloten volmacht.

Win een rondvlucht boven Lelystad!
Hoe ga jij om met je prothese? Wat doe je er allemaal mee?
Schrijf er een verhaal over of maak een mooie tekening van jezelf met prothese. De Hoogstraat Orthopedietechniek
beloont op deze dag het mooiste verhaal en de mooiste tekening met een rondvlucht in een Cessna boven Lelystad!
Stuur je verhaal met foto alvast op naar Caroline van den Kommer: c.v.d.kommer@dehoogstraat.nl
of postbus 85238, 3508 AE Utrecht.

Voor elkaar!
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Wat kun je allemaal doen
쑺 bezoek het museum
쑺 woon lezingen bij van zorgverzekeraars over vergoedingen van prothesen
쑺 geniet van een heerlijke lunch
쑺 heb je oude prothesen? Lever deze dan op deze dag in voor het goede doel *)!
쑺 bezoek stands van Ossur, Otto Bock, OrthoEurope en Loth Fabenim
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Dhr. Zohair el Yassini 2e kamerlid VVD is deelnemer aan het forum.
Wij begrijpen dat
oma’s en opa’s,
vriendjes en vriendinnetjes ook graag
mee willen, maar
dit jaar nodigen
we uitsluitend
jongeren en hun
ouders of verzorgers
en hun broertjes en
zusjes uit.
Win een rondvlucht!
Kom om 15.00 uur naar de prijsuitreiking.
NB: Laat voor 1 september 2017 weten of je komt en met hoeveel volwassenen en kinderen.
Stuur een mail naar Nadine Donders: bestuurslid2@kortermaarkrachtig.com
*)Het goede doel is de Port Reitz School in Mombasa, Kenia.

Voor elkaar!

