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Gent-Mariakerke, 9 maart 2019

Beste Stap voor stappers,
Het is zo ver.
Op dinsdag 14 mei 2019 is het weer Europese Dag van de Beroerte.
Dit jaar heeft "Stap voor Stap" de eer om dit te mogen organiseren. We hebben er dan ook een
topper van gemaakt. Deze dag gaat door in "Het Biezemhof", Kattenwegel,2 9880 Aalter.
Samen met "Mijn tweede Leven" uit Meulebeke, "Deinze Beroerte Zorg" en ZiT uit St. Niklaas, zullen
we hier een onvergetelijke dag beleven. Hoogtepunt is een koetsentocht door Aalter. Ziehier het
programma:
* 9u30: aankomst van "Stap voor Stap" in Biezemhof te Aalter
* 10u00: aankomst overige CVA-praatgroepen
* 10u15: verwelkoming + ontbijt
* 10u45: toespraak door Dr. Patrick Vanacker van het AZ Groeninge uit Kortrijk
* 11u15: naar de koetsen
* 11u45: vertrek van de open koetsen + huifkarren voor rondrit door Aalter
* 13u15: aankomst van koetsen in Biezemhof
* 13u30: middagmaal (aperitief, soep, kalkoenfilet)
* 14u30: start 1° deel animatie door "De Alfredo's"
* 15u15: pauze met gebak + koffie of thee
* 15u45: 2° deel animatie door "De Alfredo's"
* 16u30: einde van deze dag van de Beroerte
Ziezo, dat is het: en nu nog enkele wetenswaardigheden. Van de personen van Stap voor
Stap , verwachten we dat zij met eigen vervoer naar Aalter gaan. Bij het middagmaal is er geen drank
inbegrepen in de prijs en dit gebeurt dus op eigen rekening. De open koetsen zijn voorzien voor 3
personen. De huifkarren zijn voorzien voor personen met rolstoel + begeleider. Er is een verzekering
afgesloten voor ongevallen. Wij kunnen u deze dag aanbieden dank zij de bereidwillige steun van
Belgian Stroke Council, waarvoor onze dank.
Om praktische redenen vragen wij uw inschrijvingen via de bankrekening te doen door
storting van 47 euro per persoon en dit op het gekende nummer van "Stap voor Stap",
E. Poetoustraat,1,9030 Mariakerke : BE 07 7390 1122 9466
Ook de namen van de deelnemers moeten op voorhand aan de verzekering overgemaakt worden.
Vandaar dat we een datum vooropstellen van vrijdag 29 maart om de inschrijvingen af te
sluiten....spijtig voor de laatkomers......
Met vriendelijke groeten

Tania ( 0498/ 25.06.88)

Willy (09/226.84.60)

