
Dé sportclub voor mensen met een beperking

Vanaf 20 januari 2020 start Sportclub Only Friends Limburg met AANGEPAST WANDELEN. 
Wandelen is leuk en bijzonder geschikt voor mensen met een beperking die graag in 

groepsverband niet te snel en niet te ver willen lopen. Iedereen knapt op van een 
wandeling in de buitenlucht. Genieten van het samen wandelen. 

Drie keer per week op maandag van 13.30 tot 15.00 uur vanaf Park Strijthagen en woensdag 
van 9.30 uur tot 11.00 uur wordt vanaf het Westhoes in Kerkrade en op donderdag 

van 11.00 tot 12.30 uur wordt vanaf A gene Bek in Heerlen een aangepaste wandeling 
gestart. Lekker buiten actief zijn en ondertussen ook nog genieten van de natuur!

Iedereen kan wandelen!
Wandelen is goed voor lichaam en geest en past daarom perfect binnen een gezonde leefstijl. Een wan-
deling draagt bij aan de opbouw van het vitamine D gehalte en helpt bij het tegengaan van geheugen-
verlies. Twee maal in de week een uur wandelen heeft al effect op het geheugen. Bijna iedereen kan het, 
het kan bijna overal. Ervaren wandeltrainers en -begeleiders bieden minder valide wandelaars onder-
steuning op maat. Ook organiseren we aangepaste wandeltochten waarbij een speciale route wordt 
uitgezet voor rolstoelgebruikers en wandelaars met een beperking. Er wordt niet alleen gekeken naar de 
beperking maar juist naar de mogelijkheden. Bij ons staat vooral meedoen centraal.  

VOOR WIE
Wandelen is voor alle leeftijden, mannen en vrouwen. 

WANNEER
Maandag van 13.30 tot 14.30 uur, Park Strijthagen Landgraaf 
Woensdag van 9.30 tot 11.00 uur, ‘t Westhoes Kerkrade
Donderdag 13.30 tot 14.30 uur, A gene Bek Heerlen 

WANDELTRAINERS
De Only Friends Limburg wandeltrainers zijn:
Corry Kroon (Only Friends Limburg)
Kim Frins (NOVIZorg)
René Trost (NOVIZorg)

Wandelen wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met buurtverenigingen en zorgprofessionals van 
NOVIZorg en Radar.

AANGEPAST WANDELEN 
PLEZIER EN ENTHOUSIASME STAAT VOOROP BIJ 

SPORTCLUB ONLY FRIENDS LIMBURG



LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE ONLY FRIENDS
De contributie bedraagt € 120,00 per jaar per lid. Hiervoor mag je 2 sporten bij Only Friends Limburg 
doen. Wil je meer sporten doen? Dat kan! Per sport betaal je dan maar € 20 per jaar extra. Wij bieden 
verschillende sporten aan. Kijk hiervoor op onze website of kom gewoon eens kijken en probeer een 
paar sporten uit! Je hebt een gratis proefperiode van een maand waarin je kennis kunt maken met de 
sportclub en verschillende sporten kunt uitproberen. Wordt het lastig om de contributie en de kleding te 
betalen? Zoek dan contact met het Jeugdsportfonds of de Stichting Leergeld. Zij bieden vaak uitkomst! 
Meer informatie over lidmaatschap, contributie en betaling vind je www.onlyfriendslimburg.nl

SPORTKLEDING
Bij Sportclub Only Friends Limburg worden sporters op een voetstuk geplaatst en wordt rekening 
gehouden met de aanwezige beperkingen. Wij vinden het erg fijn als elk lid van Sportclub Only Friends 
Limburg over sportkleding beschikt. Het is de bedoeling dat de kinderen, jongeren en ouderen als een-
heid professionaliteit uitstralen en daarom stellen wij het dragen van het Only Friends Limburg tenue, 
zowel tijdens het trainen als bij externe activiteiten, erg op prijs.

SPORTCLUB ONLY FRIENDS LIMBURG
Wij zijn een sportclub speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking, volwassen revalidanten 
en ouderen met een verhoogd gezondheidsrisico uit Limburg. 
Het unieke van Only Friends Limburg is de slogan:
 

“je bent goed zoals je bent!”
Heb je een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte en kan je daardoor bij an-
dere clubs niet meedoen? Dan ben je van harte welkom om bij Only Friends Limburg te komen sporten. 
Wij bieden je een gevarieerd aanbod van verschillende sporten aan. Hierbij denken we altijd vanuit de 
behoeften en belevingswereld van jou als sporter. 

CONTACT
Sportclub Only Friends Limburg

Email: info@onlyfriendslimburg.nl,  Website: www.onlyfriendslimburg.nl
Bezoekadres: Hofstraat 5, 6372 XC Landgraaf

Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op om aan te melden.


