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Onderhouden van 
terrein en velden 

Om het gehele sportpark bevinden zich 
velden waar gesport kan worden. Voet-
bal, wielerbaan, BMX-baan, een wandel-
gebied en ruime parkeerplaatsen. Deze 
mogen wij mee onderhouden. We halen 
zwerfvuil en onkruid weg, controleren 
de prullenbakken, vegen de terrassen 
en helpen de vrijwilligers met allerlei 
voorkomende werkzaamheden. 
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Schoonmaak en onder-
houdswerkzaamheden 

Het sportpark en wijkcentrum 
schoonhouden, zowel in de sporthal 
de toestellen, tribunes en kleedkamers. 
Ook de multiruimte, de klinken en 
prullenbakken, onze eigen Only Friends 
ruimtes, de gangen en de fitnessruimte 
worden schoongehouden. Bij onder-
houd kun je denken aan schuren en 
schilderen, opknappen van sport-
attributen, oppompen van ballen. Was 
verzorgen van de sporters en schoon-
maak. Licht administratieve werkzaam-
heden als papier versnipperen, post sor-
teren, lichte computerwerkzaamheden.

Sporten bij Only 
Friends Limburg

De samenwerking met Only Friends 
Limburg maakt dat de dagbesteding 

Activiteiten

• Onderhouden van terrein en 
velden rondom sportpark

• Schoonmaak, onderhoud, was, 
licht administratieve werkzaam-
heden in het sportpark/

     wijkcentrum
• Sporten bij Only Friends Limburg
• Project NOVIzorg “Positive Fit” 

lunch/koffie/thee klaarmaken
• Activiteit voor verbinding 

buurtbewoners (koffie/thee/
wafels en cake/soep)
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Activiteit voor verbin-
ding buurtbewoners

In wijkcentrum An de Koel zijn tal van 
mogelijkheden voor diverse doel-
groepen en buurtbewoners. Vanuit de 
dagbesteding ondersteunen we deze 
activiteiten waar mogelijk, denk aan
stoelen klaarzetten voor een muziek- 
middag of schoolmusical. En vanuit 
de mooi uitgeruste keuken bakken we 
wafels of cake als hart onder de riem 
in coronatijd. Strakjes voor de bingo 
avond of de “Kom op de Soep” activi-
teit die we op woensdag gaan 
organiseren na de coronatijd. 

Voor wie?

Naast dagbesteding voor (jong)
volwassenen, bieden we ook 
mogelijkheden voor leerlingen van 
speciaal onderwijs die bij ons “leren 
werken” via stageplekken. 
Tijdens en na het werk kunnen we 
sportief bezig zijn. Lekker sporten, een 
balletje trappen, de fitnessruimte in of 
een heerlijke wandeling maken. 

extra leuk is. Naast het werken bij Only 
Friends mag iedereen ook meedoen 
met sporten en bewegen! Er zijn al veel 
sporten waar je mee kunt doen en er 
komt nog meer! High5fitness, G-Hand-
bal, wielrennen, aangepast wandelen en 
G-Voetbal. 
Op maandagmiddag (1 uur) is er de 
High5fitness, waar een groep vanuit de 
dagbesteding mee sport in de hal en 
de fitnessruimte. Vanuit Radar is hier 
begeleiding bij aanwezig. 
Op dinsdagmiddag om half 5 is er 
G-Voetbal, ook hier is een groepje 
sporters naast Radar cliënten lekker 
onder begeleiding aan het voetballen. 
Op vrijdag is er G-Handbal. Ook hier 
kunnen nog cliënten bij!

Cliënten NOVIzorg 
Project “Positive Fit” 

Voor de cliënten van NOVIzorg 
(project “Positive Fit”) verzorgen wij 
de pauzemomenten. We zorgen voor 
schone ruimtes en tafels en voor koffie, 
thee en een lekkere lunch. Deze 
activiteit heeft voor de cliënten van 
beide zorgorganisaties een zeer 
positieve meerwaarde die gezien wordt 
als een unieke samenwerking voor en 
door ons allen.



.Werkdagen en tijden

Maandag tot en met donderdag van 9 
uur tot 15 uur.
Ook mogelijk in combinatie met andere 
dagbestedingslocaties, of alleen 
sporten bij Only Friends.

Aanmelden

Neem contact op met het cliëntloket 
van Radar, tel. 088- 350 5002 of stuur 
een mail naar clientloket@radar.org. 
Onze zorgbemiddelaar bespreekt de 
wensen en mogelijkheden met de 
cliënt. Op basis hiervan wordt een 
passend ondersteuningsarrangement 
opgesteld.

Weetjes t.a.v.  
de locatie

• Het sportpark en wijkcentrum is 
rolstoeltoegankelijk, 

• Er is een rolstoeltoilet aanwezig.
• We zijn samen met meerdere 

organisaties, medewerkers en 
vrijwilligers in de gebouwen 
aanwezig. We zijn vriendelijk en 
behulpzaam en volgen de regels 
van de locaties.
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