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Wat gaan we doen? 
We gaan mountainbiken, steppen en varen. We 
leren klimmen, survivaltechnieken, overleven, vuur 
maken, koken, spoorzoeken, vogelhuisjes maken, 
touwen knopen, vallen maken, gaan op zoek naar 
insecten, leren uilenballen uitpluizen enz. Door 
sport en spel en leren we grenzen verleggen, ang-
sten overwinnen, word je sociaal vaardiger en maak 
je nieuwe vrienden. Want samenwerken in een 
team is erg belangrijk. We doen dit altijd in kleine 
groepen en zijn altijd buiten, want buiten bezig zijn 
is gezond. 

Waar
We sporten en leren vanuit de sportboerderij in 
Notter (Schapendijk 31a). Dat ligt midden in de 
natuur, precies tussen de Gemeente Rijssen Holten, 
Wierden en Hellendoorn in. Hier is van alles te doen 
en er staat zelfs een echte survivalbaan.

Voor wie? 
Voor kinderen vanaf 10 jaar met een verstandelijke 
beperking, gedragsproblemen of een stoornis in het 
autistische spectrum bieden. Of als je om welke re-
den dan ook niet bij een bestaande sportvereniging 
kan sporten. 

Wanneer
Elke donderdagmiddag van 15:30 tot 17:30 uur 
zijn we actief en gaan we samen mooie avonturen 
beleven. Behalve in de vakanties, dan rusten we uit. 

Soms wordt het iets later want dan koken we onze 
eigen maaltijd op een mooi zelfgemaakt vuurtje of 
oventje. Vanaf 20 februari starten we met een kleine 
groep. Je mag altijd een paar keer gratis meedoen 
voor dat je lid wordt.

Begeleiding
De trainers en begeleiders zijn enthousiaste vrijwil-
ligers en professionals uit de zorg. Wim van Winger-
den weet alles van de natuur en met hem gaan we 
bijvoorbeeld uilenballen uitpluizen, spoorzoeken, 
eetbare planten en vruchten zoeken en ontdekken 
dat de natuur vlakbij heel gaaf kan zijn. Eduard Leu-
sink is oud- commando en met hem gaan we spor-
ten, oriëntatie- oefeningen doen, klimtechnieken 
leren en lekker buiten sporten. 

Kosten
De kosten bedragen € 20,00 per maand. Daarmee 
ben je lid van Only Friends Twente en ook verzekerd. 
De contributie brengen we maandelijks in rekening.

Doe je mee? 
Wil je meer weten? Bel met Eduard, tel. 06-20302631

Kijk op de website voor meer info 
en wat we allemaal doen: 

onlyfriendstwente.nl

Kom lekker 
naar buiten!

Mountainbiken/Survival (opdrachten) Challenge/Schiet activiteiten/
Oriënteren in het bos/Klimmen in    klimcentrum/Vlotvaren Kanovaren/

GPS-tochten Samenwerkings opdrachten/Klimmen buiten/
  Buiten eten leren     koken/Hiking/Bos- en heidespelen/

Zwemmen (buiten of binnen)/Uilenballen uitpluizen/vogelhuisjes maken/
verzamelen/groenten kweken.

Ben jij een echte buitensporter? En hou je ook van 
zwerven door bossen? Ben je het liefst buiten en weet 

je bijna alles van de natuur en Wildlife? 
Dan is Only Friends Outdoor echt iets voor jou!


