
Start deze zomer met wandelen in de buurt! Doe mee met de 
Wandel Challenge in Doesburg. 

Omdat we geloven dat wandelen het beste medicijn is doen PlusFit en Doesburg 

Beweegt mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Dit betekent dat wij vanaf woensdag 

11 mei 2022, elke week samen met een groep deelnemers wandelen in de buurt. Wij 

nodigen u uit om met ons mee te wandelen! 

Wat is de Nationale Diabetes Challenge? 

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een wandelprogramma van de Bas van de 

Goor Foundation. Ongeveer 20 weken lang wandelt u naar een betere gezondheid onder 

leiding van een deskundige wandelcoach van PlusFit. Jaarlijks brengt de NDC duizenden 

mensen met diabetes in beweging. In de afgelopen jaren heeft de Foundation de 

positieve effecten van bewegen op het leven met diabetes aangetoond. Onderzoek laat 

zien dat deelnemers afvallen, beter in hun vel zitten en vaak minder medicatie nodig 

hebben. Wekelijks samen wandelen is dus goed voor uw gezondheid en diabetes en 

daarnaast erg gezellig! 

 

De Wandel Challenge in Doesburg 

In Doesburg noemen we de Challenge sinds een aantal jaar de Wandel Challenge. 

Bewegen is namelijk voor iedereen gezond; diabetes, COPD, overgewicht of 

eenzaamheid, iedereen is van harte welkom om mee te wandelen!  

 

Op woensdag 11 mei, om 19:00 uur start de eerste wandeling op de Wilgenstraat 4 in 

Doesburg. We houden rekening met uw wandelniveau. Het is daarom niet erg als u (nog) 

niet zo ver kunt lopen. We zullen wekelijks op iedere woensdag wandelen, waardoor u in 

de daaropvolgende weken zult vooruitgaan. Op zaterdag 24 september sluiten we de 

Wandel Challenge feestelijk af.  

 

Inschrijven 

We hopen dat u met ons mee gaat wandelen. Wilt u zich inschrijven? Dat kan! Ga dan 

naar inschrijfpagina www.nationalediabeteschallenge/doesburg. Hier is ook alle 

informatie, trainingstijden etc. te vinden. De eigen bijdrage is eenmalig €5,-. Voor meer 

informatie kunt u altijd mailen naar info@plus-fit.nl of j.pelkman@plus-fit.nl.  

 

 

 
 

http://www.nationalediabeteschallenge/doesburg
mailto:info@plus-fit.nl
mailto:j.pelkman@plus-fit.nl

