Klub Lange
Mensen
Een Klub waar je niet
alleen terecht kunt
voor informatie, maar
vooral ook een Klub
die écht iets voor je
doet. We behartigen
actief jouw belangen
bij allerlei instanties en
we organiseren het hele
jaar door aantrekkelijke
activiteiten. Voor leden
hebben we bovendien
ook nog aantrekkelijke
aanbiedingen!

Modern

Resultaat

De Klub Lange Mensen
bestaat al sinds 1958
maar is is met zijn tijd
meegegaan. Sterker
nog, we zijn zeer
vooruitstrevend in wat we
doen. Zo spelen we een
actieve rol bij veel nieuwe
ontwikkelingen die het
leven van lange mensen
comfortabeler moeten
maken. Daarnaast biedt
onze moderne website
toegang tot een veelzijdig
aanbod aan actuele
informatie en medische
artikelen, vooral voor
onze leden.

Vrijwilligers houden de Klub Lange Mensen al
tientallen jaren levendig. Met deze vrijwilligers
hebben we ook al heel wat praktische
successen geboekt in de maatschappij. Wat
dacht je bijvoorbeeld van hogere deuren in
nieuwbouwprojecten? De Klub Lange Mensen
kreeg deze wijziging in het Bouwbesluit
voor elkaar. Wil je ook dat jouw belangen
behartigd worden? Ga vandaag nog naar de
website van de Klub Lange Mensen (www.
klublangemensen.nl) en profiteer van alle
voordelen.
De Klub Lange Mensen heeft drie
kerntaken. Hieronder beschrijven we
kort wat deze taken zijn. Wil je meer
informatie? Kijk dan op onze website of
bel ons. We helpen je graag!
1. Belangenbehartiging
In de maatschappij wordt steeds vaker
rekening gehouden met lange mensen.
Maar we zijn er nog lang niet. Zo blijven
we ons voor lange mensen inzetten op
het gebied van onder andere kleding,
auto's, woninginrichting, openbaar vervoer,
arbeidsomstandigheden of bijvoorbeeld de
ontwikkeling van nieuwe vliegtuigstoelen.
2. Informatievoorziening
Binnen onze Klub is een enorme hoeveelheid
kennis aanwezig over lang zijn en alles
wat daar mee te maken heeft. Medische
informatie (waaronder groeibeperking),
productinformatie of bijvoorbeeld handige tips

voor een aangename vakantie zijn te
vinden op onze website. Ook geven we
vier keer per jaar het magazine XLLL uit
met interessante informatie.
3. Activiteiten
Of het nou gaat om een city-trip, een
cultureel uitje, een cursus of een lang
weekend weg: Klub Lange Mensen
organiseert voor haar leden geregeld
een gelegenheid om met andere lange
mensen in contact te komen. Ook voor
jeugdleden verzorgen we boeiende en
sportieve activiteiten. En eens per jaar is
er het grote 'Europatreffen', een week
vol activiteiten voor lange mensen uit
heel Europa. Kijk snel op onze website
voor de agenda!

Klub Lange Mensen,
daar kun je bij!
Ben je als man minimaal 1,90m of
als vrouw minimaal 1,80m, dan ben
je van harte welkom. Voor kinderen
hanteren we deze lengtes als ze in de
groeiprognose staan. En zeg nou zelf:
wie wil er geen korting in winkels of
tips van andere lange mensen om het
leven aangenamer te maken? Dat, en
nog veel meer krijg je bij de Klub Lange
Mensen.

Aanmelden
Klub Lange Mensen is een
enthousiaste vereniging die je graag
verwelkomt als nieuw lid. Met je
bijdrage kunnen we ons nog sterker
maken voor een maatschappij waarin
rekening wordt gehouden met onze
extra centimeters. Of nóg leukere
activiteiten organiseren. Aanmelden
kan simpel via onze website (www.
klublangemensen.nl) of via een
mailtje naar info@klublangemensen.nl.
Onze contactgegevens op een rijtje:
Klub Lange Mensen
Postbus 586
1420 CB UITHOORN
info@klublangemensen.nl
www.klublangemensen.nl

