G-SPORT EVENTS 2021-2022
17-19 december 2021
Special Olympics European Unified Futsal Christmas Cup 2021 – Belgium
Sportcomplex De Bres, Monseigneur Senciestraat 13, 1500 Halle

Zondag 9 januari 2022 vanaf 12.00u
ACP Cross met G-Veldloop
Voetbalterreinen K.V. Kester-Gooik, Lindestraat z/n, Gooik

Zondag 24 april 2022 van 10.00-18.00u
6° G-Badmintontornooi

Sporthal Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, Processiestraat 15, Gooik

Woensdag 25 mei tem zaterdag 28 mei 2022
Nationale Spelen Special Olympics in Louvain-La-Neuve
& Eigenbrakel (Braine-L’alleud)

Dankzij een ondersteuning van het Nike Community Impact Fund kan elke G-sporter die, tijdens
het seizoen 2020-2021 lid was van K.V. Kester-Gooik vzw, AC Pajottenland vzw, Dance-Inn vzw
of Smashing Pluimkes vzw, en ook aansluit bij één van deze clubs voor het seizoen 2021-2022 een
eenmalige tussenkomst ontvangen van € 50 via G-SPORT Pajottenland vzw.

G-SPORTEN
in GOOIK Seizoen 2021-2022
G-ATLETIEK Atletiekclub Pajottenland vzw
G-BADMINTON Smashing Pluimkes vzw
G-DANS Dance-Inn vzw
G-VOETBAL K.V. Kester - Gooik vzw

Je mag zelf de keuze maken om dit in te zetten op:
• Lidgeld (éénmalige terugbetaling van maximum €50 van het lidgeld)
• Transport (gratis 20-rittenkaart voor het georganiseerd vervoer via GSPvzw)
• Trainingskledij (éénmalige terugbetaling o.b.v. factuur voor maximum €50)
• Trainingsmateriaal (éénmalige terugbetaling o.b.v. factuur voor maximum €50)
Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden via info@gspvzw.be of via de trainers bekomen
worden. De deadline van indiening van jouw aanvraag voor terugbetaling is 15 november 2021.
Nadien worden geen aanvragen meer verwerkt.

VERVOERSAANBOD OP DINSDAGAVOND:
G-SPORT Pajottenland voorziet de mogelijkheid om vervoer aan te vragen (€ 2,5 / enkele rit).
Interesse? Stuur jouw sporttak, vertrek- en aankomstplaats naar info@gspvzw.be!
Maatregel CORONA COVID-19: Mondmasker verplicht te dragen tijdens busrit.
Bemerkingen: Afstand tot maximum 15Km vanaf het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen in
Gooik. Tot maximum 4 deelnemers per leefgroep. Huidige leden hebben voorrang en er is een
beperkte capaciteit. We kunnen dus niet garanderen dat dit aanbod voor iedereen mogelijk zal zijn.
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G-ATLETIEK

G-DANS

Er wordt getraind op alle facetten van de atletieksport, zowel de loop‑,
spring- als werpnummers worden wekelijks beoefend. Jaarlijks zal
er deelgenomen worden aan diverse G-atletiekwedstrijden, G-veldlopen
en de nationale spelen van Special Olympics.

Bij de G-dans worden er op een speelse manier dansbewegingen uitgevoerd.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de creativiteit van onze dansers.
Doordat deze mensen een lichte beperking hebben wordt alles stap voor
stap opgebouwd en dit op een rustig en aangenaam tempo. Het hoofddoel
tijdens deze les is amusement en leren bewegen op het ritme van de muziek.

Atletiek Club Pajottenland vzw

Waar:
Wanneer:

Atletiekpiste Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen Gooik
Elke dinsdagavond van 17.15u tot 18.15u,
niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
Start:
14 september 2021 tot 31 mei 2022
Deelnemers: maximum 15 deelnemers
Doelgroep: sporters met een verstandelijke beperking
Trainers:
Anke De Keukeleire, Evi Elinckx en Amber Heymans
Kostprijs:
€ 80/seizoen
Sporttakverantwoordelijke atletiek: 
Evi Elinckx, 0497 60 01 96, acpjeugd@skynet.be
Meer info:
www.atletiekclubpajottenland.be
facebook.com/atletiekclubpajottenland

G-BADMINTON

Smashing Pluimkes vzw

Badminton is een sport voor iedereen. Aangepast badminton kan zowel
staand, zittend op de grond, als vanuit de rolstoel gespeeld worden. Er is
weinig verschil met het gewone badminton. Jaarlijks zal er deelgenomen
worden aan de G-badmintonwedstrijden in Geel, Zolder, Leuven, Gooik en
de nationale spelen van Special Olympics.
Waar:
Sporthal Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen Gooik
Wanneer: 	Elke dinsdagavond van 19.00u tot 20.00u,
niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
Start:
14 september 2021 tot 31 mei 2022
Deelnemers: maximum 24 deelnemers
Doelgroep: sporters met een verstandelijke beperking
Trainers: 	Tina Bogaert, Ward Meremans, Marnix De Beck,
Bart Vandercammen
Kostprijs:
€ 80/seizoen
Sporttakverantwoordelijke badminton:
Tina Bogaert, 0478 21 89 15,
tina.bogaert@hotmail.com
Meer info:
www.smashingpluimkes.be

Dance Inn vzw

Waar:
Wanneer:

Polyvalente zaal Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen Gooik
Elke woensdag van 17.30u tot 18.30u,
niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
Start:
8 september 2021 tot 1 juni 2022
Deelnemers: maximum 25 deelnemers
Doelgroep: sporters met een verstandelijke beperking
Lesgevers:
Lies De Doncker, Berlinde François
Kostprijs:
€ 130/seizoen (verschillende kortingen mogelijk)
Sporttakverantwoordelijke dans:
Lies De Doncker, info@dance-inn.be, 0476 90 88 53
Meer info:
www.dance-inn.be - facebook.com/danceinnvzw

G-VOETBAL

K.V. Kester-Gooik vzw

Voetbal als sport voorstellen is waarschijnlijk niet meer nodig, maar bij
G-voetbal zijn een aantal verschillen op te merken tov het gewone voetbal.
Er staan slechts zeven spelers op het veld en er wordt op een kleiner veld
gespeeld. We trainen tijdens het voor-/najaar op het nieuwe kunstgrasveld
van het sportcentrum Koornmolen, tijdens de wintermaanden trainen we in de
sporthal. Al onze voetballers kunnen jaarlijks deelnemen aan diverse tornooien,
de nationale spelen van Special Olympics en aan de G-voetbalcompetitie in
Oost-Vlaanderen (min 13 jaar op de dag van de wedstrijd).
Waar:
Wanneer:

Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen Gooik
Elke dinsdagavond van 17.30u tot 19.00u,
niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
Start:
14 september 2021 tot 31 mei 2022
Doelgroep: sporters met een verstandelijke beperking
Deelnemers: maximum 25 deelnemers
Trainers: 	Walter Tielemans, Jeroen Scheerlinck, Patrick Desaeger,
Gunter Cannoot en Koen Van der Perre
Kostprijs:
€ 85/seizoen
Sporttakverantwoordelijke voetbal:
Walter Tielemans, 0478 78 14 68, info@kvkg.be
Meer info:
www.kvkg.be - facebook.com/kvkestergooik/

