
AANBOD G-SPORT 2023

Jij daar, 
kom jij mee 
beweGen?

Neteland Sport
 

GROBBENDONK
Dienst Vrije Tijd

Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk
014 50 70 07

vrije.tijd@grobbendonk.be

HERENTALS
Sportloket 

Markgravenstraat 107, 2200 Herentals
014 28 52 51 

sport@herentals.be 

HERENTHOUT
Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
014 50 21 21

vrije.tijd@herenthout.be

OLEN
Vrije Tijd

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen
014 27 94 22

vrije.tijd@olen.be

VORSELAAR
Vrije Tijd

Markt 14, 2290 Vorselaar
014 50 71 13

vrijetijd@vorselaar.be



G-sport, wat is dat?  
G-sport geeft mensen met een beperking de kans om hun talenten te 
ontplooien. Met de G van Geïntegreerd, Gelijkwaardig, Grensverleggend en 
vooral: Groepsgevoel en Genieten. 

De focus ligt op de mogelijkheden van de sporter. Want sporten is niet alleen 
leuk en (ont)spannend voor iedereen, het is ook gezond voor lichaam en 
geest. G-sport is dus eigenlijk gewoonweg sporten!

Kom mee sporten in Olen
 
Hou je van bewegen en maak je graag plezier in groep? Van 2 mei tot en 
met 27 juni kan je in Olen wekelijks deelnemen aan leuke beweegactiviteiten. 
Elke week staat er een ander(e) sport of thema op het programma. Alle 
oefeningen worden aangepast op maat van elke sporter. Ben je benieuwd? 
Kom zeker eens proberen! 
 
Doelgroep? Sporters met een beperking, vanaf de leeftijd van 12 jaar. 

Waar? Turnzaal de Kriebel, Schoolstraat 1, 2250 Olen

Wanneer? Van 2 mei tot en met 27 juni wekelijks op dinsdag van 19.00 tot 
20.00 uur (8 lessen) 

Prijs? 1 euro per les

Inschrijven? Inschrijven en betalen kan vanaf 7 februari aan het onthaal van 
Vrije Tijd Olen (Lichtaartseweg 9) of gewoon bij de start van elke les.

G-sport driedaagse in Vorselaar 
tijdens de paasvakantie 
 
In samenwerking met G-sport Vorselaar VZW organiseert Neteland een 
uitdagende sportdriedaagse met een gevarieerd aanbod aan sporten.  
 
Programma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep? Sporters tussen 6 en 21 jaar met een verstandelijke of fysieke 
beperking of een psychische kwetsbaarheid. 

Waar? Sportcentrum ‘De Dreef’, Oostakker 1, 2290  Vorselaar

Wanneer? 12, 13 en 14 april, telkens van 9.00 tot 16.00 uur. 
(vooropvang mogelijk van 8.30-9.00 uur en naopvang van 16.00-16.30 uur) 

Prijs? 6 euro per halve dag, UiTPAS-houders met kansentarief betalen 1,20 
euro per halve dag 

Inschrijven? Inschrijven per halve dag kan vanaf maandag 13 maart:
• via www.vorselaar.be/eloket/sport. Vul alle gegevens van je kind in je ac-

count in: medische info, rijksregisternummer, UiTPAS-nummer,...
• aan het onthaal (Gemeentehuis Vorselaar, Markt 14) na afspraak op het 

nummer 014 50 11 01.

Je kan tot één week voor de start van de activiteit kosteloos annuleren. Als 
je later annuleert, is er enkel een terugbetaling mogelijk met geldig
afwezigheidsattest.

 
woe 12 april

 
don 13 april

 
vri 14 april

voormiddag voetbal en  
betbal

tjoekbal en 
knotshockey

boccia en  
indoor curling

namiddag basketbal en  
handbal

poullball en 
scoopball

badminton en 
samenwerkings-
spelen

les 1 2 mei sportieve spelen

les 2 9 mei acroyoga

les 3 16 mei looptraining

/ 23 mei geen les

les 4 30 mei balsport

les 5 6 juni dansen

les 6 13 juni conditietraining

les 7 20 juni hondensport

les 8 27 juni reis rond de 
wereld

6

Noteer alvast 7, 8 en 9 augustus in je agenda. Ook dan kan je 
in Vorselaar deelnemen aan een toffe G-sport driedaagse. 


