
Deze folder biedt een overzicht van de G-sportclubs in 
Maaseik, Dilsen-Stokkem, bocholt, Meeuwen-Gruitrode en 

vlak over de grens in Nederland.
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Sport en bewegen in een 
G-sportclub is…

Maaseik

• goed voor je conditie
• een uitlaatklep
• een toffe plaats om sportvrienden te maken
• een gezonde vrijetijdsactiviteit
• een kans om je talenten te ontplooien
• omringd zijn door mensen die rekening houden met je handicap
• omringd zijn door mensen die vooral kijken naar je mogelijkheden

HET PLUIMKE 

Badmintonclub voor mensen met een 
verstandelijke beperking 

sporthal DE BORG
Rotemerlaan 36, 3680 Neeroeteren

• sporten op woensdag  
van 19.00 tot 20.30 uur

• Zwemmen op donderdag 
van 18.30 tot 19.30 uur 
Zwembad Aquadroom, Sportlaan 10, 
3680 Maaseik

Contact:
Voorzitter 
Martin van Diepen
Gsm: 0495 71 51 59
E-mail: martin.1960@gmail.com

Secretaris 
Henri Zoons 
Tel: 089/701893 
E-mail: zoons.henri@gmail.com

Voetbalclub wurfeld 
Voetbalclub voor mensen met een 
verstandelijke beperking

SLW Maaseik heeft een samenwerking met het 
MPI ter Engelen en is enkel voor jongeren die in 
het MPI verblijven.

Doelgroep: personen met een verstandelijke 
handicap die in MPI ter Engelen verblijven.

Leeftijd: 12–21 jaar 
Aantal aangesloten +/- 30 

Bij het G-voetbal zijn 3 niveaus. De spelers 
worden bij aanvang van het seizoen getest en 
ingedeeld volgens niveau.
Sinds enkele jaren bestaat er ook een afdeling 
Unified. Dit is een gemengde ploeg; Oldies 
(veteranenSLW) en G-Voetballers.
Zij trainen en spelen aan de Sportlaan.

Trainingsdagen en uren:
donderdag 19.00-20.30 uur
Wedstrijddagen en uren:
donderdag 19.00 uur.



Voetbalclub 
Real neeroeteren 

G-voetbal en Unified voor jongens met een 
verstandelijke beperking

Naam club: Real FC Berg

Contact: 
Jos Sleven: sleven.jos@hotmail.com  
Gsm: 0497 24 42 36

Trainingsdag en locatie:
 ‘s donderdags vanaf 19.00 uur, 
Moonenkapelweg z/n Neeroeteren.

Limzibad 

Limburgse zit- en rolstoelbadminton-
vereniging die zich zowel richt op mensen 
met als zonder lichamelijke beperking.

Ideale sport om samen met je partner te beoe-
fenen en/of om nieuwe mensen te ontmoeten. 
Kom gerust vrijblijvend eens langs, eventueel 
samen met je partner, om een kijkje te komen 
nemen, of om deze mooie sport eens uit te 
proberen. 

Contact:
Ronny Baerts: Gsm: 0474 20 36 11
          e-mail: rbaerts@gmail.com 
Ivan Winten: Gsm: 0494 68 81 88

Trainingsdag en locatie:
Wij spelen iedere dinsdagavond van 19.30 tot 
21.00 u in de sporthal te 
Neeroeteren.

groove-it 
Groove it vzw geeft de mogelijkheid binnen de streetdance om lessen te organiseren 
voor het G-team.

Het G-team is er om op aangepast tempo en leerwijze mensen met een beperking te laten deel-
nemen aan dansen in groep, met als invalshoek de streetdance.Het G-team sluit samen met alle 
andere groepen van Groove it steeds het seizoen af met een wervelend showweekend, deelne-
men wordt op prijs gesteld, door iedereen, maar moet niet! Als basis is er een groep gemengd, 
van jonge tot oudere leeftijd. Bij een te grote groep en te veel niveau verschil tussen de dansers 
worden er meerdere groepen georganiseerd, zo dat toch iedereen min of meer op zijn eigen tem-
po een tof dansseizoen ervaart. Steeds is er hulp voorzien in de les om de lesgever te ondersteu-
nen tijdens de lessen.
Het contact met de ouders en/of begeleiders wordt steeds als prettig ervaren om zo op de belev-
ing van de danser te kunnen ingaan.
Sedert de oprichting van het G-team van Groove it een aantal jaren geleden dansen er nog dezelf-
de dansers en jaarlijks komen er nieuwe leerlingen bij. Op die manier en ook van de reacties merkt 
Groove it dat hier een nood aan is en dat er een grote tevredenheid heerst.
Onze lesgever evenals de hulp zijn ervaren in de G-werking.

De lessen voor het seizoen 2014-2015 gaan steeds door op maandag, van 19.30 uur tot 20.30 uur 
in de danszaal van de sporthal te Maaseik.

Contact:
Bianca Bussels, lesgever G-team  Cyrilla Dreessen, secretaris
E-mail: Bianca.Bussels@groove-it.be  Cyrilla.Dreessen@groove-it.be
Gsm: 0498 42 76 78    Gsm: 0477 17 48 98



bocholt

Meeuwen-gruitrode

Dilsen-stokkem

Dancing On Wheels 

Dancing on Wheels staat voor 
rolstoeldansen.

Zaterdagvoormiddag van 10u00 tot 12u00 in 
sporthal de Steenakker – Steenakkerstraat 31 – 
3950 Bocholt (Kaulille).

Contact: 
Jaak Janssen
E-mail: janssenjaak@hotmail.com

Badmintonclub & 
Dynamic tennis 
Meeuwen-Gruitrode

Veerkracht: badminton voor mensen met 
een beperking

Zaterdag 10.00 – 11.00 u.

Contact:
Sanne Houben
Vliegeneinde 55
3670 Meeuwen-Gruitrode
sanne_houben123@hotmail.com
Gsm: 0474 02 26 40

Judoclub Samourai Dilsen 

Begeleiding van kleine groep personen met een handicap

Contact:
E-mail: geelen_erik@hotmail.com of albert.bemelmans@gmail.com
Judoclub

G Move                             

Contact:
Gisèle De Boom              
E-mail: gisele.de.boom@hotmail.com

Judoclub 
Meeuwen-Gruitrode                         

De G-sporters worden geïntegreerd in de 
reguliere trainingen.

Contact:
Guido Steensels
Vossenpad 8
3670 Meeuwen-Gruitrode
E-mail: guido.steensels@skynet.be 
Gsm: 0495 50 37 04
www.judo-meeuwen-gruitrode.be



buurtgemeenten 
in nederland

Stichting Door Sport Ontspanning 

Er wordt de mogelijkheid geboden aan mensen met een verstandelijke beperking en 
lichamelijke beperking om onder begeleiding paard te rijden en te zwemmen.

Contact:
www.stichtingdso.nl 
E-mail: info@stichtingdso.nl

Locatie: 
Paardrijden: Manege Laar te Weert
Zwemmen: Zwembad De IJzeren Man te Weert

AV Weert

Atletiek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Contact:
E-mail: Gerard.dierx@home.nl
Tel: +31 624 78 95 79
www.avweert.nl

Locatie: 
AV Weert
Sportpark St.-Theunis
Parklaan 1C
6006 NT Weert
Zwemmen: Zwembad De IJzeren Man te Weert

Judith’s Dance Point

Dansen voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.

1.     Dansen voor mensen met een verstandelijke beperking
2.     Dansen voor jeugd met een verstandelijke beperking
3.     Rolstoeldansen, stijldansen 

Contact:
Judith Strating
E-mail: info@danseninweert.nl
Gsm: +31 495 53 03 42

Locatie: 
Kessenichstraat 3 
6004 TP Weert



Boccia Roermond, onderdeel van Stichting 
Gehandicapten Platform Roermond

Wij richten ons op mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen met een 
lichamelijke beperking (ook rolstoelers) en ouderen (met en zonder beperkingen).

Contact:
Patrick Ramakers
E-mail: bocciaroermond@gmail.com
Gsm: +31 650 40 15 78

Locatie: 
Spikkerdal, Spik 165a, 6042 KT Asenray
(gemeente Roermond)

KV Ready`60

Korfbal voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek

Contact:
Patty vd Bosch
E-mail: pattyvdbosch@gmail.com
Tel: +31 620 31 68 50

Locatie: 
Sportpark de wijher,
jagerstraat 9 Roermond
(tijdens de veldseizoen)

Sporthal van het Citaverdecollege, 
jagerstraat 6 Roermond
(tijdens de zaalseizoen)

Rolstoeltennis

Mensen met Lichamelijke beperking

Contact:
Joop Broens
E-mail: joopbroens@hotmail.com
Tel: +31 654 93 07 08

Locatie: 
Sportcentrum Swalmen, 
Peelveldlaan 40 te Swalmen 
en 
Tenniscenter Wessem, 
De Lange Beemdens 32 te Wessem



Zwembad de IJzeren Man

Recreatief zwemmen, leszwemmen, doelgroep activiteiten

Contact:
Paul Swinkels
E-mail: p.swinkels@zwembadweert.nl
Gsm: 0495 53 71 70

Locatie: 
Stichting zwembad de IJzeren Man 
Geurtsvenweg 1
6006 SN WEERT

HandbalVereniging Maasgouw

Handbal extra voor kinderen met een verstandelijke beperking die in het reguliere hand-
bal (net) niet meekunnen

Contact:
Rudie Peters
E-mail: rudiepeters@home.nl
Gsm: +31 651 64 47 03

Locatie: 
Andreashal
Europlein 7
6051 HM Maasbracht

Daelzicht

De Stichting Ondersteuning Culturele Activiteiten Samen, met en voor mensen met een 
verstandelijke handicap, maakt het mogelijk om met de boten de Flipper en Klepper te 
varen.

Contact:
Linda Fontijn & Rian Eger
E-mail: activiteitenvrijetijd@daelzicht.nl
Linda Fontijn
Tel: +31 631 94 58 17
Rian Eger
Tel: +31 630 26 12 61

Locatie: 
Jachthaven “De Hateboer”
Waterscouting Beatrix
Hatenboer 60
6041 TN Roermond



SV Atalanta

Specialgym: gymnastiek voor mensen met een beperking

gevarieerd aanbod van allerlei bewegingsvormen (balsporten, turnen, bewegen op muziek)

Contact:
Mariëlle Levels-Schouren
E-mail: marielle.levels@planet.nl
Tel: +31 475 46 56 22

Locatie: 
Gymzaal
Europlein 9
6051 HM Maasbracht

Gezinnen die in begeleiding zijn bij de Sociale dienst van het OCMW kunnen zich wenden tot hun 
maatschappelijk assistent voor een mogelijke tussenkomst. De Stedelijke Sportdienst en 
het OCMW verzekeren een discrete behandeling.
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