
Late Nieuwjaarsreceptie van Sportclub Druivenstreek met huldiging 40 

jarig bestaan 

Onder het goedkeurend oog van Peter Vandenberghe, Schepen van Sport en 

Inge Lenseclaes, Schepen van Welzijn, vierde Sportclub Druivenstreek het 

nieuwe jaar. 

Lise Vanderkelen, die de fakkel heeft overgenomen als voorzitter van Ginette 

Verheust, blikte terug op het veertig jarig bestaan van de club, de activiteiten 

van 2014 en bedankte Ginette voor de 40 jaren dienst in de club: 

Onze nieuwjaarsreceptie is iets later dan gewoonlijk.  

Wij hebben intussen iedereen al het beste gewenst voor 2015, een goede 

gezondheid en veel geluk op alle vlak.  

Het is vandaag een mooie gelegenheid  om terug te kijken naar de 

voorbije 40 jaar van onze Sportclub Druivenstreek. 

We noteren 1974 : het  begin van Sportclub Druivenstreek, een sportclub 

voor personen met een beperking.  

Het was Maria Van Espen, de vrijgestelde van de Katholieke Vereniging 

voor Gehandicapten in de provincie Brabant, die in Overijse over dit 

thema een toespraak hield en gemotiveerde mensen van hier aanmoedigde 

om een sportclub op te richten voor personen met een handicap. Samen 

met onder, andere Odette Callens, Robert Debroux en zijn echtgenoot, 

Jefke Brankaer, Richard Verheeke en Paul Bennekens, was er onze 

Ginette Verheust toen al bij om een gat in het sportaanbod van Overijse 

te dichten. Zij gingen in op de oproep van Maria Van Espen, en door haar 

aangemoedigd, werd op 27 juni 1974 Sportclub Druivenstreek officieel 

opgericht.  

En de club was ambitieus want hun atleten konden aan verschillende 

disciplines deelnemen: atletiek, rolstoelhandbal, zwemmen, voetbal, 

dansen, fietsen, turnen, pingpongen en ook nog kruisboog schieten.  

Het was van meet af aan duidelijk dat men op maat van de atleet met zijn 

beperkingen rekening wilde houden en hem /haar bovendien wilde 

ondersteunen in wat hij/zij graag deed.  

De atleet moest zich buitenshuis ook thuis voelen en dat gevoel kreeg 

hij/zij in de Sportclub Druivenstreek. 

Met de vele sportmogelijkheden die er waren, was er uiteraard veel 

ondersteuning nodig. Wij kennen niet iedereen die kwam helpen, maar 

namen zoals zuster Estelle, Hilde Vanhecke, Eddy Huysegoms, Bob, Jean 



Dejaegher en Menke, ... mogen wij niet vergeten. Elkeen zette zich naar 

zijn of haar vermogen in om de atleten nieuwe kansen te geven.  

Vaak moesten ze eerst zelf bijleren, nietwaar Ginette. Was het niet Paul 

Bennekens die jou in het water kreeg om je te leren zwemmen? 

Diezelfde Paul Bennekens was ook de eerste voorzitter van onze 

Sportclub Druivenstreek. Hij was actief in de politiek in Overijse en heeft 

op die manier zijn steentje ook bijgedragen in het vinden van een 

clublokaal. Ja, wij hadden een clublokaal in het oude rusthuis Mariëndal. 

Daar werden ook heel wat andere ontspanningsactiviteiten georganiseerd 

samen met de KVG.  

Ook hier, Ginette, was je telkens bij en je bracht ook je kinderen mee om 

een handje toe te steken.  

Het was een mooie tijd, waar er op sportief vlak veel bekers en trofeeën 

werden behaald. Deze kregen in de toneelzaal hun plaatsje om er te 

pronken tot de beslissing viel dat er een nieuwbouw moest komen. De 

bekers en medailles van de club werden onder de leden/atleten verdeeld 

en een aantal staan misschien nog op je zolder, Ginette. 

In het clubverhaal mogen we ook niet Mimi en Jan Vanormelingen 

vergeten, die het mee hebben mogelijk gemaakt dat Specail Olympics 

Belgium het daglicht zag. Hier bij ons vonden zij in het bestuur van de 

Sportclub Druivenstreek vlug hun draai en waren zij de drijvende kracht 

om met de club deel te nemen aan de Special Olympics Belgium, een 

jaarlijks weerkerend sportevenement voor atleten met mentale 

beperkingen, en dit ononderbroken sinds 1980. 

Naast de nationale spelen ging Sportclub Druivenstreek zelfs op de 

Europese toer met deelnames in Versailles, Dublin en Athene. De club 

trok zelfs een keer naar de wereldspelen in Amerika. Het spreekt voor 

zich dat wie er toen bij was, mooie herinneringen overhoudt aan Miami, 

Disneyland, Boston, New Orleans, de boottocht op de Mississippi, 

Washington, New York en de vele andere plaatsen waar met gele 

schoolbussen werd doorgereden of waar er gelogeerd werd tot in het 

Holiday Inn.  

Naast de sport waren er ook veel ontspanningsmomenten: een Gordel-

wandeling of fietstocht, een bezoek aan pretpark Walibi, de verblijven in 

Centerparks, een bezoek aan Disney Parijs en nog veel meer. Sportclub 

Druivenstreek kreeg dit alles jarenlang rond maar moest geleidelijk aan 

rekening houden met financiële beperkingen zonder ooit in de problemen 

te komen. Het geregeld sporten bleef, de uitstapjes verminderden wel 



maar waren toch steeds super zoals in Macon of vorig jaar nog in 

Göteborg tijdens het Kim Källström tornooi. 

En we mogen ook zeker 2014 niet te vergeten, tijdens ons 40-jarig 

jubileumjaar, was het Host Town Denemarken, waar wij als gastclub de 

Deense delegatie die deelnam aan de Europese Special Olympics in 

Antwerpen, gedurende een week een warm verblijf met de bijhorende 

emotionele momenten hebben aangeboden op de Hagaard in Overijse. 

Ginette, mede dank zij jou als actief lid, en als langste voorzitster van de 

Sportclub, was dit allemaal mogelijk.  

Nu je de fakkel hebt doorgegeven aan Lise Vanderkelen willen wij je 

duizendmaal danken voor je inzet. Je hebt op de bestaande fundamenten een 

stevige gestructureerde sportvereniging verder uitgebouwd.  

Je zorgde voor een aangename sfeer, voor het gevoel van vriendschap en 

genegenheid, en bovenal bracht je warmte in de club.  

Onze atleten noemden je al wel eens 'moeder' en dat zal je voor onze Sportclub 

Druivenstreek altijd blijven. Bedankt voor alles, namens het bestuur en alle 

leden! 

Een speciale dank ook aan Mimi en Jan Vanormelingen voor hun inzet 

gedurende al die jaren. 

Peter Vandenberghe en Inge Lenseclaes huldigde Ginette en Mimi persoonlijk 

met een overhandiging van een mooie sporthanddoek als waardering voor hun 

jarenlange inzet om sport voor mensen met een beperking mogelijk te maken. 

Wij kijken terug naar een mooie avond. 

Moest je ook graag meewerken in deze club of wil je ook aan sport doen, dan 

vinden jullie alle contactgegevens en meer informatie over onze trainingen op 

onze website: www.sportclubdruivenstreek.  

 

http://www.sportclubdruivenstreek/

