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Zetel v.z.w. AN-
VASPORT 
 

Caritasstraat 2a 
9090 Melle 

Rek.nr.: BE31 7374 1700 4255 
Bic:KREDBEBB 
info@anvasport.be 

Koning Boudewijn-
stichting 

Storting aftrekbaar vanaf 40€ 

Rek. Koning Boudewijnstichting: 
BE10  0000 0000 0404 
Bic:BPOTBEB1  
Vermelding:L82059 - Anvasport vzw 

SPONSORING 
Francine Naudts 
09/369.28.13 -0496/79.48.76 sponsoring@anvasport.be 

VOORZITTER 
Melissa Floré 
050/33.63.27 -0476/67.57.14 voorzitter@anvasport.be 

SECRETARIS + ver-
antw.wintersporten 

Patrick Van De Vaerd 
09/252.21.28 -0495/24.99.63 

secretaris@anvasport.be 

BOEKHOUDING Sabine Decorte sabine@anvasport.be 

REDACTIE 
Marie-Jeanne Van Ballaer 
03/568 61 38 -0477/72 39 90 

redactie@anvasport.be 

VERSLAGGEVING 
Bert Meuleman 
0473/64.12.73 

verslaggever@anvasport.be 

MEDISCH ADVISEUR 
Dr. Wim Verschuere 
09/366.38.35 -0475/31.38.35 

wim.verschuere@telenet.be 

UITLEENDIENST  materiaalmeester@anvasport.be  

VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN 

FIETSTOCHTEN 
Tuur De Haeck 
054/419121  

fietstochten@anvasport.be 

OUTDOOR SPOR-
TEN 

Flori De Greif 
0496/72.48.75 

outdoorsporten@anvasport.be 

WATERSPORTEN 
Jean-Pierre Duportail 
09/251.40.68 -0478/71.01.53 

zwemmen@anvasport.be 

ZITSKI & SKI-
INITIATIES 

Lionel Demeulenaere 
015/41.50.39 -0474/99.65.96 

skiinitiatie@anvasport.be 

Verantwoordelijke 
vrijwilligers,VLG, 
algemene administra-
tie 

De Gendt Ronny 
03/777 70 11 - 0475 777011 

Ronny@anvasport.be 

PROVINCIALE ZETELS - ANVASPORT VZW 

ANTWERPEN 
Marie-Jeanne Van Ballaer 
03/568 61 38 -0477/72 39 90 

antwerpen@anvasport.be 

LIMBURG 
Maarten Carmans 
0476 /93 72 56-011/42 57 48 

limburg@anvasport.be 

OOST-VLAANDEREN 
Greet Borgenon 
054 /419121-0473 /832938 

oost-vlaanderen@anvasport.be 

WEST-VLAANDEREN 
Melissa Floré 
050/33.63.27 -0476/67.57.14 

west-vlaanderen@anvasport.be 

DIRECTE MEDEWERKERS: Hilde Glorieux, Christophe Lefebvre, Marijke Vandenbosch,  
Stef De Moor & Bea Van Cauwenberge, Ann Vanackere, niko Van Cauwenberge 
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WOORDJE VAN DE BOSS  

Na een zeer sneeuwarme winter kwam de zomer 

een paar maanden te vroeg.  Mocht mijn groot-

moeder nog leven, ze zou zeggen dat het de 

schuld was van al die vuiligheid die ze de lucht in-

schieten en ze bedoelde de eerste raketten en 

satellieten die gelanceerd werden.  Misschien had ze toch er-

gens gelijk maar is de “vuiligheid” nu eerder gekend als de uit-

stoot van al onze industrie. 

Terwijl de studenten volop blokken en examens afleggen, draai-

en de zomeractiviteiten op volle toeren.  Zo rap dat zelfs het 

Anvasportje niet kan volgen en de website de beste uitkomst 

biedt, dus ga regelmatig eens kijken op het internet  

Patrick.  

 

LE MOT DU BOSS 

Après un hiver très pauvre en neige, l‟été est ar-

rivé avec quelques mois d‟avance. 

Si ma grand-mère vivait encore, elle dirait que 

ceci est la faute de toutes les saletés qu‟ils ont 

tirées dans l‟air dans le passé, elle veut bien en-

tendu parler des satellites et fusées de tout genre. 

Peut-être a t‟elle raison, mais nous savons dorénavant, que ces 

saletés sont plutôt connues comme étant les rejets de pollution 

de notre industrie.Pendant que les étudiants sont en train de 

revoir leurs cours pour les examens, nos activités estivales 

tournent à plein régime. 

Si vite d‟ailleurs, que notre livret ne peut plus suivre.  Tel-

lement vite qu‟il est dès lors très recommandé de consulter ré-

gulièrement le site internet de Anvasport.Notre site est actu-

alisé régulièrement et est une meilleure alternative .   Patrick 



4 

7 MEI-THAISE AVOND  

 
Nu het winter‑ skiseizoen voorbij is, hield Anvasport op 
zaterdag 7 mei een reünieavond in de conferentiezaal 
bij de firma Claeys – Verhelst in Oudenburg.  Zoals bij 
een vorige gelegenheid wordt ook nu de formule veran-
derd: de kaas‑ en wijnavond werd een Thaise avond. 

Omdat er heel wat mensen van het binnenland kwamen, 

organiseerde Tuur een fietstocht in de namiddag.  Die 

startte om 15 uur op de parking van de firma.  Ze fiets-

ten zo‟n 40 km en verkenden de streek. 

Rond 19.30 u arriveerden de eerste genodigden bij het 

sanitair bedrijf, waarbij ook moeder en ik.  Ook de fiet-

sers kwamen op datzelfde moment aan.  Eenmaal in het 

bedrijf werden we verzocht om de toonzaal te bezichti-

gen.  In de toonzaal zagen we heel wat hulpmiddelen om 

de zelfredzaamheid van o.m. rolstoelgebruikers te ver-

beteren. 

Daarna begaven we ons naar de conferentiezaal waar de 

tafels mooi geschikt waren.  We dronken een biertje of 

frisdrank als aperitief.  Sommigen dronken een Thais 

bier; genaamd Singha.  Een Singha biertje kun je verge-

lijken met onze Jupilerbier.  Zelf dronk ik zo‟n biertje 

bij mijn Thaise maaltijd. 



 

 

7 MEI-THAISE AVOND 

 Deze maaltijd bestond uit 3 verschillende gerechten: 

één met kip, één met varkensvlees en één met scampi.  

De scampi werden gecombineerd met mie, de kip en het 

varkenvlees met rijst.  Gelukkig hebben ze die niet té 

pikant gemaakt.  Terwijl we ons avondmaal nuttigden, 

konden we de foto‟s van de 4 skikampen bekijken.  Tij-

dens en na de maaltijd kaartten we na over de voorbije 

skireizen.  Daarbij werden er ook enkele anekdotes 

verteld.  Dit ging gepaard met een Singha‑biertje.  En 

ik moet zeggen dat het Thais bier niet zo slecht is.  

Daarnaast keken we verder naar skifoto‟s. 

Rond 23 uur gingen de eersten naar huis.  Wijzelf gin-

gen om halftwaalf naar huis. 

Met Thaise groeten 

Stefaan Debeuf  

 

Ter info. 

 
Heeft er iemand interesse in de nieuwe catalogus van 

“De Andere Badkamer” van Claeys-Verhelst ??? 

Die kan gratis aangevraagd worden bij Johan 

Steelandt – advies drempelvrij sanitair.  

(mailadres:  johan.steelandt@claeys-verhelst.be 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.haveinternetwilltravel.com/wp-content/uploads/2009/04/img_0660-465x697.jpg&imgrefurl=http://www.haveinternetwilltravel.com/2009/04/15/back_online_a_buck_a_beer/&usg=__qUuA_fm2jMdTUE4vWaL9oFA0G8U=&h=697&w=465&sz=62
mailto:johan.steelandt@claeys-verhelst.be
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7 MEI-THAISE AVOND  

Met heel veel dank wegens alle anvaspor-

ters aan de firma Claeys-Verhelst voor 

het gebruik van deze prachtige locatie. 



 

7 MEI-THAISE AVOND  

De vriendelijke en bekwame kookploeg 

maakten deze avond tot een festijn waar-

voor onze dank 
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7 MEI-fietstocht  

Verslag fietstocht en 1e Thaise avond 7 mei 2011 

We verzamelden om 15 uur op de parking van Claeys 

Verhelst te Oudenburg.  Nadat we mekaar begroet heb-

ben, begonnen we de fietstocht  onder leiding van Tuur. 

We begonnen de tocht aan het kanaal  van Oudeburg  - 

Nieuwpoort., waar we aan linkerzijde het natuurgebied 

„de Grote Zwaanhoek‟ zagen,  een echte parel!  Nu rich-

ting het kanaal Gent Oostende, richting Jabbeke.  De 

wind was een aangename verfrissing  en we konden rus-

tig genieten van het water en de waardevolle landschap-

pen aan de rechter kant van de vaart, vele weidevogels  

die we konden zien en horen We reden Jabbeke een 

eindje voorbij om dan terug te keren langs Jabbeke om 

via Zerkegem naar Roksem te rijden en dan toe te ko-

men in Ettelgem.  Als we toekwamen in Ettelgem dron-

ken we iets in één van de weinige cafés die „Sportvriend‟  

heet.  Hierna nog even de fiets op om dan nog een stuk-

je door te fietsen tot we nog een eindje langs het ka-

naal Oostende – Nieuwpoort terug keerden  naar de 

parking van de firma Claeys Verhelst.Het was een heel 

warme dag  en de lengte van de fietstocht was niet te 

lang zodat we niet te veel afgezien hebben van de 

warmte.  Nadat we nog iets gedronken hadden aan het 



 

café waar een hond Sabine (van Piet) bijna een been af-

beet gingen we richting de firma Claeys – Verhelst waar 

we ons konden laten rondleiden in de toonzalen van de 

andere badkamer, die zich toespitst op badkamers die 

aangepast zijn voor mensen met een beperking.  Na de 

interessante rondleiding konden we beginnen aan de 

apéro en konden we aanschuiven aan een verrukkelijk 

Thais buffet, klaargemaakt door Ratje en haar Thaise 

vriendinnen. 

Het was een leuke dag waar iedereen (fietser en niet 

fietsers) heeft van genoten, 

Voor herhaling vatbaar en een pluim voor de organisatie 

( Tuur, Ratje en haar team en alle anderen) 

Thomas 
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Mei-fietweekend-tongerlo- 

met fijne herinneringen  



 

Trouw aan onze slogan 

84 vlaamse rolstoelgebruikers trekken in Melsbroek 

een C130 vliegtuig 100m vooruit. 

Waarbij verscheidene anvasporters. 

Hiermee vestigen zij een nieuw wereldrecord. 

PROFICIAT!!!! 

(zie http://www.youtube.com/watch?v=P3gl_j0w3os&feature=related). 

 

 

Met dank aan de Koning Boudewijnstichting 

projectoproep: 20 projecten kregen steun, voor een totaalbe-
drag 

van € 146.425 

waarvan 

Melle: vzw Anvasport (Mensen met een eenzijdige verlamming 
of complexe handicap de kans ge-
ven om zelfstandig te zitskiën op 

Belgische indoorskipistes.) € 12.000  

Bron:jaarverslag K.B.stichting/

Lionel Demeulenaere 
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Beste watersporters, 

Pas ontwaakt van een lange en koude winter-

slaap heb ik hier terug wat nieuws over het wa-

terskiën, je weet wel, glijden over het water bij 

middel van ski's of zitski of de funboei. Jullie 

waren zo enthousiast dat ik al een paar data 

heb kunnen vastleggen. 

Neen, neen het is niet voor vandaag, volgende 

week of volgende maand wees gerust, wij laten 

eerst de zon zijn werk doen om toch redelijk 

lauw water te verkrijgen. Hier zijn de data, en 

er zullen er nog komen. 

Met volgende data kun jullie al uw kalender spij-

zen en afspraken maken : ik verwacht jullie in 

groot aantal verspreidt over het gans seizoen 

om ofwel eens te proberen ofwel uw vorige ken-

nis van het waterskiën bijschaven of gewoon 

eens uw vrienden te komen steunen bij deze 

adembenemende discipline het waterskiën. 
  

Watersport  
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Watersport  

Beste sportvrienden, 

 

Met het mooi weer beginnen ook de sportacti-

viteiten op het water.  Zoals ieder jaar organi-

seren wij terug initiaties waterski voor An-

dersvaliden.  Heb je zin om een kijkje te komen 

nemen of zelf van deze adembenemende disci-

pline te genieten dan schrijf je U in voor een 

of meer van de volgende initiaties bij de-

moor.miche@gmail.com  of tel. Op het nummer 

0495 83 67 56 

 

Het skimateriaal zijnde zitski, funboei, klassie-

ke ski‟s, skipakken en reddingsvesten zijn ter 

plaatse; breng dus alleen uw zwemgerief, bad-

handdoek en slippertjes mee.  

Drank is te bestellen in het clubhuis, pick-nick  

mag meegebracht worden.  

 



 

Na uw inschrijving, krijgt U een routebeschrij-

ving en de prijs per initiatie varieërend tussen 

18 en 22  € per beurt – een beurt telt de indivi-

duele les, en twee maal de ronde van de plas bij 

het direct lukken of vier maal optrekken en een 

tweede poging na een kleine rust. 

Een inlichting meer, bel of mail, uw vragen wor-

den steeds beantwoord.  

        Miche De Moor  

       Bloso Initiator Dis   
 

Watersport 
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Watersport-agenda 

27 mei 2011 

Hoge Dijken – Oudenburg/Roksem  vanaf 18u  

08 juni 2011 

VVW Waesmeer –Tielrode/Temse  

vanaf 14u tot 17u 

10 juli 2011 Décalage in Yvoir  vanaf 14 u 

29 juli 2011  

Hoge Dijken – Oudenburg/Rokem vanaf 18 u 

20 aug. 2011- Genkse Wateskiclub – Genk 

vanaf 14u tot ……. 

14 sept 2011-VVW Waesmeer-Tielrode/

Temse vanaf 14 u 

Iedere 1e en 3e zaterdag van iedere maand 

in SWKSchoten   vanaf 10u tot 13u 

Iedere woensdag van iedere maand  

Schuurbeekskenplas/De Pinte  van 14u 

………. 
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Avonturenweekend Durbuy  
Wanneer  

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni 2011 

Start  

Vrijdag met het avondmaal om 19u30 

Einde  

Zondag na het middagmaal 

Waar 

Verblijf in vakantiecentrum(volledig rolstoeltoegankelijk) 

Mont-Des-Pins    Dennenheuvel 

Rue Mont-Des-Pins 100 

6941 BOMAL Sur Ourthe 

De activiteiten gaan door op het vakantiedomein”La petite merveille” in 

Durbuy 

De deelnameprijs bedraagt voor het weekend : 

- overnachting :- € 30 per persoon in de slaapzaal (8 personen) 

- ofwel : -€ 200 voor een kamer van max. 4 personen (onderling te rege-

len) 

- eten & activiteiten : € 70 per persoon 

Inschrijven via de website en storting van het volledig bedrag op rekening 

van Anvasport, tot alles bezet is. 

De activiteiten worden afhankelijk van de weer- en watertoestand geko-

zen uit : kajakken, death-ride, hoogteparcours, adventure parcours, klet-

tersteigroute, mountainbiken of fietsen. 

ANVASPORT vzw 

p/a VAN DE VAERD Patrick  

 Caritasstraat 2a.  9090 Melle       

Rek.nr. 737-4170042-55 
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Zeilen ondanks beperkingen 

Een prachtinitiatief ! 

Voor jongeren met fysieke beperkingen van 16  

tot 99 jaar… 

Een volledig aangepast zeilschip met deskundi-

ge begeleiding maakt van 30 juli tot 12 augus-

tus een prachtreis.  

Prijzen en inlichtingen: 

www.jst.org.uk 
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Helpers gezocht 

Anvasport is nog steeds op zoek naar mensen die een 

handje kunnen toesteken in ons ski-lokaal te Beervel-

de, Lochristi. Door de vele initiaties en de komende 

skivakanties is elke hulp welkom. Het maakt niet uit of 

het tijdens de week of in het weekend is. 

Indien je wil helpen, stuur dan een berichtje naar: 

materiaalmeester@anvasport.be  
 

Alvast bedankt, 

Het Anvasport-team 

mailto:materiaalmeester@anvasport.be
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Indoorski-Peer-Komen 

Ski indoor openingsweekend 24 & 
25/09/2011 te snow-valley Peer 

Opleiding voor monitoren en ski initiaties. 

 

En de initiaties  

Te ice mountain te Komen-Waasten 

08/10/2011 

05/11/2011 

03/12/2011 

 

Onder voorbehoud  

snow valley te Peer 

22/10/2011 

19/11/2011 
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 afspraak : 

 

We verzamelen zoals gewoonlijk om 

12.30u   

aan: 

Het cafe "De Waterlander" is gelegen 

op het recreatiedomein 't Fort van Bor-

nem 

Adres: Barelstraat 228 

Gemeente: 2880 Bornem  

site: http://www.fortvanbornem.be/

Waterlander.aspx 

plan: http://www.fortvanbornem.be/

Images/Ligging.jpg 
Informatie www.fietsdodentocht.be Programma 

Fietsdodentocht Bornem 

7 augustus 

http://www.fortvanbornem.be/Waterlander.aspx
http://www.fortvanbornem.be/Waterlander.aspx
http://www.fortvanbornem.be/Images/Ligging.jpg
http://www.fortvanbornem.be/Images/Ligging.jpg


 

Vraag van de redactie 

De  artikels digitaal verwerkbaar 

op mail te zetten zonder zoektocht 

tussen talrijke andere artikels. 

Artikels of reclame tijdig te be-

zorgen.      Bedankt 



28 

 

 



 

AGENDA  
 

Juni 2011 Vrijdag, 24 Juni 2011 - Zondag, 26 Juni 2011  

Avonturenweekend in Durbuy  ::  Algemeen 

Juli 2011 Zondag, 10 Juli 2011 14:00 

Initiatie waterski voor Andersvaliden.  

Vrijdag, 29 Juli 2011 18:00 

Initiatie waterski voor Andersvaliden.  

Augustus 2011 Zondag 7 augustus 12.30u 

Fietsdodentocht– Bornem 

Zaterdag, 20 Augustus 2011 14:00 

Initiatie waterski voor Andersvaliden.  

Woensdag, 24 Augustus 2011 - Zaterdag 27 Augustus 

2011  

zomer indoor ski en snowboardstage VLG te Ice 

Mountain te Komen... 

September 
2011 

Woensdag, 14 September 2011 14:00 

Initiatie waterski voor Andersvaliden.  

Vrijdag,16 September 2011-Zondag, 18 September 

2011 

Weekend Veerse meer: Algemeen 

Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 

Monitoren-indoor –Peer 

Oktober 2011 Zaterdag 8 oktober 2011 

Indoorski-Komen 

Zaterdag 15 Oktober 2011– Breughelavond 

http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=173&Itemid=60&year=2011&month=06&day=24&uid=2fa8c3bc441596ae1c00370cb9dbc7b8
http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=year.listevents&Itemid=60&catids=38
http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=169&Itemid=60&year=2011&month=07&day=10&uid=bcb509b22ee6340253ee776b7dc63a68
http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=170&Itemid=60&year=2011&month=07&day=29&uid=0f72bca806216e141b5faea87b9364df
http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=171&Itemid=60&year=2011&month=08&day=20&uid=7dca847e0245e9286311b38786eba7e1
http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=174&Itemid=60&year=2011&month=08&day=24&uid=7fb1a2bde6d56137ae5ffa781802ef44
http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=174&Itemid=60&year=2011&month=08&day=24&uid=7fb1a2bde6d56137ae5ffa781802ef44
http://www.anvasport.be/site/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=172&Itemid=60&year=2011&month=09&day=14&uid=9ca943657249af614fc26ab352f0952c
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Contactadres: 

Caritasstraat 2a 

9090 Melle 

09 / 252 21 28 

Ik word lid van Anvasport! 

Naam + voornaam   

Straat   

Postcode   

Gemeente   

Tel   

Gsm   

E-mail   

Geboortedatum   

Lengte   

Gewicht   

Rijksregisternummer   

Andersvalide     ⃞  

Valide     ⃞  

Vlaams Fondsnummer   vf/ 

VLG - nr  (Vlaamse Liga 

voor Gehandicaptensport) 
  

Anvasportboekje per post      ⃞    e-mail      ⃞  

Elektronische nieuwsbrief  ja      ⃞    nee      ⃞  

 Andere gezinsleden die aan onze activiteiten wensen deel te nemen:  

Naam + voornaam Geboortedatum 

    

  

  

  

    

    

Ken je iemand die lid wil worden van Anvasport? 



 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw  

p/a Huis van de Sport  

Zuiderlaan 13  

B-9000 Gent  

 

Tel +32 (0)9 243 11 73 

GSM +32 (0)477 76 48 32 

fax +32 (0)9 243 11 79 

lies.dobbels@vlg.be  

www.vlg.be  

 

 
 

 

mailto:lies.dobbels@vlg.be
http://www.vlg.be
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