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Woordje van de Boss  

                    

Terwijl de studenten aan het zwoegen waren op hun examens, werd door 

enkele stoere mannen het ski-kot gevoelig vergroot zodat al het nieuwe 

materiaal een plaatsje heeft. 

Dat we een speciale engelbewaarder hebben bij de weergoden werd nog-

maals bevestigd tijdens het fietsweekend en bij het zeilen. 

De zomeractiviteiten komen er aan en nu al worden de ski-initiaties voor-

bereid. 

Je ziet, in ons zilveren jubileumjaar zitten we zeker niet stil. 

Ons traditionele Breughelfeest (dat al warme hespfeest was geworden) zal 

dit jaar een meer feestelijk karakter hebben.  Het is tenslotte niet elk 

jaar een zilveren jubileum, dus hou zeker zaterdag 20 oktober vrij in uw 

agenda. Tot binnenkort !  Patrick  

 
Le mot du Boss 

Pendant que les étudiants étaient très occupés avec leurs examens, notre 

atelier de ski a été sensiblement agrandit par quelques hommes forts afin 

de pouvoir organiser le rangement du nouveau matériel. 

Notre ange gardien a de nouveau fait son possible pour nous donner une mé-

téo superbe pendant notre weekend à vélo et les initiations à la voile. 

Les activités de l’été sont au programme et nous planifions déjà nos initia-

tions de ski. 

Vous pouvez constater que même lors de notre jubilé d’argent nous débor-

dons d’énergie. 

Notre fête de Breughel traditionnelle (également connue comme festin de 

jambon chaud) sera cette année plus festive.  Nous ne fêtons pas chaque 

année un jubilé d’argent, donc, retenez le samedi 20 octobre libre dans 

votre agenda. 
A bientôt         Patrick 
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Wie lijkt nu op wie na 25 jaar 

Pendelen op ski’s tussen Oostenrijk en Frankrijk.                  

Je kan het nostalgie noemen, maar voor mij een ervaring die ik voor geen 

geld ter wereld had willen missen. 

Hier komt mijn verhaal. 

We waren jong maar toch een beetje ervaren op skigebied. 

Van De Vaerd en zijn Hildeke gingen al jaren meeskiën met onze Jeugdclub 

Dansana uit Meerbeke onder leiding van Frans Dekens, turnleraar in de 

school Don Bosco te Halle, ervaren skier en bergbeklimmer (sinds jaren 

overleden na een blikseminslag bij het bergbeklimmen), 

1987-2012 

 25 jaar anvasport 
Een impressie van de eerste jaren 
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 collega van Dansanalid Eric De Vidts en toen ook volleybaltrainer van de 

ploeg waarin Hilde speelde.  

Uit die skiperiode dateert ook mijn bijnaam Kaviaar omdat ik altijd zwarte 

bollekes als oorbellen droeg. 

Tijdens deze jaarlijkse skikampen naar Zams in Oostenrijk ontstond 

waarschijnlijk de droom van Van De Vaerd  : namelijk zijn hobby doorgeven,  

aan personen met een amputatie,: waar hij dagelijks mee bezig was in de 

loopschool.  Hij was er immers van overtuigd dat hij geamputeerden met of 

zonder prothese kon leren skiën. 

En we kennen hem nu toch allemaal al een beetje : als hij iets in zijn hoofd 

heeft …. 

Waarschijnlijk heeft hij een tijdje op dit idee zitten broeden maar uitein-

delijk kwam het ei er uit. 

Immers begin 1987 kreeg ik op een dag een telefoontje om te vragen of ik 

mee wou op skikamp  om de begeleiders van andersvaliden skiles te geven. 

Meestappen op deze latten deed mij toch even nadenken want ik had geen 

enkele ervaring op dat gebied. Anderzijds was meewerken aan dergelijk initi-

tatief voor mij een  uitdaging  waar ik tenslotte niet kon aan weerstaan en in 

feite moest ik toch alleen maar skiles geven aan de begeleiders. 

Maar ter plaatse kwam dan voor mij de koude douche : Van De Vaerd had 

even nagedacht en vond het beter om de groepen te mengen, want bij het 

vallen zouden validen kunnen meehelpen om de anderen recht te trekken. 

Hoe moest ik dit nu aanpakken ?  

Daar stond ik dan.  Want in die tijd had ik amper gehoord van iemand met 

een amputatie, had nooit een amputatie gezien, wist niet goed hoe met deze 

personen om te gaan en had geen enkel benul van wat de mogelijkheden 

waren van prostheses. Dat ik er in het begin wat onwennig bij liep viel 

enigszins op want op een dag kreeg ik van één van mijn kamergenotes  de op-

merking dat ik niet naar een amputatie durfde te kijken, en ik moet toegeven 

dat ze op dat moment nog wel gelijk had ook. 

Maar Van De Vaerd had weldegelijk alles goed voorbereid met zijn pro-

efkonijn  Marnix die hij in de loopschool begeleidde. Daarbij had hij ook 

beroep gedaan op Luc Kerremans, olympisch skier op één been. Dus we zaten 

goed.  



 

In de beginperiode waren we maar met een 4-tal skimonitors. Onze eerste 

leerlingen brachten ons veel bij. Zij vertelden ons in feite hoe je het best 

met een prothese kon skiën en waar er iets wrong dat kon bijgesteld 

worden. Zo evolueerden wij van blokjes in de skibotten tot het bij mekaar 

houden van de ski’s met een elastiek om het skiën te vergemakkelijken. Wij 

leerden van hen en zij van ons. 

‘s Avonds werd er nagepraat over de belevenissen en de prestaties van de 

dag en werd er leute en plezier gemaakt om  wat er tijdens de dag was be-

reikt te vieren. Al was het voor onze hoofdmonitor Luc toch wel een li-

jdensweg om skiën en nachtelijke uitspattingen te combineren.  

Tijdens één van de sfeeravonden in de blokhut Arnica werd er bij gebrek 

aan bier als alternatief schnapps geschonken met als gevolg dat iemand op 

de terugweg naar zijn hotel verklede pony's zag. 

Maar niet alleen op skigebied zagen wij mensen, met vallen en opstaan, hun 

grenzen verleggen . Ook op sociaal vlak ging het zelfvertrouwen van velen de 

positieve kant op. Zo herinner ik mij dat de mama van Frank mij op een 

avond kwam vertellen dat zij zo blij was dat haar zoon het opnieuw waagde 

om te dansen, iets wat hij sinds zijn amputatie niet meer aandurfde en 

ervoor was hij zo’n dansfreak geweest. 

Het eerste skikamp was op alle vlakken een dusdanig success dat werd af-

gesproken om dit over te doen.   

Het volgende jaar reisden we met het vliegtuig naar Ramsau  en door een 

staking bij het vertrek in de luchthaven maakte Van De Vaerd kennis met 

Wim Verschuere, die als dokter voor de skikampen van de mutualiteit 

dezelfde bestemming aandeed, en zijn vrouw Anneken. 

Sommige sliepen dat jaar op kamers boven de koeienstal van ons verbli-

jfpension, met als gevolg heel veel zieken en Dokter Wim kon dan ook direct 

aan de slag bij Anvasport. 

Hoofdmonitor Luc had dit jaar alvast zijn vrouw  Joke meegebracht om 

deze maal een kamer te hebben waar hij ongestoord kon slapen. Maar  op 

een avond midden in de nacht werd hij toch uit bed gehaald want sommige 

kastaars wilden hem nog iets vragen over een skiprobleem.  

De Garnaal, skimonitor ingehuurd bij de plaatselijke skischool, was niet al-

leen een onderlegde skier maar tevens ook knap en bracht dan ook het 

hoofd van vele vrouwen op hol. 
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Daarna trokken we enkele jaren naar Gresse en Vercors en ook al hadden wij 

het eerste jaar de filmploeg van “ommekaar”  mee,  toch was dit een  ramp-

jaar qua sneeuwomstandigheden. De pistes waren om ter groenst,  slechts op 

één afdaling was een laagje kristalheldere sneeuw gespoten.  

De avondaktiviteiten  liepen dan ook nogal dikwijls uit en daar kon monitrice 

Joke over meespreken want op een morgen kwam niemand van haar groep op 

het afgesproken uur opdagen en stond zij daar maar met haar vingers te 

draaien. 

Tijdens één van onze verblijven in Gresse aan Vercors was onze hoofdmoni-

tor Luc ook overgestapt op het skiën met prothèse. Maar de voorlaatste dag 

van ons verblijf maakte hij een zodanig zware val dat hij wel 3 uur op het 

terras van de Sun valley bleef zitten om te bekomen. 

Het volgende jaar deed Eddy de videofilmer zijn intrede en zijn  optreden, 

want alles wat maar bewoog of zelfs niet, werd vastgelegd : de hopen 

sneeuw , het enorme plezier en zelfs ons Annie die naar huis moest met een 

blinde darmontsteking. 

En misschien kwam het wel door de overname van het plaatselijk restaurant 

door italianen dat sommigen het nodig vonden om tot in de vroege uurtjes op 

het terras te fylosoferen over het leven. Ook al was het koud de alcohol 

hield ons warm, nietwaar Lionel. 

Van Frankrijk trokken wij terug naar Oostenrijk. In Kitzbühl lag er de 

eerste dag weinig sneeuw dus gingen we maar met zijn allen aan de toog 

hangen waar Pauline, de locale Oostenrijkse Heidi, in het middelpunt van de 

mannelijke belangstelling stond. 

Doorheen het skiverblijf  werd zij meer en meer de oogappel van velen en 

kon zij niet meer  weerstaan aan de charmes van enkele van onze mannelijke 

skieërs. 

Sommigen dreven het zelfs  zo ver dat zij bij de quiz, om alzo haar aandacht 

te trekken, een onvergetelijk optreden gaven door zich met hun dekbedden 

te verkleden in prachtige baby’s. 

Anderen trachten op haar indruk te maken door onbekende, onvindbare wan-

delingen te maken waarop er bij Van De Vaerd toch enige paniek ontstond 

want wat zou onze premier hiervan wel denken als  deze doelloze wandelaar 

zich in één of andere vallei kenbaar zou maken. 



 

In de analen van Goldegg-Weng zal Anvasport ook wel met grote letters te-

rug te vinden zijn.  

De skiprestaties van Wannes werden immers dat jaar gevolg door een 

TVploeg van de BRT en kwam het nu door hun aanwezigheid, ik weet het 

echt niet maar in de kelderbar van het hotel vonden er zeer zware nachten 

plaats en in de quiz leidde de lingerieproef tot een groot schandaal. 

Niettegenstaande dat werden de omringende bergen en dan zeker de 

kinderlift  van het hotel van Peter platgeskied. En sommigen die daar meer 

dan zwarte sneeuw gezien hebben zijn er nu nog steeds bij om hun ski-

ervaring  met  bovenbeenamputatie door te geven. 

Om het 10 jarig bestaan van Anvaport te vieren trokken we over London 

naar Canada, en misschien al vergeten maar een deel van onze baggage bleef 

achter in Heathrow. Het werd een speciaal skikamp om nooit te vergeten.    

Daarna trokken we naar Les Gets en dat is nu nog steeds onze standplaats 

waar we jaarlijks  de pisten platskiën. Daar hebben we ook ons 15 jarig jubi-

leum kunnen vieren. Beth Fox , skimonitrice gespecialiseerd in het skiën met 

andersvaliden kwam special over uit Colorado om ons nog wat ski tips te g 

geven. Haar aanwezigheid werd ten zeerste gewaardeerd, sommige stabilo- 

skiers herhalen nu nog dikwijls : dat heeft Beth Fox mij bijgebracht. En 

hadden wij haar niet gehad wie weet waar onze blinde skier zou zijn beland. 

20 jaar Anvasport werd gevierd in La Grande Lanière en een afdaling met 

fakkels tot in het dorp van Les Gets zelfs tijdens het eerste zitski-kamp 

was de apotheoses. 

Ook hier hebben we samen al veel onvergetelijke momenten kunnen beleven : 

van liefdeshistories, weddenschappen om bij verlies in adamskledij rond het 

hotel te lopen, haarknippen tot  …..te veel om op te noemen. 

Gedurende al die jaren hebben Van De Vaerd en ik mekaar om beurt 

afgewisseld om de bar te sluiten zodat wij van alle gebeurtenissen op de 

hoogte bleven. Alles werd dan ook  zeer minutieus genoteerd met de be-

doeling om een boek te schrijven over de vele Anvasportverhalen op en bui-

ten de pistes. Spijtig genoeg vinden wij tot nu toe geen uitgeverij die dit 

boek wil publiceren. 
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Wie zich echter geroepen voelt om nog wat andere anekdotes neer te pen-

nen kan zijn verhaal steeds doen in een volgende Anvasportje.  

Tussen haakjes tijdens het skikamp eind januari heb ik gemerkt dat het tijd 

wordt om ook een oogje in het zeil te houden op de Boss. Aan de toog met 

pint in de ene hand en telefoon in de andere zag ik hem zijn pint naar zijn 

oor brengen om de telefoon op te nemen !!!! 

Tijdens deze 25 jaar kende Anvasport ups en downs : er zijn blije momenten 

geweest, maar spijtig genoeg zijn er ons door de jaren heen ook mensen 

ontvallen. Ook hen willen wij betrekken bij deze jubileumviering door even 

bij hun heengaan stil te staan. 

Bedankt aan alle Anvasporters die ik tijdens 

de afgelopen jaren heb mogen leren kennen 

voor hun vriendschap, enthousiasme en 

inzet om samen de grenzen te verleggen. 

Hop naar het volgende jubileum. 

Rita Kaviaar 
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Sommige van onze leden zijn zo gedreven dat ze er 

zelfs in slagen om gerenommeerde buiten-

landse diploma’s te behalen.  

Een welgemeende proficiat aan Lionel.” 



 

Fietsdodentocht Bornem 

5 augustus 

 afspraak : 

We verzamelen zoals gewoonlijk om 

12.30u  aan: 

Het café "De Waterlander" is gelegen 

op het recreatiedomein 't Fort van Bor-

nem 

Adres: Barelstraat 228 

Gemeente: 2880 Bornem  

inschrijven  langs website of Tuur  De 

Haeck 054/419121 

fietstochten@anvasport.be 

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

Waterlander.aspx 

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

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

mailto:fietstochten@anvasport.be
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
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ANVASPORT : Zeilinitiaties met 

Mini-J zeilbootjes 

 

Onze Anvasport-zeilinitiaties werden dit jaar ge-

geven op de Gavers te Harelbeke  4 Mini-J zeilbo-

ten en hadden plaats op de 1ste zaterdag van juni . 

Deze Mini-J zeilboten werden oorspronkelijk ont-

worpen voor mensen met een fys.beperking, maar 

worden nu ook zeer ‘bevaren’ door de echte wed-

strijdzeilers : de zeiler neemt een comfortabele liggende houding aan in de 

zeilboot (zie foto’s op website Anvasport) welke door de ballast onderaan de 

kiel zeer stabiel is en niet kan kantelen en doet alle manoeuvers alleen (voor- 

en grootzeil trimmen en sturen met de handen of met de voeten), hierdoor 

kan iedere persoon met een fys.beperking deelnemen aan deze initiaties en 

proeven van de plezieren van de zeilsport. 

Doordat de anva-zeiler gans alleen zit in de zeilboot (initieel een schrik wel-

ke na 5 min. reeds overwonnen is), ontdekt en ervaart hij/zij op het rustige 

water het grote gevoel van zelfstandigheid in de mobiliteit welke hij of zij 

in het dagdagelijkse hulpbehoevend drukke leven van een andersvalide zel-

den krijgt ! 

Deze initiaties worden georganiseerd door Greet 

SEGEBARTH en Werner MORING, allebei gebrevet-

teerde (oud) zeilmonitors van BLOSO en ondersteund 

door een  monitor  van VVW/BLOSO  welke o.a. in-

staat voor de veiligheid (zwemvesten, begeleidings-

boot) en instructies langs en op het water. 

 

Greet & Werner    
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Zaterdagmorgen 02 juni – 06.30u – 

Nieuwpoort : grijs weer- weinig wind ;  

vooruitzichten : ’t komt wel allemaal 

goed, Anvasport heeft een afzonderlijke 

beschermheer !! 

Harelbeke – Gavermeer 09.30u : lichte 

opklaringen en windkracht 2 BF !! 

3 Mini-J’s liggen op ons te wachten en Karel en Arne staan reeds klaar om 

alles in goede banen te leiden en voor de veiligheid aan en op het water te 

zorgen. 

De vertrouwde Anva-gezichten komen ook reeds toe om mee te helpen de 

zeilbootjes op te tuigen, in orde te maken en te water te laten. 

Johan, Liesje en Pieter als eersten schepen in : 

als een doorwinterd 

schipper neemt Johan 

het commando over 

‘zijn’ blauwe Mini-J en 

zeilt op verkenning 

naar het einde van het 

meer : we zien hem het 

eerste uur niet meer terug !! 

Liesje neemt de voet gestuurde Mini-J en ver-

trekt eveneens met haar gekende glimlach op 

het water; deze zien we ook niet meer terug 

voor het eerstvolgende uur !! 

 

zeilinitiatie Mini-J 

Gavermeer te Harelbeke 

zaterdag 02-06-2012 



 

Pieter wordt diets gemaakt hoe de zeil-

bootjes ineen zitten en hoe hij met de wind 

en de zeilen moet omgaan; na een 10-tal 

minuutjes ligt hij enthousiast met zijn bre-

de smile in de Min-J en  kiest het ruime 

sop vergezeld van de security-boot : woor-

den ontbreken hem om zijn emoties te ver-

talen !!  ‘We zien dermee weg hé….!!’ roept 

hij ons nog na. 

Ondertussen komt Philip op het ponton aangestapt, met op zijn hoofd zijn 

filmcamera om alles vast te leggen; hij heeft al ervaring met zeilen en 

neemt met een gerust gemoed plaats in de Mini-J : met een vaste hand op 

het stuur en aan de schoten van de zeilen, vaart hij als een geroutineerd 

zeiler weg van het ponton, eveneens met een brede glimlach.  Ondertussen 

staat onze Pieter te trappelen van ongeduld om nog een beurt te maken in 

de Mini-J want hij vindt dit toch zo ‘leutig’ en ‘plezant’. 

Daar komt Ludo goeie dag zeggen op het ponton en we kunnen hem overtui-

gen eens een toerke te maken in één van de zeilbootjes : aarzelend want ‘ik 

ken hier niks van’ vertrekt hij en na enkele ogenblikken zien we hem met 

een elan op en neer zeilen op het meer; wanneer hij aanlegt zegt hij ons 

‘zich te willen verdiepen in die techniek en dat zeker en vast nog te doen’. 

Een motorrijder komt aangereden aan de waterkant !  Jean is van het verre 

Limburg met zijn ferm stalen ros naar Harelbeke afgezakt om ‘effekes 

goeie dag’ te komen zeggen !  Niet bang van een nieuw avontuur, stapt hij in 

een Mini-J en na wat uitleg vertrekt hij en kiest 

het ruime sop.  Stefaan heeft een filmcamera op 

de mast vastgezet en alle gezichtsuitdrukkingen 

van Jean op het water worden vastgelegd (we 

bezorgen die beelden wel aan Jean…)! 

Schoorvoetend komt Dominique vergezeld van 

Lyvia poolshoogte nemen, maar begint alvast met 

‘ ik begrijp die logica hiervan niet….!’ – Arne legt 

het met veel geduld uit en uiteindelijk worden de 

trossen van Dominique gelost met enig ge-

schreeuw en getier; na een aantal pirouettes op 

het water vindt Dominique het noorden terug en 

begint beetje bij beetje de ‘logica’ onder de knie 
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te krijgen – ondertussen vaart Lyvia als een volleerde zeilster tussen de 

talrijk opgekomen zeilleden van de zeilclub op het meer, en komt af en 

toe haar vriendin aanmoedigen door een paar rondjes rondom haar te va-

ren. 

Melissa en Nico schepen tegelijkertijd in : Nico geniet ten volle van de 

stilte alleen op het water…. en Melissa heeft blijkbaar liever het ‘zware-

weer-zeilen’ zoals toen in Oostende op de spuikom :  6BF en witte koppe-

kes op het water. 

Erica had mij een berichtje gestuurd tijdens de week waarin ze meldde 

dat ze totaal zeil-neofiel was en of dat wel zou gaan ! We hebben haar in 

een zeilbootje gezet met de nodige uitleg en weg was ze :  de schrik 

overwonnen en langzamerhand wat meer snelheid nemen, en terug zien we 

een brede smile op een gelukkig gezicht verschijnen. 

Ondertussen komen verschillende Anvasporters in de namiddag de deel-

nemers aanmoedigen, en komt het einduur in het zicht.  Op het terras 

van de club wordt er nog in de zon met een goeie pint gezellig nagebab-

beld over de avonturen op het meer en getoast op de verjaardag van The 

Boss (gefeliciteerd Patrick !) . 

 

Wij wensen hiervoor dan  ook de Zeilclub van de 

Gavers te Harelbeke oprecht bedanken voor het 

onthaal, het gebruik van de Mini-J’s en de omkade-

ring door Benoit,Lieve, Arne en Karel. 

Alvast tot volgend jaar !! 

Wie verder zeil-interesse heeft kan steeds terecht 

in de Zeilclub van de Gavers : zie website 

www.zeilclubgavermeer.be 

Zie ook de extra aanbieding van de ZCGH op de 

website van Anvasport. 

 

Werner & Greet 



 

 25 jaar anvasport 

Reden tot feesten-20 oktober 

BREUGHELFEEST 

Om het Jubileum jaar van Anvasport feestelijk te vieren nodi-

gen wij alle leden, van vroeger en nu,  jong en oud, uit om eens 

fink uit de bol te gaan op  muziek van door de jaren heen. 

Verschillende eetkraampjes worden eveneens voorzien om tus-

sen de danspasjes, de gezellige babbels over vroeger en nu tus-

sen pot en pint,  de energie wat op peil te houden. 

Noteer alvast de datum van deze feestelijke avond in uw agen-

da.   

Binnenkort inschrijven via de website 
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Parantee 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@parantee.be  

www.vlg.be  

Zeilinitiaties met Mini-J zeilbootjes 

Wie wenst deel te nemen kan dit aan heel de-

mocratische prijzen en op volgende data.. 

  

Op zo vm. 

 5&12 aug, 9&30 sept en 14&28 okt. 

10 € huur boot en 5 € deelname in de kost 

(monitoren & motorboten). 

 

Zeilclub de Gavers te Harelbeke 

 

 

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

Veerse Meer 14 – 16/09/12 

Locatie : camping de witte raaf 

Muidenweg 3  

4341 PX Arnemuiden 

Zeilen ,fietsen en kanovaren. 

Zaterdagavond BBQ . 

Inschrijven bij  

Van de Vaerd Patrick . 

Helpers gezocht 

Anvasport is nog steeds op zoek naar mensen die een handje kunnen 

toesteken in ons ski-lokaal te Beervelde, Lochristi. Door de vele initi-

aties 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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Avonturenweekend Durbuy  



 

-Ski-initiaties 2012- 

-Skikampen 2013- 

13/10/2012  initiatie ice Mountain te Komen-Waasten  

14/10/2012  opleiding monitoren te Komen-Waasten ( voormid-

dag theorie, namiddag praktijk )  

27/10/2012  initiatie ice Mountain te Komen-Waasten  

10/11/2012  initiatie  Snow Valley te Peer 

24/11/2012  initiatie ice Mountain te Komen-Waasten  

01/12/2012 initiatie  Snow Valley te Peer 

08/12/2012 initiatie  Snow Valley te Peer 

Dag planning initiaties:  

Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( enkel kleine piste ) 

Sessie2: 12u00 tot 13u15 ( enkel kleine pis-

te ) 

Sessie3: 14u30 tot 15u45 (enkel gevorderden -grote piste ) 

Skikamp 1:  Vertrek 18/01/2013 terug op 27/01/2013 

Skikamp 2:  Vertrek 25/01/2013 terug op 03/02/2013 

Skikamp 3:  aanvullend skikamp voor zelfstandige skiërs  

( met eigen vervoer ) zo 03/02/2013 tot vr 08/02/2013 

 

Familieskikamp:  Vertrek 29/03/2013 terug op 07/04/2013 

inschrijvingen skikampen vanaf vanaf onze breughelavond 
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Fietsweekend te Peer 
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WATERSPORT 

Beste Sportvrienden,   

Hierbij als herinnering nogmaals de data voor initiatie waterski 

- speciaal voor jullie uitgekozen.  

Ik hoop een paar mensen terug te zien en in afwachting van uw 

inschrijving op een van deze of op allemaal, wens ik jullie heel 

mooie verlofdagen toe.  

Vriendelijke sportieve groeten, Miche  

Vrijd 03.08   BK + BENELUX BAR – MAURIK 

Zat 04.08  “”  “”  “”  “”  “”  “”  “”  “” 

Zon 05.08  “  “  “  “  “  “”  “  “   

Woe 08.08  …………………… 

Zat 11.08  INI-DIS –TO WALK AGAIN/   

    ZILVERMEER-MOL 10U 

Zond 12.08  TOU-PROFONDEVILLE    OF RACE 1 

13 TOT 19 AUG  EK-RACE/GENK   19 FINALE  

Vrij 17.08  HOGE DIJKEN   -TOU JEUGD 

Zat 18.08  TOU-HOGE DIJKEN  of   

    TO WALK AGAIN-ZILVERMEER-MOL 

Zon 19 aug  FINALE   EK RACE   

Woe 22.08  VVW BRUSSEL -INI-DIS/14 TOT 17u  

Z-Z 25/26.08  TOU-SWK/SCHOTEN 

Woe 29.08  VVW BRUSSEL - INI-DIS/14 TOT 17U… 

Vrijd 31.08  SENIOR  SLALOM  SPECIAL -  TOU 



 

Z-Z 01/02.09  MWK-CUP – TOU/MECHELEN 

Din 04.09  VVW GIERLE  - INI-DIS  ???  

Woe 05.09  …………………….. 

Zat 08.09  WAK-EHN BELG. KAMP. 73. 

Zond 09.09  WEPION     OF    WAK-EHN  

Woe 12.09  INI-DIS –VVW WAESMEER  14 TOT 17U 

Zat 15.09  CABLE  WAK    OF   

    VVW BRUSSEL –INI-DIS 

Zond 16.09  CABLE  WAK  -  THE SPIN/KNOKKE 

Din 18.09  VVW GIERLE – INI-DIS  ????? 

Woe 19.09  …………….. 

Zat. 22.09  VVW BRUSSEL – INI-DIS ?????………………. 

Zond 23.09  …………… 

Zat  29.09  VVW BRUSSEL – INI-DIS  ?????? 

Zond.30.09  ………………………  
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 Rolstoel vriendelijk huis met zwembad te huur in Vi-

naros (provincie Castellon comunidad Valenciana). 

 Twee toegankelijke slaapkamers met elk eigen bad-

kamer waarvan één rolstoelaangepast (bad) en één 

niet (douche). 

 Met rolstoellift toegankelijk dakterras/dakstudio. 

Fietsen en een rolstoeltracker. 

 Optioneel aangepaste auto. 

 Beschikbaar na 17 augustus 2012. 

Info: Rietclaeys@hotmail.com of 0032 475 933188 

ervaring delen 
“voor al wie een ringliner heeft: ik kan voor 1€ een 

busje alcoholgel bezorgen!  

Alex 

 Alex Cosemans 

Kozenstraat 125 

3512 Stevoort - Hasselt 

mailto:Rietclaeys@hotmail.com
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AUGUSTUS 2012 5 augustus 

FIETSDODENTOCHT BORNEM 

18 augustus 

ON WHEELS sportdag te mol 

 

SEPTEMBER 2012 14-16 september 

VEERSE MEER 

OKTOBER 2012 20 oktober 

BREUGHELAVOND FEESTEDITIE 

  

AGENDA  



 

Contactadres: 

Caritasstraat 2a 

9090 Melle 

09 / 252 21 28 

Ik word lid van Anvasport! 

Stuur mij terug per post of naar info@anvasport.com 

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? 
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