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Juli 2014 Watersport zie data in boekje 

Augustus  2014 3 Augustus  fietsdodentocht te Bornem 

September 2014 18/19 en 20  september avonturenweekend 

Durbuy 

Begin ski-initiaties data zie boekje 

Oktober 2014 18 oktober Breughelavond 

 
 

AGENDA  
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Nu de zomer echt voor de deur staat (ik vraag mij wel 
af hoe we de vorige weken dan moeten noemen met 
temperaturen boven de 25°) is het weer tijd om ons 
over het voorbije actiejaar te bezinnen. 

 

Dankzij de tomeloze inzet van talloze vrijwilligers en 
het enthousiasme van de deelnemers werd het terug 
een topper. 

 

Onze ski-activiteiten waren op alle fronten (opleiding, 
initiatie en kampen) een groot succes en ook de fiets- 
en waterweekends waren echte toppers. 

 

De planning voor het volgend seizoen is al volop bezig 
en we hopen op evenveel enthousiasme van jullie als in 
het verleden. 

 

Voor wie er nog niet bij was één goede raad : kom 
eens af. 

 

Tot op een activiteit ! 
 

          Patrick. 

Woordje van de Boss  
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Le mot du Boss 
 
 

 

 

 

 

 

Maintenant que l’été arrive (je me demande comment 
il faut appeler les semaines précédentes avec des 
températures allant au delà des 25 degrés),  il est de 
nouveau temps de porter un peu d’attention sur l’année 
qui vient de se dérouler. 

 

Grâce à l’engagement et engouement incalculables de 
nos nombreux volontaires et l’enthousiasme des parti-
cipants cette année a de nouveau été un franc succès! 

 

Nos activités de ski ont été un grand succès sur tous 
les fronts (initiations, formations et les vacances) ain-
si que nos weekends cycliste et activités autour de 
l’eau. 

 

Le planning des activités pour la prochaine saison a dé-
jà commencé et nous espérons un engagement et en-
thousiasme de tous nos participants comme dans le 
passé. 

 

Pour ceux qui n’y étaient pas, un bon conseil : venez. 

  

A bientôt lors d’une activité.      
 .       Patrick 
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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  

 

Dankzij jullie kunnen we door de opbrengst van onze 
paaseierenactie onze werking blijven handhaven.  

En kunnen we de verschillende sportactiviteiten aan 
zeer democratische prijzen organiseren, aangepaste 
materialen en individuele begeleiding ter beschikking  

stellen van mensen met een fysieke beperking. 

 

Eveneens dank aan de inwoners van Stevoort en  

Dirk Geladé van FRIT-O-DROOM 

 

 

 

Uit naam van alle Anvasporters, alvast 
bedankt voor jullie steun! 

www.anvasport.be 

ANVASPORT DANKT U! 
 

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

3 augustus3 augustus3 augustus   

 Afspraak : 

We verzamelen zoals gewoonlijk : 

om 12.30u  aan: 
Het café "De Waterlander"  

Dit is gelegen op het recreatiedomein  

't Fort van Bornem 

 

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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Avonturenweekend Durbuy 
 

Wanneer :vrijdag 18, zaterdag 19 en  

zondag  20 september 2014 

Start :vrijdagavond avondmaal niet voorzien  

Einde :zondag na het middagmaal 

  

Activiteiten: 

afhankelijk van weer- en watertoestanden 

kajakken, death-ride, hoogteparcours,  

adventure parcours, klettersteigroute, mountainbiken 
of fietsen (huren of meebrengen).  

Waar  

Verblijf in vakantiecentrum 

 (volledig rolstoeltoegankelijk)  

Mont-Des-Pins Dennenheuvel  

Rue Mont-Des-Pins 100  

6941 BOMAL Sur Ourthe 

Prijs: +/- 100€  

Kinderen onder de 13j. korting 

Inbegrepen: lakens, handdoeken, ontbijt,   

Picknick en BBQ zaterdag en lunch zondag  

 

Inschrijven :Voor  

ANVASPORT vzw—p/a VAN DE VAERD Patrick 
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Waterskikalender 
Beste Sportvrienden, 

  

Met veel enthousiasme heb ik voor jullie terug een  

programma opgesteld om U ook dit seizoen het plezier van 
het waterskiën te herbeleven. 

Niettegenstaande het weer nog niet optimaal is voor deze 
tijd  van het jaar, is het water al lauw om jullie over deze 
te laten glijden.  

Hier zijn dus een hele reeks data zodat U zich psychisch en 
fysisch kunt voorbereiden op een aangename sportieve acti-
viteit.  

06 juli   Genker Waterski Vereniging/Genk       14 tot17u 

19 juli * Hoge Dijken/Roksem            Uur nog te bepalen  

09 aug  VVW Jachthaven/Grimbergen            10 tot 13u 

16 aug   Zilvermeer/Mol met To Walk Again    10 tot 17u 

27 aug  VVW Jachthaven/Grimbergen            10 tot 13u 

13 sept *Mechelen of Grimbergen of Schoten   10 tot 13u 

27 sept  Grimbergen/Schoten of Mechelen       10 tot 13u 

04 okt  VVW Jachthaven/Grimbergen            10 tot 13u 

Wie op een van de data aangeduid met (*) kan komen  

gelieve U best een maand op voorhand in te lichten.  

 

Het materiaal zal zoals altijd ter uwe beschikking staan en 
goed humeur brengen wij ook mee. 

Niet vergeten bij uw inschrijving, en dit tot 7 dagen voor 
de bepaalde datum, uw naam, voornaam, geboortedatum, 
adres en Gsmn° door te geven (dit voor de verzekering) 
naar De Moor Miche <demoor.miche@gmail.com> 

Nog meer informatie is ook welkom.  

Tot ziens ,sportieve groeten, Miche bloso initiator H2O ski  

mailto:demoor.miche@gmail.com
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FIETSWEEKEND  
16 t/m 18 mei 2014 

Maldegem 

Met dank aan Björn en Tuur voor de organisatie van 
dit geslaagde weekend ; prachtige locatie , mooie 
tochten en veel zon ; met aansluitend onze jaarlijkse 

Kaasavond. 
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Ski-initiaties 2014 
 

27/09/2014 monitoren opleiding skidome ; Terneu-
zen 

04/10/2014 ski initiatie Ice Mountain ;  

Komen-Waasten 

18/10/2014 Breughelavond Lochristi 

25/10/2014 ski initiatie skidome ; Terneuzen 

08/11/2014 ski initiatie Ice Mountain ;  

Komen-Waasten 

22/11/2014 ski initiatie Snow Valley ; Peer  

29/11/2014 ski initiatie skidome ; Terneuzen 

 

Indeling ski initiaties: 

Sessie 1: 10u15 tot 11u30 kleine piste 

Sessie 2: 11u45 tot 13u00 kleine piste 

Sessie 3: 14u15 tot 15u30 grote piste 
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Skikamp 2014 
Het weer stond op z’n kop.  België had - de afgelopen maanden - nog niets van 
winterweer gekregen.  Daarom zond Anvasport zijn zonen uit naar het alom ge-
kende Les Gets.  Het tweede skikamp vond plaats van vrijdag 7 februari t.e.m. 
zondag 16 februari. 

Heenrit 

Wanneer alle skiliefhebbers een plaatsje gevonden hadden, begon onze lange 
busrit naar Les Gets.  De busrit werd een nachtrit tijdens dewelke ik weinig 
sliep.  Rond 6 uur stopten we langs een wegrestaurant nabij Bourg-en-Bresse.  
Toen het wegrestaurant z’n deuren opende, namen we om 7.15 u een ontbijt.  
Om 8 uur hernamen we onze busrit richting “La Grande Laniere”.  Rond 10.30 u 
arriveerden we aan ons hotel.  Daar ontmoetten we de skiërs van het eer-
ste skikamp die klaarstonden om te vertrekken.  ‘s Middags aten de beiden kam-
pen tezamen.  In de namiddag deden we onze skikleren aan en verkenden we de 
pistes.  Om 16 uur stopten we met skiën en zochten we onze kamers op om de 
valiezen uit te laden. 

Skiën 

Het skiën ging redelijk  Ik had nog wat moeite om naar links te draaien.  Het 
schussen ging me veel beter af.  In de namiddagen waren er meer sneeuwhopen 
waardoor het skiën vermoeilijkte.  Ik viel veel minder in vergelijking met andere 
jaren.  We skieden het hele Les Gets-gebied af; zelfs tot in Morzine.  Ik nam 
pistes die ik voor het eerst nam in vijf jaar tijd. 

Algemeen 

Patrick gaf de fakkel van het leiderschap door aan de jongere generatie: 
’s Morgens saxte Siddharta ons wakker en Johan en Pirre leidden de skireis met 
overgave.  Op dinsdag- en donderdagnamiddag hadden de monitoren vrij.  
’s Avonds was er animatie.  We hielden een kennismakingsspel, een streekbie-
renavond, een kaartavond, een karaokeavond en een quizavond.  Het kennisma-
kingsspel werd een blind date-avond.  Ook de karaoke had enorm succes.  Bijna 
iedereen zong een liedje.  Op woensdagavond nodigde de burgemeester van Les 
Gets ons uit voor een glaasje vin chaud of warme chocolademelk. 

Het weer 

De skivakantie begon zonnig.  Op donderdagvoormiddag begon het te regenen 
of te sneeuwregenen.  Dit was een voorsmaakje voor de namiddag.  Want dan 
stormde het hevig.  De buitenluiken werden dichtgedaan.  Zelfs alles zetelliften 
bleven toe.  ’s Avonds donderde en bliksemde het.  Dit had ik nog nooit meege-
maakt.   
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ROLSTOELTENNISCLUB  

 

 

 

 

 

Trainingen op zaterdag 9-12u 

Dreefvelden 1 – St-Katelijne-Waver 

De eerste 3 beurten zijn gratis !!! 

Voor verdere inlichtingen : in-

fo@forestwheels.be 

 

Of via onze voorzitster  

Louisa van der Wallen 03/666.16. 43 

 

Bezoek ook onze website   

www.forestwheels.be  

Terugrit 

Ondertussen werd een derde van de groep geveld door een virus.  Daarom stel-
de Patrick voor om vroeger naar huis te gaan dan voorzien.  We hielpen Chris-
tophe met het inladen van de aanhangwagen.  Vervolgens brachten we de va-
liezen naar de bus.  De buschauffeur klasseerde die dan in zijn laadruimte.  Om 
elf uur stapten we op de bus en keerden we terug naar huis.  Na een lange rit 
kwamen we om 21.30 u aan in Waver waar de eerste groep afstapte.  Rond 
23.50 u kwamen we uiteindelijk aan in Wetteren.  Moe maar voldaan reden 
Bruno en ik naar huis. 

Langs deze weg blik ik graag terug op een skivakantie met verschillende weer-
types.  Het skiën ging me beter af, ondanks de sneeuwhopen. 

Hopelijk zien we elkaar volgend jaar terug in Les Gets. 

Stefaan Debeuf 

mailto:info@forestwheels.be
mailto:info@forestwheels.be
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Familienieuws 

Op 26 juni overleed één van onze actieve Anvasporters,  

Stef De Moor. 

De begrafenis vond zaterdag 5 juli plaats in Zottegem zijn 
geboorteplaats . 

 

Patrick 

 

 

 

 
 

 

 

 

Geheel onverwacht ging van ons heen 

de heer 

Stefaan DE MOOR 
Lid van Rotary Zottegem 

Lid van VZW Anvasport 

Geboren te Zottegem op 23 november 1959 

en er onverwacht overleden op 26 juni 2014. 

Echtgenoot van mevrouw Bea VAN CAUWENBERGE 
Simon DE MOOR 

Lennart DE MOOR 

Jasper DE MOOR 

Laurens DE MOOR 

zijn kinderen 

Leona STEVENS zijn moeder 
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 Wij nemen afscheid van 
De heer 

Jan De Cock 
echtgenoot van mevrouw Annemie Van de Winkel 

vake van Lukas, Simon, Marie en Hannah 
geboren te Aalst op 17 september 1959 en er overleden 

in de Palliatieve eenheid Charon van het ASZ op 24 mei 2014. 
Gewezen zaakvoerder Pedilux 

 

 

 

Stef ,17jaar geleden kwam je als een enorme  

possitivo de loopschool binnen kort nadat ze je been 
moesten amputeren na een zeldzaam kankergezwel. 

Door je enthousiasme en gedrevenheid was je een 
voorbeeld voor vele lotgenoten op het moment dat ze 
het wat moeilijk hadden . 

Moest het woord multitasker niet bestaan , men zou 
het ongetwijfeld voor jou uitgevonden hebben. 

Je leidde ons als een ervaren gids (maar was dat gene 
van een andere partij….?)zowel op de bus als op de 
pistes in Les Gets . 

Anvasport verliest een zeer gewaardeerd van onze 
stuurgroep en ik een vriend . 

 

Patrick 
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Innige deelneming en veel 

sterkte vanwege alle  
anvasporters 

 

Eveneens : 

 Aan onze gewezen voorzitster  Melissa Floré 

bij het overlijden van haar vader . 

 

Aan de huidige voorzitter Ronny de Gendt bij het  

overlijden van zijn moeder . 

 

Aan Greet Borgenon bij het overlijden  

van haar moeder . 
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Zetel v.z.w.  
ANVASPORT 
 

Caritasstraat 2a 
9090 Melle 

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

Koning Boudewijnstich-
ting 

Storting aftrekbaar vanaf 40€ 

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

SPONSORING/
paaseieren 

C.Vanhende sponsoring@anvasport.be 

VOORZITTER 
Algemene administratie 
Verantw.vrijwilligers& 
VLG. 

De Gendt Ronny 
03/777 70 11 - 0475 777011 

Ronny@anvasport.be 

SECRETARIS +  
verantw.wintersporten  

Patrick Van De Vaerd 
09/252.21.28 -0495/24.99.63 

secretaris@anvasport.be 

BOEKHOUDING 
Greet Borgenon 054 /419121
-0473 /832938 

greet@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 
Christophe Lefebvre 
0497/057644 

materiaalmeester@anvasport.be  

VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN 

FIETSTOCHTEN 
Tuur De Haeck 
054/419121  

fietstochten@anvasport.be 

OUTDOOR SPORTEN 
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 

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 
Christophe Ryffranck  
050 /670965- 0475 582472  

west-vlaanderen@anvasport.be 

DIRECTE MEDEWERKERS: Hilde Glorieux,  Bea Van Cauwenberge, niko Van Cauwenber-
ge,Melissa Floré 

mailto:info@anvasport.be
mailto:sponsoring@anvasport.be
mailto:secretaris@anvasport.be
mailto:antwerpen@anvasport.be
mailto:verslaggever@anvasport.be
mailto:wim.verschuere@telenet.be
mailto:materiaalmeester@anvasport.be
mailto:fietstochten@anvasport.be
mailto:outdoorsporten@anvasport.be
mailto:zwemmen@anvasport.be
mailto:antwerpen@anvasport.be
mailto:limburg@anvasport.be
mailto:oost-vlaanderen@anvasport.be
mailto:west-vlaanderen@anvasport.be
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De volledige collectie Vincent Sheppard vindt u in de showroom van 

VERANA Interieur & Decoratie 

Doorniksewijk 105 – Kortrijk – 056 21 19 77 

Dagelijks open van 8:30 tot 12:30uur, 's namiddags op afspraak 

Gesloten op zaterdag en zondag 
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Contactadres 

Caritasstraat 2a 
9090 Melle 
09 / 252 21 28 

Ik word lid van Anvasport! 
Stuur mij terug per post of  vul het online formulier in op de website 

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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