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Maart 2014 paaseierenactie 

April 2014 04/04/2014-13/04/2014 Familieskikamp 

Mei  2014 16/05/2014-18/05/2014  fietsweekend 

17 mei 2014 19.30u kaasavond 

 

Juni  2014 27/28/29 juni Nieuwpoort 

 
 

AGENDA  
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Terwijl er heel wat landgenoten genieten van de Fran-
se en Oostenrijkse sneeuw zijn wij volop bezig met de 
voorbereidingen van ons paaskamp en de rest van onze 
voorjaarsactiviteiten. 

Ook onze paaseitjes zijn terug te koop en het is via 
onder andere deze actie dat we onze activiteiten be-
taalbaar houden voor iedereen. 

Daarom nogmaals een oproep aan allen om deze super-
lekkere eitjes bij familie en vrienden aan te bevelen. 

 

Het is ook het ideale moment (week van de vrijwilli-
ger) om nog eens een welgemeende “DANK U” te zeg-
gen aan al onze medewerkers.  Dankzij hun onverdro-
ten inzet en enthousiasme lukt het ons jaar na jaar 
om een waaier aan activiteiten aan te bieden.  Elke 
hulp klein en groot wordt steeds in dank aanvaard met 
een glimlach terugbetaald. 

Dus bedankt voor de geïnvesteerde inspanningen en 
hopelijk mag Anvasport verder op jullie blijven reke-
nen. 

Tot op een activiteit !     Patrick 

Woordje van de Boss  
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Le mot du Boss 
 
 

 

 

 

 

Tandis que nos beaucoup de nos compatriotes profi-
tent de la neige des Alpes françaises et autrichiennes,  
nous sommes déjà bien occupés avec les préparatifs 
de notre camp de Pâque et le reste de nos activités du 
début de l’année. 

Aussi notre vente d’œufs de Pâque est à nouveau au 
programme et celle-ci nous permet entre-autre de 
garder nos activités financièrement abordables pour 
tous nos membres.  

Pour cela, à nouveau un appel à tous pour recommander 
ces œufs délicieux aux amis et membres de la famille. 

C’est aussi le moment idéal (semaine du volontariat) 
pour dire un grand MERCI à tous nos collaborateur.  
Grâce à leur engagement sans limite il nous est pos-
sible année après année de vous proposer un large 
éventail d’activités.  Chaque aide, petite ou grande est 
largement acceptée et remboursée par un large sou-
rire. 

Donc merci pour l’investissement en efforts et j’es-
père que Anvasport peut encore longuement compter 
sur votre engagement. 

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  

PAASEIERENACTIE 2014 
 

 Zoals elk jaar start Anvasport vzw  

   opnieuw een paaseierenactie.  
   De opbrengst van deze actie stelt ons  

   in staat onze werking te blijven  

   handhaven.  

Zo kunnen we verschillende sportactiviteiten aan zeer 
democratische prijzen organiseren, aangepaste mate-
rialen en individuele begeleiding ter beschikking  

stellen van mensen met een fysieke beperking. 

Wil je Anvasport steunen, koop en verkoop de  

overheerlijke paaseitjes! 

 Bezorg het bestelformulier (p.8 en 9) voor 

 

2 april aan een medewerker of mail naar  

paaseieren@anvasport.be 

Een online bestelbon vind je op www.anvasport.be 

 
Uit naam van alle Anvasporters, alvast bedankt voor 

jullie steun! 

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

ANVASPORT DANKT U! 
 

Doosje 117g 3€ 

Zakje 200gr 4€ 

Zak 1kgr 17€ 

Balk 500g     10€ 

Gevulde paasschelpen 

Fondant, melk, wit 

350 gr.15€         500 gr.18€ 

Suikervrije pralines of eitjes 12€ 
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BESTELBON  PAASEIEREN  2014 

Uiterste besteldatum 2 april 2014! 

Datum:  Bezorgen via: 
 

Naam:  

Adres:  

Tel:  

indien je een factuur wenst BTW nr:  

Rek.nr. voor storting:B E58 7512 0296 6779  met vermelding van naam en paaseierenactie 2014 
 

Gemengd assortiment paaseitjes:  
  

Verpakking Prijs Aantal Bedrag  

117g doosje 3 €      

200g zakje 4 €      

500g balk 10 €      

1kg zak 17 €      

3 x 1kg zak 48 €      

500g ballotin suikervrije eitjes 12 €      

500g ballotin suikervrije pralines 12 €      

Totaal:    

Paasschelpen gevuld met assortiment paaseitjes:   
 

Schelpen in: Prijs Aantal Bedrag  

fondantchocolade 350g 15 €      

melkchocolade 350g 15 €      

witte chocolade 350g 15 €      

fondantchocolade 500g 18 €      

melkchocolade 500g 18 €      

witte chocolade 500g 18 €      

Totaal:    

TOTAAL BEDRAG BESTELLING    
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Les Gets - 2e skikamp 
7 - tot – 16 februari 2014 

Het verhaal van Danny 

Komen 1 november 2013. 

Test alpijnski op de indoorpiste :inderdaad t-
was al héél lang geleden dat ik nog eens geskied 
had op kunstsneeuw. 

Op aanraden van Christine mijn partner ging ik 
samen met mijn schoonbroer,Stany, de piste op… 
vlug de skibotten aangetrokken. 

Mijn vertrouwen was héél groot,wij de band op. 

Eens boven gekomen stelde ik vast dat ik mijn 
latten niet meer kon controleren,valpartij,kan 
gebeuren tijdens het afstappen van de rol-
band,geef de moed niet op,dus opnieuw probe-
ren… 

Helaas tweede keer nog meer stress en zoals 
verwacht tweede valpartij bij het afstappen van 
de rolband!Totale ontgoocheling,tranen bij mij 
en Stany ,bij Christine achter het glas in de 
bar...gedaan met skiën,idem de talrijke short-
ski's,plannen om naar de Kronplatz te gaan in ja-
nuari met vrienden meteen opgeborgen...(:-(( 

Maar:voor iedere deur die sluit,gaat er een raam 
open : 
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nl.de behulpzame receptioniste,waar ik mijn 
verhaal al tegen gedaan had,was ondertussen 
aan Christine komen melden,dat er nog alterna-
tief bestond:Anvasport!! 

Geluk bij ongeluk,de ski-initiaties waren juist 
begonnen,leren snowbiken! 

Ongeduldig keek ik uit naar skiweek 1 in Les 
Gets,maar opnieuw pech. 

Twee uur voor de afreis,valpartij op de 
trap,geluk gehad. 

Niet opgegeven, de zaterdagnamiddag al naar 
de voorzitter gebeld,of ik toch niet mee kon op 
skiweek 2,opnieuw geluk,ik kon mee. 

Dus vrijdagavond een beetje onwennig de bus 
in Bierges opgestapt,welke sfeer stond me te 
wachten. 

Al vlug merkte ik dat mensen"met een handi-
cap"pardon??met een beperking(welke?!)dat de 
sfeer tijdens de héénreis op de bus top 
was,zeker bij mijn buren ,zittend juist achter 
de frigo,die "bijna" de hele voorraad gerstenat 
achter de kiezen hadden binnengekapt. 

Even was er de verleiding maar ik durfde toen 
"nog niet" met die pallulen te kampen. 

s'Morgens aangekomen, stonden de mensen van 
skiweek 1 ons familiaal op te wachten,vollebak 
gebees,het feest was begonnen!! 
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Een week om nooit te vergeten. 

Eens afgestapt en ontbeten,begonnen de ijve-
rige monitoren en monitrices te "briefen" voor 
de volgende uren,het zou de komende week 
niet anders wezen. 

Behulpzaam en met zorg, vrijwillig. 

Ook de avonden waren niet te vergeten ; 

een kennismakingsronde,kaarten, kwis-
sen,karaoke,niets maar dan ook niets werd over 
het hoofd gezien om de bende te vermaken. 

Geloof me vorige maanden zat ik "in zak en 
as"maar wat ik die week ge-
hoord ,gezien,geleerd heb,zelfs Mega Mindi 
was erbij,dat was voor mij totaal nieuw,hoe kon 
het anders,voor zes weken had ik totaal geen 
weet van Anvasport. 

Ik raad iedere bekwame skiër aan die zich on-
gelukkig voelt in deze tijd zich een weekje in 
te zetten voor Anvasport,verzekerd die gooit 
beslist zijn/haar depressie over boord voor 
een welgemeende 'dank u' van de skiërs.. 

Tot slot blijft het bij mij hopelijk niet bij een 
eerste keer,ik mis nu al de vrienden,de 
sfeer,duimen dat ik in 2015 nog mee kan...... 

 

Danny C   
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Ronny De Gendt 

 
 

nieuwe voorzitter van Anvasport 
Anvasport, de vereniging die allerlei vormen van 
sport promoot bij mensen met een motorische 
beperking heeft sinds enkele maanden een 

nieuwe voorzitter : de sympathieke  

Sint-Niklasenaar  Ronny De Gendt.  

Ronny, je bent dit jaar 50 geworden. Een mooie 
leeftijd om met een nieuwe uitdaging te begin-
nen. Hoe is dat zo gekomen dat jij voorzitter 
van Anvasport werd ? 

Ronny : Melissa , die reeds jaren het voorzit-
terschap van Anvasport waarnam, kondigde in 
de loop van vorig jaar aan dat zij ontslag  

wilde nemen. . Het bestuur van Anvasport 
moest daarom een nieuwe voorzitter kiezen. 

En dat ben jij geworden. Hoe ben je eigenlijk in 
contact gekomen met Anvasport ?Ronny : 
Phoe….Da’s moeilijk te zeggen.  

Toen ik zo’n 25 jaar geleden echt last begon te 
krijgen met mijn motoriek, organiseerde de 
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provincie Oost-Vlaanderen een sportdag voor 
gehandicapten in de Gentse Blaarmeersen. Daar 
had ik de gelegenheid om in een soort zitski de 
kunstpiste met borstels af te dalen. Anvasport, 
dat kort voordien opgericht werd, was daar ook 
aanwezig. De vertegenwoordigers van An-
vasport nodigden mij dan uit naar een initiatie 
in de overdekte skipiste van Komen. Daar stel-
de ik vast dat Anvasport – alleszins tot op dat 
ogenblik – zich voornamelijk richtte tot geam-
puteerden. Misschien is het wel mede door mij 
dat men zich ook met verlammingen en andere 
vormen van beperkingen is beginnen bezig hou-
den.  

Wat mogen onze lezers nog over u weten ? 

Ronny : Ik ben getrouwd met Sabine (De Mae-
re) en samen hebben wij twee dochters :  Kim-
berly en Stephanie. Sabine en ik werken allebei 
nog. Na mijn opleiding als elektricien ben ik be-
ginnen werken voor een firma die elektrische 
installaties doet. Binnen die firma heb ik mij 
eerst kunnen opwerken tot projectleider en la-
ter tot specialist PC en Netwerkbeheer.  

Hoe lang skie je al ? 

Ronny : Ik was van jongs af vrij sportief. 

Rond 1980, ik was dan 16 à 17 jaar, ben ik be-
ginnen skiën. In de loop van de jaren negentig 
begon ik evenwel moeilijkheden te krijgen met 



20 

mijn fijne motoriek, met het gaan en uiteraard 
ook met het skiën. 

Mijn schoonbroer deed een oproep via Radio 2 
met de vraag of er voor mij ook een andere ma-
nier bestond om te skiën. 

Het antwoord kwam van Dirk Vlassenrood, een 
jongen die na een ongeval door een dwarslaesie 
in een rolstoel was beland en die mij vertelde 
dat hij aan zitskiën deed. We hebben dan con-
tact opgenomen met mekaar en ik woonde een 
demonstratie van Dirk bij. Toen CM Ziekenzorg 
in 2003 een eerste gecombineerde winter-
sportvakantie  organiseerde, schreven Dirk en 
ik ons in en Dirk leerde mij zitskiën. Ook het 
jaar daarop, in 2004 gaf Dirk mij skiles tijdens 
het wintersportkamp van Ziekenzorg. 

Je hebt dus leren skiën bij Ziekenzorg ?!  

Ronny : Inderdaad ! Maar ook met de hulp van 
Fabiënne Van Laere, die mij in de zomer van 
2004 meenam naar de overdekte skipiste Ice 
Mountain in Komen. Ik had ondertussen zo’n 

zitski gekocht en in 2005 nam ik samen met 

Fabiënne deel aan het zitskikamp van  

Anvasport. In de aanvangsjaren had Anvasport 
zich voornamelijk gericht tot geamputeerden, 
maar toen ik er voor eerst contact mee nam, 
waren er ook personen met verlammingen en al-
lerlei motorische beperkingen aanwezig. Ik kon 
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dat allemaal doen omdat Sabine mij altijd bege-
leidde en mij overal bij hielp. 

Doe je naast het skiën nog andere sporten ? 

Ronny : Ik probeer ook bij de andere sporten 
van Anvasport aanwezig te zijn : fietsen en zei-
len. Ik heb vroeger ook nog aan rolstoeltafel-
tennis gedaan om de spieren en reflexen van 
mijn bovenlichaam te oefenen.  

Ik meen te weten dat jij ook een BLOSO-
diploma hebt. 

Ronny : Inderdaad. En met enige fierheid mag 
ik zeggen dat ik als tweede rolstoelgebruiker 
het BLOSO-ski-initiatordiploma behaald heb. 
En ook als eerste rolstoelgebruiker alle bijko-
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mende opleidingen gevolgd heb, zoals de 
“sportoverschrijdende module” en “begeleiden 
van skiërs met een handicap”. 

Wanneer ben je in het bestuur gekomen ? 

Ronny : Al vrij gauw moet ik zeggen. In 2006 
deed Patrick Van De Vaerd een beroep op mij 
om in het bestuur te komen en zo de skikampen 
te helpen inrichten. En toen de secretaresse 
Marleen het bestuur van Anvasport verliet, heb 
ik haar administratieve taken overgenomen. 

Wat vind jij het belangrijkst bij Anvasport ? 

Ronny : Het belangrijkst is natuurlijk het feit 
dat Anvasport van geen enkele zuil afhankelijk 
is en daardoor aan alle gehandicapten van om 
het even welke gezindheid de gelegenheid geeft 
om hun geliefde sport te beoefenen. Maar An-
vasport kan natuurlijk niet iedereen bereiken. 
En daarom is het zo goed dat wij in goede 
vriendschap kunnen samenwerken met andere 
organisaties die gelijkaardige doelen nastreven. 
Denk maar aan ons goede contact met CM Zie-
kenzorg, Intersoc en met Sporta To Walk 
Again, die ook wintersportvakanties voor perso-
nen met een beperking inrichten. 

Dank je voor deze mooie woorden Ronny. 

Veel geluk met je nieuwe mandaat. 
Van Gompel Jef 
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FIETSWEEKEND  
16 t/m 18 mei 2014 

Maldegem 

We verblijven in de Jeugdherberg “Die Loyale” in 
Maldegem . 

http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/
in-het-groen/maldegem-die-loyale.   

Enkele kamers zijn voorzien van aangepast  

sanitair voor rolstoelgebruikers.  

Anvasporter Bjorn Voet toont ons de mooiste  

plekjes van het Meetjesland. 

Wil je mee op fietsweekend; schrijf je in  

                        vóór 30 april   

via www.anvasport.be   >>  inschrijvingen. 

Kostprijs: 2 overnachtingen met ontbijt: 50 € 
per persoon (kinderen onder de 12 jaar: 40€)+ 
12€ voor de kaasavond. 

Voor eventuele vragen kan je terecht bij : 

Tuur De Haeck via fietsen@anvasport.be. 

 
PS: De jaarlijkse kaasavond 
gaat door tijdens het fiets-
weekend op zaterdag 17 mei 
in de Jeugdherberg  

“Die Loyale” in Maldegem.  

http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-het-groen/maldegem-die-loyale
http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-het-groen/maldegem-die-loyale
http://www.anvasport.be
mailto:fietsen@anvasport.be
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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  

 

 

 

 

Kaasavond: 17 mei 2014 
om 19u30 

Jeugdherberg “Die Loyale” 

Gentse Steenweg 124 

9990 Maldegem 
  

Wie inschrijft voor het fietsweekend 
heeft voorrang om te overnachten. 

  

mailto:info@forestwheels.be
mailto:info@forestwheels.be
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Met trots stellen we onze nieuwe skikledij voor, reeds 
getest op de eerste skikampen en door de monitoren 
goed bevonden.  

Met dank aan Anita en Philippe voor de contacten met 
O’Neill en het vele paswerk samen met Marijke. 

Alsook Geert van Outsider coast  voor de  

contacten met de drukker Flexprints. 

                                           

 

 

 

Nieuwe Skikledij 

  
Sports Events Organiser  
Reeds 17 jaar ... uw sportpartner aan de kust! 

 Brugsevaart 50 

 8620 Nieuwpoort 

Tel. : 0032 (0)58/23.14.04 

Fax : 0032 (0)58/24.21.80 

www.theoutsidercoast.be 
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 Overlijdens 
IN MEMORIAM 

 

Laurence Derycke 
° Eeklo 16.05.1975 

+ Gent 19.11.2013 

De ouders van Laurence Deryck melden u met 
grote droefheid het overlijden van hun doch-
ter.Zij blijven Anvasport altijd  dankbaar voor 
de mooie skivakanties die jullie haar bezorgd 
hebben , echt schitterende dagen voor haar. 

Ter nagedachtenis van 

Bob Wezenbeek 
° Stabroek 24 mei 1939 

+ Brasschaat 2 maart 2014 

Milde sponsor voor anvasport waarvoor onze dank 
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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, Stef De Moor & Bea Van Cauwenberge, niko Van 
Cauwenberge,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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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 

Helpers gezocht 

mailto:materiaalmeester@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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