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Woordje van de Boss  
 

Ieder heeft zo zijn eigen ideeën over het  
probleem van de vluchtelingen die momenteel 
Europa overspoelen. Ik moet toegeven dat mijn 
mening ondertussen wel al geëvolueerd is na 
het zien van de oude documentaires over de 
vlucht van onze voorouders in de  
wereldoorlogen.  
  
De mens leert toch zo moeilijk bij. Als iedereen 
wat beter met elkaar kon samenleven zouden er 
heel wat minder problemen ontstaan. We kun-
nen maar het voorbeeld geven in Anvasport hoe 
iedereen van verschillende achtergrond toch in 
harmonie kan functioneren.  
  
Dit functioneren komt in overdrive met de ski-
initiaties, ons breughelfeest en de skikampen. 
  
Nog een warme oproep om de steunkaarten te 
(ver)kopen. Op die manier kunnen we onze wer-
king blijven garanderen en de meerprijs voor 
aanpassingen tot nul euro beperkt houden. 
  
Tot ziens op een activiteit. 
  
Patrick  
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AGENDA  

Oktober  2015 

November  2015 

December  2015 

17 oktober Breughelavond 

Ski initiaties zie p.5 

Skikampen 2016 zie p.5 
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Skikot 
 

Sinds vorig jaar besliste enkele vrijwilligers om 
ook in de zomer 1 keer per maand samen te ko-
men in het skikot, en zo alle herstellingen en 
voorbereidingen te treffen om ons materiaal in 
orde te houden. 
 
 

 
 
We onderhouden al ons materiaal zelf en voeren 
zo veel mogelijk herstellingen zelf uit. 
Alle vrijwilligers alvast bedankt, 
Wordt vervolgd, 
Ronny 
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Ski - initiaties en Skikampen 
2015/16 

 
10/10/2015   2 initiaties Ice Montain    Komen-
Waasten 
17/10/2015   Breughelavond Anvasport &  
inschrijvingen deelnemers skikampen. 
24/10/2015   3 initiaties Snow World   
Terneuzen 
07/11/2015   3 initiaties Ice Montain    Komen-
Waasten  
21/11/2015   3 initiaties Snow Valley Peer 
05/12/2015   3 initiaties Snow World   
Terneuzen ( wegens te druk mogen we enkel in 
de voormiddag  tot 13u30 op de piste)  
dus sessie 2 & 3 gelijktijdig !  
  
15/01/2016 – 24/01/2016 Le Corbier skikamp 1 
22/01/2016 – 31/01/2016 Le Corbier skikamp 2 
25/03/2016 – 03/04/2016 Le Corbier           
Familieskikamp 
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Fietsdodentocht te Bornem 
 Zaterdag 9 augustus  

Bij afwezigheid van onze vaste reporter Stefaan, 
viel mij de eer te beurt om een verslag te schrijven 
van de jaarlijkse traditie om één week voor de 
eigenlijke Bornemse Dodentocht voor  
wandelaars met een aantal Anvasporters het 
traject per fiets af te leggen. 
Een 39-tal enthousiastelingen (plus één hond) 
meldden zich bij de vertrekplaats aan het Fort 
van Bornem met allerlei toestanden, waarin 
soms amper een fiets te herkennen was.  
Het opmerkelijkst waren de “fiets” van  
Marie-Jeanne met Ludo, het schitterende 
“rijwiel” van Emke met Brecht, de blitse  
race-car van Christophe en de verschillende 
toestanden waarbij de rolstoel aan een          
opzetvoorwiel met handtrappers gekoppeld 
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wordt, zoals van Roger, Ronny, Anita, enz..     
Om nog maar te zwijgen van de aangepaste 
fiets van Bernard, de tandem waarmee Raoul 
onze Boss Patrick uit de wind zette en het    
karretje waarin Fleur aan de fiets van haar 
baasje hing. 
Bij de overige fietsers viel het op dat méér dan 
de helft tegenwoordig met elektrische onder-
steuning rijdt. En dat is voor velen een hele 
goeie zaak. 
                                     
 
 
 
 
 

Maar goed, hoewel de 
lucht af en toe dreigde 
en er soms zelfs een   
enkele druppel gevoeld 
werd, viel het weer 

best mee. Een tegenvaller was het dat Aquarius 
dit jaar geen gratis verfrissing aanbood en dat 
er bij de brouwerij van Palm zo’n opstopping 
was, dat we maar besloten om verder te rijden. 
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Maar zoals Johan Cruijff het reeds zo     
bloemrijk zei : “Elk nadeel heb z’n foordeel”.         
Dirk de Opperbiker en onze gids, leidde ons 
naar een afspanning met een mooi terras, waar 
het nog veel gezelliger was dan in de hangar van 
die Steenhuffelse brouwerij.                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

Toen we na 
40,3 afge-
legde kilo-
meters te-
rug bij het 
Fort kwamen was iedereen zo content dat we 
nog geruime tijd zijn blijven nakaarten bij het 
genot van een lekker drankje.  
Eén die erbij was en er volgend jaar zeker en 
vast wéér bij wil zijn. 
Jef 
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Inschrijvingen zie website  
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Avonturenweekend        
Sy/Durbuy 

Enkele sfeerbeelden : de afwezigen hebben ongelijk  
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Eutonie  
 
 
Een lichaamspedagogie, om je in voeling te 
brengen met je lichaam en jezelf. 
Het kan bijdragen om de amputatie te 
aanvaarden en helpt beengevoel te       
ontwikkelen in de prothese. 
Het integreren in je totale lichaamsbesef 
en bij je bewegingen.  
Rustige oefeningen, liggend op een matje, 
later oefenen in staan en stappen... 
Eutonie zet je op weg om soepele stand-
vastigheid, innerlijke rust en draagkracht 
te ontwikkelen. 
Interesse ? kijk even op www.eutonie.be  
Begeleiding - in groep of individueel : Mar-
leen Polfliet marleen.polfliet@telenet.be  
 

http://www.eutonie.be/
mailto:marleen.polfliet@telenet.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  

mailto:info@forestwheels.be
mailto:info@forestwheels.be
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Familienieuws 
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Ottergemsesteenweg Zuid 731 9000 Gent 

www.orthopediederijcker.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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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.Van Hende sponsoring@anvasport.be 

VOORZITTER 
Algemene administratie 
 

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 

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 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 Cauwenberge,Melissa Floré 

mailto:info@anvasport.be
mailto:sponsoring@anvasport.be
mailto:secretaris@anvasport.be
mailto:antwerpen@anvasport.be
mailto:verslaggever@anvasport.be
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