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23-06 tot 25-06-2017 

 

Out siders Nieuw Poort p.6 

6 augustus  2017 Fietstocht en bbq te Bornem  

21 oktober 2017 Breughelavond  

AGENDA  
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Woordje van de Boss  

Nog nagenietend van ons schitterend fiets-
weekend en de prachtige mechelendag zit ik in 
een zalig zonnetje op ons terras . 
 
Als ik de dertig Anvasport-jaren de revue laat 
passeren springt er niet echt één jaar uit maar 
is het veeleer een aaneenschakeling van mooie 
momenten. 
 
Andere mensen zijn veel beter in cijfers dan ik 
en zouden er ongetwijfeld statistieken  
bijhalen ; maar puur op gevoel meen ik dat we 
met z’n allen toch iets unieks hebben  
verwezenlijkt . 
 
De fysieke prestaties waren ongetwijfeld uit-
zonderlijk, doch vooral de vriendschap die er 
heerste op onze week-ends en kampen zorgden 
voor de nodige energie om te blijven doorgaan. 
 
Daarom nog eens een welgemeend  
DANK U WEL aan allen die er in meer of min-
dere mate voor zorg(d)en dat Anvasport nog 
steeds haar doelstellingen kan verwezenlijken. 

 
Patrick  
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 Weekend aan zee 

 

 

Reeds voor de vijfde keer zijn we welkom aan 
zee bij i.s.w. Outsider 
coast :  www.outsidercoast.be 

 

Dit gaat door van 23/06 tot 25/06/2017 te :                   
Nieuwpoort /Westende 

 

Er is overnachting voorzien op de boot aan het 
eilandje      ( niet rolstoeltoegankelijk ) 
of  in  het Kraaiennest : 

Brugse vaart Nieuwpoort  in slaapzalen van 4-7 
personen. 

 

De activiteiten zullen ter plaatse aangepast 
worden, volgens de weersomstandigheden. 

Strandzeilen, reuze kano, kiten, fietsen , laser 
shooting ,     surfen ……………                                                                               
Er zijn rolstoelen voorzien voor op het strand 
te rijden.  
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Deelnameprijs: 65.00€ / per persoon   

Vrijdag: enkel overnachting 

Zaterdag:  ontbijt, activiteiten, broodjesmaal-
tijd, activiteiten, BBQZondag:  ontbijt, activi-
teiten, broodjesmaaltijd, activiteiten 

 

Inschrijven met inschrijvingsformulier of mail 
naar : info@anvasport.be 
 

 

Weekend aan zee 
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Waterski Vlaanderen vzw 
Ondernemingsnummer 0417.506.311 

Sociale zetel & secretariaat: Beatrijslaan 25 bus 2  -  2050 Antwerpen          
Tel.: 03/271.19.59  -  Fax: 03/235.30.97 

IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB 
E-mail: wsv@waterski.be   -   Website: www.waterski.be 

 

Beste  Sportliefhebbers,  
 
Een eerste deel van onze kalender is uit de bus 
gekomen, en om zeker te zijn dat je erbij kunt 
zijn ziehier wat wij in petto hebben voor het 
seizoen 2017- neem er zo vlug mogelijk nota  
van : 
 
-11.06.    waterski        
VVW Waesmeer- Huis ten Halve, 41 Tielro-
de                          
van 14 tot 16u30    20 €/beurt  
 
- 12.07    waterski       WAP*Aldeneikerplas/
Maaseik-Herenlaak 23                             
van 14 tot 16u30    10 €/20 min 
  
- 19.08   waterski    
ZILVERMEER MOL  (inschrijving bij To Walk 
Again) van 10 tot  16u30 
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- 27.08   waterski        LOMMEL-SKI -
Jachtweg-Luikersteenw.-Lommel   Barer   
van 10 tot 13u 
 
Wij hopen nog andere data te kunnen invullen 
en rekenen op zonnig weer, altijd welkom met 
vrienden en kennissen om samen een gezellige 
sportieve dag te beleven. 
 
Voor meer inlichtingen en deelname aan een 
sessie waterski initiatie, gelieve zo vlug moge-
lijk de data te reserveren, en dit ten laatste 
TWEE weken voor de gewenste datum met vol-
gende inlichtingen voor de dagverzekering : 
 
Naam, voornaam, geboortedatum, aard van han-
dicap, adres, gsmn° of telfn° op volgend  
E-mail adres :  
 
Miche De Moor   
demoor.miche@gmail.com 
gsmn. 0495 83 67 56 
 
Neem uw badpak of zwembroek en grote bad-
handdoek mee en al het overige materiaal voor 
het skien zal ter plaatse zijn.  
 
Met vriendelijke groeten, Miche - Dis initiator/
H2O-ski 
                                         

mailto:demoor.miche@gmail.com
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 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 

Fietstocht  

6 augustus  

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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Informatie www.fietsdodentocht.be Programma 

Na de fietstocht : 

BBQ bij Dirk en Nancy met een bijdrage van 15 € pp 

 
 

Familienieuws  
 

Graag betuigen wij ons medeleven  
aan die anvasporters bij het verlies van 

een geliefd familielid   
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FIETSWEEKEND  

12-13-14 mei 2017  

Hasselt  
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Viering  

30 jaar anvasport  

te  

Mechelen op 30 april  
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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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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:128/2059/00009 -  
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  materiaalmeesters@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
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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 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 

    

  

  

  

    

    


