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Juni 2019 Weekend Nieuwpoort  
28-29-30 juni  

Augustus 2019 Fietstocht Bornem 4 augustus  

Oktober 2019 
November  

4 en 5 oktober Aspen Wilrijk 
Breugel avond 19 oktober   
31/10 tot 03/11  
Roei for Life 2019 XXXXXL  
zie p.16-17 

AGENDA  
  

Opendeur skipiste Aspen Wilrijk  

 

Op 4 en 5 oktober nemen we met Anvasport 

deelnemen we deel aan het opendeurweekend 

van de skipiste Aspen te Wilrijk. 

Er zal een infostandje opgesteld worden en in de 

loop van de 2 dagen geven we demo’s van 

zelfstandig en begeleid skiën zowel zittend als 

staand. 

We zoeken zowel deelnemers als begeleiders. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via 

Ronny@Anvasport.be zodat we een planning 

kunnen opstellen. Vermeld ook wanneer van de 

2 dagen je beschikbaar bent.  
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Woordje van de Boss  

Terwijl de weermannen en vrouwen ons waar-
schuwen voor een mogelijk watertekort en on-
ze scholieren en studenten snakken naar een 
welverdiende vakantie stomen de anvasportme-
dewerkers op naar een gevulde 2e jaar helft. 
Naast de klassiekers als Bornem, het waterski-
ën en onze breugel  springt het “roei-for-live” 
er uit. Naar ik al vernam op de vergaderingen 
vooraf zal het een super editie worden, zowel 
qua financiële als qua media impact.  
Ik hoop dan ook, neen ik ben er zeker van, dat 
ik op jullie allemaal kan rekenen om er samen 
onze schouders onder te zetten. 

Naast het sportieve element wordt het ook 
naar ambiance een super activiteit en feesten 
moeten ze de anvasporters niet leren. 

Of je nu 1,2,3 of alle 4 de dagen komt mee-
doen is niet zo belangrijk, maar zorg dat je er 
bij bent. 

We zullen het nog lang aan elkaar kunnen na-
vertellen. 

Voor de praktische info zie verder in het blad, 
en hou de website in het oog.  

 

Tot op een activiteit,   Patrick 
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Fietsen met Anvasport–25 mei   

 

We ontdekten het vorig jaar en we waren meteen ver-
kocht. Sedert zijn NAH rijdt Ronny met een elektri-
sche driewieler en is fietsen onze belangrijkste hobby 
geworden. De fietstochten met Anvasport zijn hoog-
dagen voor ons! 

Op 25 mei organiseerden Greet en Tuur de jaarlijkse 
fietstocht, deze keer met vertrek en aankomst in 
Destelbergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het ontbijt in ’t Schippershuis gingen de he-
melsluizen open en het was nog aan het druppelen toen 
de eerste groep fietsers al vertrok, langs de Schelde-
dijk via Melle en Wetteren richting Schellebelle, waar 
we op het terras van den Aard een eerste stop hiel-
den: tijd voor een aperitiefje! 

Toen niet enkel groep 2, maar ook groep 3 al aan de 
overzet te Schellebelle arriveerden, was dat voor 
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groep 1 het sein om de tocht verder te zetten: door 
de prachtige Kalkense meersen, 
via de grens met Overmere rich-
ting Beervelde. We reden langs 
trage wegen door weiden en 
meersen, en ondertussen kwam 
ook de zon af en toe piepen. 

 

Voor de picknick konden we 
terecht in La Mazure, een 
café aan de Toleindestraat. 
Tijd voor een hapje en een 
drankje, een gezellige bab-
bel. En dan terug de fiets op.  

In Lochristi bezochten we de 
serre waar alle (ski)materiaal van Anvasport wordt 
bewaard én onderhouden door een groep vrijwilligers. 
Vandaar fietsten we door Destelbergen, langs enkele 
kastelen en door koele dreven met hoge beuken. We 
hielden even halt bij het bedevaartsoord Bergenkruis 
en daarna staken we de Dendermondsesteenweg over 
om terug bij ’t Schippershuis aan de Schelde te ko-
men, waar alweer een aperitiefje kon genuttigd wor-
den. Bij Anvasport paren we het nuttige aan het aan-
gename! En dat mag wel na een tocht van meer dan 50 
kilometer. 

De dag werd afgesloten met een etentje in Keyaki 
(Destelbergen), waar we niet enkel konden genieten 
van een uitgebreid buffet met alles erop en eraan, 
maar waar we ook gezellig konden nakeuvelen.  

Moe maar voldaan fietsten Ronny en ik naar Melle te-
rug, voor ons nét geen 70 km op de dagteller. 
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Fietstocht Bornem 4 augustus 

2019 

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 

Programma na de fietstocht : 

BBQ bij Dirk en Nancy met een bijdrage 

van 15 € pp 
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Breughelavond 19/10/2019 om 19u30 

College Paters Jozefieten 

Brusselsesteenweg 459  9090 Melle 

Volwassen 17.00€ 

Kinderen tot 12 jaar 12.00€ 

Inschrijven mogelijk via de website 

www.anvasport.be 
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Roei For Life 31/10 tot 3/11/2019 
 

Beste vrijwilliger, medewerker, familielid, sponsor en 
alle andere mensen met het hart op de juiste plaats :) 

 

In 2016, in het kader van “De warmste week – Music 
for life” roeiden we samen met The Outsider Coast 
van Oostende naar Boom. Iedereen weet natuurlijk 
nog dat we met deze aktie een aardig centje verdien-
den waarmee we vandaag nog altijd kunnen zorgen voor 
aangepast materiaal, de skireizen prijselijk houden, 
kortom, zorgen dat iedereen in de beste omstandighe-
den kan genieten van aangepast sporten. 

Iedereen die toen meeroeide weet dat het een toffe 
ervaring was met geweldige ambiance zowel op als 
naast de boot. Op zo een manier de groepskas spijzen, 
we dachten dit doen we nog eens. Vandaar. 
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ROEI FOR LIFE 2019 XXXXXL 
 

Inderdaad, 5 maal een X. Want dit jaar roeien we on-
der organisatie van The Outsider Coast voor 5 goede 
doelen. Anvasport - met de ervaring uit 2016, Ten 
Dries – die in 2018 roeiden, Shelter VZW, Merken-
veld en het JVC Schotte. Meer informatie vind je op 
de website www.roeiforlife.be 

 

We varen met reuzekano's (10 persoons) van de kust 
naar Aalst. We roeien van de  Outsider vestiging aan 
de kust naar outsider vestiging in Aalst,tevens de 
thuisstad van JVC Schotte en Shelter vzw, twee van 
de begunstigde goede doelen. 

De ganse tocht door, vier dagen, slaapplaatsen en 
maaltijden onderweg worden voorzien. 

Er vaart een begeleidingsboot mee waarop diverse ar-
tiesten, dj's,... (o.a. onze Pierre) met hun beste num-
mers de roeiers aanmoedigen en de sfeer erin houden. 

's Avonds is er uiteraard ook heel wat te beleven.  

Optredens, kampvuur, en … enkele verrassingsacts. 
Maaltijden worden voorzien, de bagage wordt ver-
voerd, kortom een hele logistieke operatie want we 
mikken op 250 deelnemers voor de 5 doelen. 

De roeiers die mee varen dragen een financieel steen-
tje bij: van hunzelf en ze laten zich sponsoren. Hier 
durven we een richtbedrag van minimum 200 euro per 
deelnemer vragen, mits wat inspanning is dat voor ie-
dereen haalbaar, meer mag natuurlijk ook. 

 

En nu is het aan jullie … 

http://www.roeiforlife.be
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We maken ons sterk dat Anvasport ook zorgt voor een 
50-tal gesponsorde deelnemers om het hele opzet tot 
een goed einde te brengen. Enkele van ons zijn hier al 
goed mee bezig trouwens. 

 

Inschrijven kan op de website www.roeiforlife.be on-
der het tabblad “deelnemers”. Je zorgt zelf voor het 
nodige sponsorgeld, of je kan je laten sponsoren op 
diezelfde website onder het tabblad “sponsoren”. 

 
Trouwens alles gaat door in het verlengde Allerheili-
gen-weekend. Je hoeft niet alle dagen mee te roeien, 
ieder doet naar zijn kunnen en beschikbaarheid. Maar 
weet dat het een geweldige activiteit is waar je zelf 
en Anvasport nog lang van kan nagenieten. 

 

http://www.roeiforlife.be
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Kan je zelf niet deelnemen maar ken je ergens een be-
drijfje of sponsor die dit initiatief wil steunen, laat 
dit dan gerust weten aan iemand van Anvasport zodat 
ook zij hun steentje kunnen bijdragen. 

 
Komaan, laat je gaan… we rekenen op jullie. Doen !!!! 

 
Pierre. 
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Ski-initiaties 2019 
Naar jaarlijkse gewoonte geven we ook dit seizoen  

terug ski initiaties 

 

Op volgende data: 

28/09/2019 Snow Valley Peer ( onder voorbehoud ) 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( begeleid skiën  & gevorder-
den) grote piste 
Opleiding monitoren voormiddag theorie, namiddag 
praktijk 
 

5 + 6 /10/2019 opendeurdag Wilrijk 
Demo’s door skiërs en begeleiders 
Details nog niet bekend : 
raadpleeg de website  www.anvasport.be  
 

12/10/2019 Ice Mountain Komen-Waasten 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners )  
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën ) 
 

26/10/2019 Snow Valley Peer ( onder voorbehoud ) 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners ) 
Sessie3: 14u30 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 
 

http://www.anvasport.be
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09/11/2019 Ice Mountain Komen-Waasten 

Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners ) 
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 
 

23/11/2019 Aspen Wilrijk 
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners & begeleid ski-
ën ) 
Sessie3: 14u30 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën op de grote piste ) 
 

30/11/2019 Skidome Terneuzen  
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( beginners ) 
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( beginners ) 
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( gevorderden & begeleid 
skiën ) 
 

Inschrijven kan via de website www.anvasport.be / in-
schrijvingen 
 

Planning skivakanties Le Corbier: 
Skikamp 1: Vertrek op 17/01/2020 terug op 
26/01/2020 

Skikamp 2: Vertrek op 24/01/2020 terug op 
02/02/2020 

Familieskikamp: Vertrek op 03/04/2020 terug op 
12/04/2020 

http://www.anvasport.be
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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, 

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 

    

  

  

  

    

    


