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Zetel v.z.w. ANVAS-
PORT 
info@anvasport.be 

Caritasstraat 2a 
9090 Melle 

Rek.nr.: 737-4170042-55 
Rek. Koning Boudewijnstichting: 
000-0000004-04 (aftrekbaar vanaf 30€) 
Vermelding:L82059 - Anvasport vzw 

SPONSORING 
Francine Naudts 
09/369.28.13 
0496/79.48.76 

sponsoring@anvasport.be 

VOORZITTER 
Melissa Floré 
050/33.63.27 
0476/67.57.14 

voorzitter@anvasport.be 

SECRETARIS + ver-
antw.wintersporten 

Patrick Van De Vaerd 
09/252.21.28  
0495/24.99.63 

secretaris@anvasport.be 

PENNINGMEESTER Marleen Van Damme 
0496/39.39.32 info@anvasport.be 

REDACTIE Niko Van Cauwenberge 
0476/61.66.24 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 

VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN 

FIETSTOCHTEN Johan Goethals 
09/228.82.73 fietstochten@anvasport.be 

OUTDOOR SPOR-
TEN 

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 

Lionel Demeulenaere 
015/41.50.39 
0474/99.65.96 

skiinitiatie@anvasport.be 

SUBSIDIES 
Greet Borgenon 
054 /419121 
0473 /832938 

greet.borgenon@telenet.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 
Ronny De Gendt 
03 /777.70.11 
0475/77.70.11 

oost-vlaanderen@anvasport.be 

WEST-VLAANDEREN 
Melissa Floré 
050/33.63.27 
0476/67.57.14 

west-vlaanderen@anvasport.be 

DIREKTE MEDEWERKERS: Hilde Glorieux, Christophe Lefebvre, Marijke Vandenbosch,  
Stef De Moor & Bea Van Cauwenberge, Ann Vanackere 

UITLEENDIENST  materiaalmeester@anvasport.be  



3 

 

WOORDJE VAN DE BOSS 
Nu de vogeltjes beginnen hun nest te maken in onze hof 
kunnen we stellen dat de winter voorbij is.  
Ons skiseizoen is achter de rug (alhoewel het praktisch 
een gans jaar doorgaat) en het was terug een supersuc-
ces. 
De zomeractiviteiten komen er in sneltempo aan en de 

verantwoordelijken voor de diverse weekends zijn volop deelnemers aan 
het “warm” maken. 
Tussendoor is er ook voor onze financiën gezorgd (ge kunt niet koken 
zonder geld). 
Sommige mensen zagen hun Cera-project goedgekeurd en ook onze 
paaseierenactie was terug een succes.  Bedankt allen voor jullie inzet ! 
De agenda staat weer vol en ook op de website kan je alles nog eens 
nalezen.  Kijk dus regelmatig en schrijf je op tijd in. 

Tot op een activiteit ! 

 

Patrick 

 

LE MOT DU BOSS 
Les oiseaux commencent à bâtir leurs nids dans nos 
jardins et nous constatons que l’hiver est terminé. 
Notre saisons de ski est finie (bien qu’elle se déroule en 
fait toute l’année) et à nouveau se fût un succès formida-
ble. 
Les activités d’été arrivent très rapidement et nos diffé-
rents responsables et organisateurs d’événements pour les prochains 
weekends sont en train d’échauffer les participants. 
Entretemps, nos finances ont été prises en charge (il n’est pas possible 
de cuisiner sans argent). 
Certaines personnes parmi notre association ont vu leurs projets, intro-
duits chez CERA, sélectionnés et notre vente d’œufs de Pâques à de 
nouveau été un succès.   Merci à tous pour votre engagement. 
L’agenda est rempli et vous pouvez consulter et lire nos informations sur 
le site internet, regardez donc régulièrement et inscrivez-vous à temps. 

A l’une de nos prochaines activités ! 

 

Patrick  
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26-28/06/2009 Weekend Durbuy Weekend a Durbuy 

18-20/09/2009 Watersport Veerse Meer Sports aquatiques au Veerse Meer 

17/10/2009 Warme beenhesp festijn Festin de jambin chaud 

23/05 Waterski Roksem Ski nautique Roksem 

06/06 Kaas– en wijnavond  

10/06 Waterski Tielrode/Temse Ski nautique Tielrode/Temse 

06/06 Waterski Lommel Ski nautique Lommel 

13/06 Waterski Roksem Ski nautique Roksem 

20/06 Waterski Schoten Ski nautique Schoten 

12/09 Waterski Roksem Ski nautique Roksem 

16/09 Waterski Tielrode/Temse Ski nautique Tielrode/Temse 

AGENDA  
 

Begeleid zwemmen: 
Wanneer: woensdagavond van 21u tot 22u (zie schema hieronder)  
Waar: revalidatiecentrum van het UZ te Gent 
Begeleiding: Jean-Pierre Duportail - professioneel redder Universiteit 
Gent  
mei 06, 13 en 27  juni 10 en 17  juli  01, 08 en 15 
augustus 05, 12 en 26 september 02, 09 en 30  
oktober 07, 21 en 28 november 04 en 25 december 02, 16 en 23 
 
opgelet: deze data zijn niet bindend en kunnen veranderen naar gelang de 
werksituatie van J-P 
Iemand die niet regelmatig komt, dient zeker eerst naar hem te bellen op 
0478/710153  
zwemmen@anvasport.be 
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Fietsweekend 1-2-3 mei naar Le Crotoy… niet 
(of toch een beetje). 

Het langverwachte weekend (of het nu was om te fietsen of iets anders) 
naar het Franse Le Crotoy werd geheel onverwacht en tot grote spijt van 
velen een andere bestemming. 

Het buitenland werd het binnenland, de caravans werden vervangen door een 
paviljoen, het verwarmde zwembad was nu een zwemvijver de naam ‘zwem’ 
niet waardig, het langgerekte strand met prachtig vergezicht werd een bos 
met beperkt zicht wegens de bomen en de meeuwen werden muggen. Maar 
geen nood! Het is niet de omgeving die het hem doet, wel de sfeer en daar 
zorg je natuurlijk zelf voor. En met een groep waarbij ¼ bestaat uit inwo-
ners van Meigem is de sfeer gegarandeerd! 

Marijke (de ajoin uit Oilsjt) en ik 
reden samen naar de nieuwe be-
stemming ‘De Hoge Rielen’. Beiden 
geen voorstander van gps. Het 
slaafs volgen van een navigatietoe-
stelletje is niks voor ons. Onze flin-
ke dosis zin voor avontuur verkiest 
een traject te zoeken a.d.h.v. enke-
le uitgeprinte versies van de route-
planner en het gebruiken van ge-
zond verstand. We maakten een 

keuze uit de 3 verschillende routeplanversies: we hadden 1 lange route en  2 
korte waaronder 1 Franstalige  (om vermoedelijk in de sfeer van Le Crotoy 
te blijven) en 1 Nederlandstalige versie. We verkozen de korte Nederlands-
talige route en we waren al een heel eind onderweg tot ik iets ontdekte. De 
korte versie bracht ons naar de Molenbaan in Wommelgem, de lange versie 
naar de Molenstraat in Kasterlee. Marijke, een voorzienige vrouw, had geluk-
kig ook de infobrochure van De Hoge Rielen afgeprint, zodat we het juiste 
adres konden checken. Beide steden lagen wonderwel in dezelfde richting en 
we hoefden gewoon over te schakelen naar onze lange versie. Na een om-
zwerving langs de Antwerpse haven (omdat we afrit 22 niet vonden op de 
ring en niet duidelijk terugvonden in onze papieren dat we die niet op de ring 
maar langs de E 34 moesten zoeken) kwamen we, mits een half uur vertra-
ging, toch ter plaatse! 

(Vervolg op pagina 6) 
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Onze H.C.M.E.B.H.W.B.A, zoals hij zichzelf altijd noemt (afkorting staat 
voor Hoogmoedig Crimineel Modaal Evenementenorganisator Betreffende 
Het Wielergebeuren Binnen Anvasport, dacht ik) had voor de gelegenheid 
wat Franse sfeer en accenten aangebracht om ons zo toch wat in Le Crotoy 
te wanen. Zo hingen aan de ingang van onze verblijfplaats briefjes met ‘Le 
Crotoy’ als aanduiding dat we Le Crotoy binnenstapten, kregen de verschil-
lende kamers een Franse naam gaande van ‘les dunes’ tot ‘vue sur mer’, klon-
ken Franse chansons door de pc-boxen en werd er door sommigen pastis à 
volonté gedronken. 

Kort na onze aankomst werd alles in gereedheid gebracht voor een eerst 
fietstocht. 30 km, veel zon en een gezellige stop later zaten we alweer in De 
Hoge Rielen te aperitieven, watertandend naar de barbecue en plannen te 
maken voor de volgende dag. 

Die volgende dag deelden we ons in 2 groepen: de jonge jeugd ging naar Bob-
bejaanland de iets oudere jeugd ging fietsen. 

Eerst besloten we nog wat 
sportief te doen en met de 
fiets naar ’t plezantste land te 
rijden, maar al snel kozen we 
toch voor Jean’s bus. 1 (à2) 
gereglementeerde passagiers 
vooraan, de overige in de laad-
ruimte op de grond of in de 
zetel die voorbestemd was 
voor het containerpark maar 
daar nog niet geraakt was. De 
rit naar Bobbejaanland op zich 

was al een attractie maar we waren nog lang niet voldaan. 

In het park verkondigde ik dat het misschien slim was om de waterattrac-
ties pas in de namiddag te doen, zodat we niet van ’s morgens met natte kle-
ren hoefden rond te lopen. Na de Typhoon en Speedy Bob (waar we gebruik 
maakten van onze mindervalidestatus en de rij wachtende voorstaken) kwa-
men we op ons pad ‘El Rio’ tegen. Een eerst attractie mét water, maar Dymp-
hy verzekerde ons dat je daarvan niet nat werd. De oudste Vlaemynckzusjes 
trokken voor de zekerheid een plastieken poncho of k-way aan, de rest ver-
trouwde de uitspraak van de Nederlander. De meesten bleven inderdaad 

(Vervolg van pagina 5) 

(Vervolg op pagina 7) 
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droog na het trotseren van de onstuimige rivier met klotsende bochten, on-
voorziene watervallen en de draaikolk maar er waren er toch twee die als 
verzopen kiekens uitstapten: de jongste van de Vlaemyckzusjes die het niet 
nodig vond om een plastieken poncho aan te trekken en diegene die het slim-
mer vond om waterattracties pas in de namiddag te doen. Marijke (ajoin) 
vergat even dat ze zich slecht voelde (nee, niet ziek van in de attracties) en 
lachte zich te pletter. Doorweekt tot op ons vel brachten Hannah en ik het 
grootste deel van de dag door. 

Ondertussen reder de fietsers van die dag  tot in Herentals:  slechts 35 km 
deze keer wegens 3 platte banden en een ketting af (eigenhandig hersteld 
door de hoogmoedig blablabla). 

’s Avonds schoven we alweer ons voetjes onder tafel voor een heerlijke 
maaltijd dankzij An en Dirk. 

Zondag stond er voor iedereen fietsen op het programma, behalve voor Si-
las, die bleef op het domein en lette op zijn mama en Hannah. Na onze eer-
ste stop tegen de middag deelden we ons opnieuw in twee groepen. Een 
groep die verder doorfietste tot in de Nederlandse gemeente Baarle- Nas-
sau (totaal 72km!) en een groep die het kou had, het te ver vond, een zere 
rug kreeg,… en dus via een andere weg terug ‘huiswaarts’ keerde. Die terug-
tocht was heel aangenaam en mooi: kleine weggetjes tussen het groen, pitto-
reske tafereeltje op en rond een houten brugje, een drankje in een stal dat 
al sinds enige tijd omgebouwd was tot café maar sindsdien geen stofdoek 
had gezien (de dode vliegen lagen in het zicht, de barkrukjes waren voorzien 
van een laag stof en de spinnenwebben tierden welig in het rond) maar de 
muziek was schitterend!! Onophoudelijk Vlaamse klassiekers van o.a. Willy 
Sommers met zijn bekendste liedjes ‘zeven anjers, zeven rozen’ en ‘laat de 
zon in je hart’. Maar het allermooiste was toen Jean mijn kilometriekske te-
rug aan de praat kreeg! Thuis had ik al gevloekt op dit rotding omdat ik na 
enkele pogingen om het in te stellen nog steeds een dikke vette nul op mijn 
scherm kreeg. Uiteindelijk prijken, van de bijna 70 km die ik tijdens het 
weekend bij elkaar fietste, toch 4.6 op mijn kilometriekschermpje! 

Aan iedereen die mee was en zijn steentje bijdroeg aan het organiseren, de 
maaltijden, het vervoer van de fietsen, het toedienen van enkele duwtjes in 
de rug, het aangename gezelschap: bedankt voor het geslaagde weekend! 

Livia 

(Vervolg van pagina 6) 
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 Waterski 2009  
Aan alle Sportvrienden en sympatisanten, 

Niet te geloven en toch waar, het mooi weer nodigt U uit om een waterskiini-
tiatiedag bij te wonen en genieten van een aangename sportdag op ski’s of 
zitski en zo over het water glijden, getrokken door een pracht van een boot. 
Deze sportdiscipline is het waterskien, een fantastische ervaring. 

 

De waterski/initiaties gaan door op volgende lokaties± 

 

• “De Hoge Dijken” domein de Kluiten te Roksem  
Clublokaal, Zeeweg 60, 8460 Roksem-Oudenburg  

• LOMMEL SKI, Clublokaal Jaagpad, 3920 Lommel-Barrierte  

• VVW WAESMEER - TIELRODE  
Huis ten Halve, 41  

Kaas– en wijnavond 
Op zaterdag 06 juni 2009 houden we weer onze (inmiddels beroemde) kaas- 
en wijnavond. 
Dé ideale gelegenheid om na te praten over de skivakanties, foto's uit te 
wisselen en de sterke verhalen nog eens boven te halen. Dit alles vergezeld 
van een lekker stukje kaas en een goed glas wijn (of bier natuurlijk). 

Waar? G.O.C. (Gemeentelijk Ontmoetings Centrum) Geraardbergsesteen-
weg, 106 - 9090 Gontrode-Melle 

Hoe laat? We beginnen om 19u30 

Graag een telefoontje naar Patrick Van de Vaerd +32 (09) 252.21.28 of +32 
(0495) 249963 

of stuur een email: patrick@anvasport.com 

And...just be there! 
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Skivakantie Pasen 
Met de vraag van Niko en Melissa of Emma een verslagje wou maken van het 
paas-skikamp had ik volmondig een ja gezegd. 
Haar antwoord was het zal kort en bondig zijn nl. fantastisch-cool-wijs en 
super;nou ja,daar kan men geen papier mee vullen daarom zal ik (mama) een 
poging doen om een "verslagje" te maken. 
Over de busreis kan ik niets vertellen daar we met eigen vervoer waren en 
vrijdagavond verwelkomt werden door de Flori en Marleentje. 
De volgende dag stonden we reeds klaar om te gaan skien (en dit na een lan-
ge busreis- "inrichten" van de kamer) zoals het bij de echte Anvasporters 
gebeurd. 
Elke dag waren de groepen present. 
Het zonnige weer en de sneeuwkwaliteit zorgde ervoor dat we ook eens ge-
bruik konden maken van de vele terrasjes (waar je me zeker niet hoor over 
klagen want 'k heb daar overheerlijke aardbeientaart ontdekt!!!) 
De avonden waren "gezellig" na info van Sven want helaas lag ik steeds uit-
geteld in bed samen met de dochter. 
Wat betrefd de groep het was een leuke bende,niet te groot en niet te klein 
zowel voor groot en klein. 
De pyjamafuif was weer een schot in de roos,alleen al het voorbereidend 
werk maakt het al spannend.Alleen moet het beste verkleed koppel nog be-
kend gemaakt worden he Patrick!!!??? 
En Piet ben en voel je je nu terug "volledig" man?doch moet ik toegeven ge-
schoren benen heeft ook iets!! 
De diploma-uitreiking was een mooie afsluiter van het ski-kamp. 
Ook  was de grote de grote suprise van Carole nl. dat Emma een ster ontvan-
gen heeft die nu staat te pronken in haar bij de andere in haar mooie herrin-
neringenkast. 
Voor mij was het een fijne en aangenaam verlof geweest en voor Emma was 
het af! 
Want Emma had voor zichzelf uitgemaakt lukt het dit jaar niet om alleen te 
skien dan stop ik ermee. 
Dus......jullie zijn nog niet van ons af!!!! 

 
Hilde-Sven-Emma  
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reeds 75 jaar de lekkerste koffie 
paterke@devoorkempen.be 

Autocars de Voorkempen 
L. Weijtenstraat 84 
2900 Schoten 
Tel. 03/658.56.05  fax. 03/658.47.99 
www.devoorkempen.be autocar@devoorkempen.be 
4 luxe-autocars voor binnen –en buitenlandse reizen 
50–52–54 pl. met wc, dvd/video/cd airco gps 
autocars uitgerust met rolstoellift 
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Kanotocht op de Nete  (9 mei)  
Dit mega-evenement werd georganiseerd door Ludo en Marie-Jeanne:  Gans 
de kempen was afgezet met dranghekkens en omleidingen en wegwijzers 
naar Herentals om de massa te begeleiden naar de opstapplaats! Het foute 
weerbericht van Sabine met de mem..mooie haren deed helaas het gehandi-
captenbestand serieus afschrikken. (Altijd bang voor koude voeten waar-
schijnlijk..) 

We waren dus met  -weliswaar 
een select clubje- van acht 
personen:  Marie-Jeanne en 
Ludo met zijn twee jeugdvrien-
den : “Paul en Gust” (zeer tref-
felijke mensen en -ik heb ze 
uitgevraagd- hebben nooit fou-
te dingen uitgespookt met Lu-
do!);  Ronny en Sabine , en ten-
slotte “De” televisiepersoon-
lijkheid van het jaar (ikke) en 
zijn eega Ingrid. 

Eerst uitgebreid apero aan de opstapplaats: een idyllische locatie te midden 
van het groen.. en in de middagzon! Gevolgd door een subliem stille kano-
tocht tussen bossen en wei: het had iets van “Stille waters”, maar dan zon-
der die schreeuwlelijkerd van een  Antje De Boeck. De kano van Sabine en 
Ronny is waarschijnlijk voor de schroothoop want die zwalpte voortdurend 
van oever naar oever, met als gevolg een hoop “grond” op de neus van hun 
gedeukte kano! 

Na een kleine twee uur ge-
ruisloos glijden over de Nete 
bereikten we de aankomst-
plaats waar M.J. en Ludo 
plots een gekoelde aperitief 
bovenhaalden voor de ver-
wachtte 95 deelnemers… 
Maar wij kunnen veel binnen 
Anva, dat weet u intussen wel 
al! 
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Tenslotte nog een bijzonder aangenaam etablissement gevonden om iets te 
vreten: kreeft en oesters aanwezig! Toch gekozen voor de dagschotel (€ 
12,50) omdat we thuis al alle dagen zeevruchten en aanverwanten eten. 

Ludo: Herorganiseren volgend jaar !! En hopen dat Sabine Haegedoren op die 
dagen weer hoogzwanger is en uit beeld  zodat ze geen foute informatie kan 
verstrekken. 

John with something missing on. 
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Met de vraag van Niko en Melissa of Emma een verslagje wou maken van het 
paas-skikamp had ik volmondig een ja gezegd. 
Haar antwoord was het zal kort en bondig zijn nl. fantastisch-cool-wijs en 
super;nou ja,daar kan men geen papier mee vullen daarom zal ik (mama) een 
poging doen om een "verslagje" te maken. 
Over de busreis kan ik niets vertellen daar we met eigen vervoer waren en 
vrijdagavond verwelkomt werden door de Flori en Marleentje. 
De volgende dag stonden we reeds klaar om te gaan skien (en dit na een lan-
ge busreis- "inrichten" van de kamer) zoals het bij de echte Anvasporters 
gebeurd. 
Elke dag waren de groepen present. 
Het zonnige weer en de sneeuwkwaliteit zorgde ervoor dat we ook eens ge-
bruik konden maken van de vele terrasjes (waar je me zeker niet hoor over 
klagen want 'k heb daar overheerlijke aardbeientaart ontdekt!!!) 
De avonden waren "gezellig" na info van Sven want helaas lag ik steeds uit-
geteld in bed samen met de dochter. 
Wat betrefd de groep het was een leuke bende,niet te groot en niet te klein 
zowel voor groot en klein. 
De pyjamafuif was weer een schot in de roos,alleen al het voorbereidend 
werk maakt het al spannend.Alleen moet het beste verkleed koppel nog be-
kend gemaakt worden he Patrick!!!??? 
En Piet ben en voel je je nu terug "volledig" man?doch moet ik toegeven ge-
schoren benen heeft ook iets!! 
De diploma-uitreiking was een mooie afsluiter van het ski-kamp. 
Ook  was de grote de grote suprise van Carole nl. dat Emma een ster ontvan-
gen heeft die nu staat te pronken in haar bij de andere in haar mooie herrin-
neringenkast. 
Voor mij was het een fijne en aangenaam verlof geweest en voor Emma was 
het af! 
Want Emma had voor zichzelf uitgemaakt lukt het dit jaar niet om alleen te 
skien dan stop ik ermee. 
Dus......jullie zijn nog niet van ons af!!!! 

 
Hilde-Sven-Emma  

Skivakantie Pasen 
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Enkele impressies 
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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 
    

    

    

  

  

  

Contactadres: 
Caritasstraat 2a 

9090 Melle 
09 / 252 21 28 

Ik word lid van Anvasport! 
Stuur mij terug per post of naar info@anvasport.com 

  

Ken je iemand die lid wil worden van Anvasport? 
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