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WOORDJE VAN DE BOSS
Na een pracht van een zomer voorspellen de massa’s noten
ons een strenge winter.
Voor de fervente wintersporters begint het al te kriebelen
en onze “die-hards” à la Ronny en Lionel hebben al een pak
ski-initiaties achter de rug.
Ook voor de fietsers staan er nog enkele uitstappen gepland en de anderen
kunnen rustig nagenieten van de voorbije zomerse activiteiten.
Voor diegenen die niet graag belastingen betalen, vermeld ik ook nog de mogelijkheid om een storting te doen op onze Koning Boudewijn rekening en zo
een attest te bekomen voor belastingsaftrek, onze werking zal er wel bij
varen.
Nog een hart onder de riem voor onze studenten (hun langste semester zit
er weer bijna op) en tot op een volgende activiteit!
Tot op een activiteit!

Patrick
LE MOT DU BOSS
Après un été magnifiques, les masses de noix tombées nous
promettent un hiver rigoureux.
Les fervents amateurs de sports d’hiver commencent à
s’impatienter. Les “durs de durs” Lionel et Ronny ont déjà
réalisé quelques initiations.
Aussi pour nos amateurs cyclistes il y a encore quelques activités au programme. Pour ceux qui ne paient pas volontier de l’argent aux contributions,
je vous signale qu’il est toujours possible de faire un don à notre association
via le fond Roi Baudouin et de recevoir une attestation pour la déduction
fiscale, notre association vous en sera tres reconnaissante.
J’encourage également nos étudiants pour qui ce long semestre est bientôt
terminé.
A l’une de nos prochaines activités!
Patrick
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AGENDA

14/11

Ski-initiatie Peer

Initiation de ski Peer

28/11

Ski-initiatie Komen

Initiation de ski Comines

22-31/01/2010

Skikamp

Camp de ski

30/01-06/02/2010 Zitskikamp

Camp de ski assis

02-11/04/2010

Camp de ski en famille

Familie skikamp
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Een “ad-interim” voor de fietsgoeroe? Neen toch!
Beste leden. U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: ik heb een interimaris
aangesteld ten behoeve van het fietsgebeuren (niet wenen!). Ik heb hem via
mijn spionagenetwerk grondig gadegeslagen en hem zijn eerste pedaalslagen
laten doorstaan. Ik geef hem nu de vrije hand en trappers, ik zal hem bijstaan in geval van nood met raad en daad! (Eerlijk gezegd, enkel in uiterste
nood of doodstrijd help ik hem , de intrinsieke luiheid diep in mijn genen
geworteld alsook de delegeringskunst van de charismatische zijn alom gekend.)
Hij noemt “Tuur”, is van min of meer betrouwbaar allooi en een bekend en
geliefd figuur binnen Anva: hij is vertrouwd met die ronduit gevaarlijke skihappenings die Anva nog steeds pleegt! Hij wordt bijgestaan door zijn lieftallige rechterhand Greet (ja: die knapperd met een rechterhand, juist!) die
ook de Mei 2-of 3daagse zal helpen uitdokteren . Maar daar mag ik nog niks
van verklappen natuurlijk.
Voorwaar,voorwaar Ik zeg u: volg de weg die hij uitstippelt zoals gij mij –uw
ootmoedige dienaar – gevolgd hebt! Wees er trouwens zeker van dat mijn
heropstanding nabij is (als afgelijnd en gespierd fietser van 79kg!) en dat ik
ongetwijfeld zal meetrappen bij de volgende “flitsend fietsnieuws” tocht! In
stilte hoop ik echter dat hij ook eens ergens verdoold geraakt zodat hij
eveneens kan kennismaken met de grenzeloze agressiviteit van de meute
andersvaliden achter hem. Een fietsgoeroe moet tegen een stootje kunnen
en wordt zo door het fietsleven gehard! (whoeha!)
Wat bezielt de charismatische om zijn levenswerk
uit handen te geven aan de eerste de beste skifanaat? Wel leest verder: ik ga het u hier eens
haarfijn uitleggen zie.
Ik heb besloten me te bezondigen aan”Kunst”! (ik
hoor u lachen tot hier ,bende snoodaards..) Neen
echt waar, Ik meen het ernstig : ik heb me toegelegd op schildertechnieken en beeldhouwtechnieken en ga aldaar nieuwe paden bewandelen. Het is
nog een verrassing waar mijn eerste expo zal
doorgaan (stop met lachen met uw andersvalide

Eerste kladderwerkje,niet te koop!
(Oogjes staan loens, zie je toch!)
(Vervolg op pagina 7)
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(Vervolg van pagina 5)

medemens!) maar gezien ik mijn jeugdjaren in het mondaine St-Martens
Latem heb doorgebracht en zo een beetje op de hoogte ben van het reilen
en zeilen binnen de “galeriewereld “is het dus
niet uitgesloten dat deze eerste expo wel eens
in Knokke zou kunnen plaatsvinden… (waardige
stilte en verwondering alom zeker?). Afin : sla
me nu niet dood als de eerste expo ergens in
een klam en donker achterstraatje rond
St-Jacobs
te
Gent
zou
geschieden!
(Bescheiden beginnen siert de mens evenzo,
vind ik.) M.A.W.: een jeugddroom wens ik te
verwezenlijken, namelijk mijn matig talent ( dit
meen ik nu dus wel eens serieus zie.)benutten
en delen met wie er interesse voor heeft. Ik
ben er van overtuigd dat ik daardoor (nog) “ Paasbeeld met cataract”, afgewerkt
meer mens zou kunnen worden… (En ik was al zo
fantastisch J!)
Ik reken erop dat u achter de nieuwe fietsverantwoordelijke staat, hem
steunt, zijn eventuele beginnersfouten met de mantel der liefde onder tafel
veegt zoals u dat allen ook bij mij hebt gedaan!
Ik reken erop dat u naar mijn eerste vernissage komt, of die nu in Knokke of
Latem of Pulderwezel is.
Tot fietsens alvast!

Jo, ex-fietsdinges, blijvend supporter en deelnemer!

PS: Willen we Tuur met de roepnaam ” Blond-grijzende wielergod “ opzadelen? (nog betere voorstellen zijn ten zeerste welkom!)
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Interview uit "De onmisbare schakel"
In deze reeks belichten we de vrijwilligers, de mensen achter de organisatie. Een club kan maar werken dankzij de inzet van trainers, ouders, begeleiders, bestuursleden,… We brengen hun verhaal naar jullie. Een moment voor
een onmisbare schakel.
Onze gast is Lionel Demeulenaere, skibegeleider bij vzw Anvasport.
Sofie Meneve
Waarvoor staat Anvasport?
Anvasport is een vereniging die als doel heeft om mensen met een beperking, handicap of ziekte toch aan sport te laten doen. Patrick Van de Vaerd,
kinesist, richtte de vereniging op in 1989 met de overtuiging dat lichte sportieve activiteiten een gunstig effect hebben op de revalidatie en de integratie van deze doelgroep. Het doel is dus niet enkel aan sport te doen ter verbetering van de algemene conditie, maar ook om een betere integratie na te
streven. Dikwijls is het deelnemen aan de Anvasport activiteiten een beslissende stap in het bereiken van vernieuwd zelfvertrouwen, in het zoeken van
nieuwe activiteiten en het opnieuw aanpakken van een job.
Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve activiteiten proeven:
wintersporten (zitskiën, staand skiën, snowboarden), watersporten
(zwemmen, waterskiën, duiken), wielrennen (handbiken), overlevingskampen
enz. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op recreatie, het
beleven en genieten.
Ikzelf ben vooral betrokken bij het skigebeuren. We bieden jaarlijks meerdere initiaties aan en gaan ook drie maal per jaar op skikamp naar Les Gets
in Frankrijk.
Anvasport wil iedereen met zijn of haar specifieke mogelijkheden van sport
laten genieten. We richten ons ook naar de familie, vrienden en sympathisanten. We tellen momenteel ongeveer 600 leden. Iedereen is welkom, zonder onderscheid naar soort handicap, ras of leeftijd.
Hoe ben jij bij Anvasport terecht gekomen?
Ik ben zelf een poliopatiënt (kinderverlamming) waardoor mijn linkerbeen
verlamd is.
Patrick heeft me een 20-tal jaren geleden gemotiveerd om mee te gaan skien. Ik was er van in het begin bij en heb de uitbouw van het G-skiën in België
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(Vervolg van pagina 9)

volledig mogen meemaken. Ondertussen ben ik zelf ook een skibegeleider
geworden. Doorheen de vele jaren ervaring is mijn inzicht in het goed begeleiden van personen met een handicap toegenomen. Ook cursussen in ondermeer Oostenrijk, Canada en Amerika hebben me een pak knowhow opgeleverd.
Naast mezelf zijn er nog tal van bekwame begeleiders, die allemaal werken
op vrijwillige en belangeloze basis, dankzij wie het mogelijk is om in een beschermd milieu aan sport te doen. Verschillende onder hen zijn ook personen
met een handicap die hun ervaring willen doorgeven aan de nieuwe starters.
Hoe verloopt de rekrutering van de vrijwilligers?
Onze vrijwilligers bestaan uit bestuursleden, de organisatoren van de activiteiten, de personen die instaan voor het onderhoud van het materiaal enz.
Maar de begeleiders vormen toch de grootste groep. Je moet rekenen dat
er evenveel, of zelfs meer, begeleiders nodig zijn dan skiërs, dus dat is een
heel pak.
Meestal is de mondelinge reclame van enthousiastelingen die reeds als begeleider actief zijn de aanzet dat nieuwe kandidaten zich aanbeiden. We kunnen bijvoorbeeld ook rekenen op heel wat studenten en gepensioneerden.
Voor de onervaren skimonitoren organiseert Anvasport opleidingsdagen.
Daar maken de deelnemers kennis met zowel het materiaal, de techniek en
de praktijk.
We merken dat het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Liga Gehandicaptensport en de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie zijn vruchten afwerpt. De uitdaging bestaat er nu in om de vlucht die het G-skiën heeft genomen te kunnen opvangen.
Naast vrijwilligers zijn we dan ook permanent op zoek naar financiële middelen. De werkingsfondsen van Anvasport komen vooral uit acties zoals de verkoop van paaseieren, breughel-avond, kaas en wijn avond en ook privé giften
en donaties van serviceclubs. Verder dienen we regelmatig projecten in bij
liefdadigheidsfondsen. Via het Eliafonds hebben we bvb een aantal zitski’s
kunnen aankopen. En dankzij het ING mecenaat kregen de bewoners van een
verzorgingsinstelling de kans om een dagje te skiën, dit betekende voor velen een droom die in vervulling ging. Het opmaken van dergelijke dossiers
(Vervolg op pagina 12)
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vraagt veel tijd en energie, maar de inspanningen lonen dus zeker de moeite.
Daarbij hebben wij ook een rekening bij het Koning Boudewijnfonds die
sympathisanten toelaat om de werking van Anvasport te steunen op een
belastingvriendelijke manier.
Wat is de motivatie voor jouw vrijwillige inzet?
Toen ik de eerste maal meeging op skistage had ik nooit durven voorspellen
dat ik er zo bij betrokken zou raken, ik ben er als het ware ingerold. Skiën
heeft mijn leven grondig veranderd. Dankzij mijn bijdrage als begeleider
kunnen nu ook andere personen met een handicap de positieve effecten van
skiën ervaren. Het geluk en het enthousiasme van de deelnemers werkt
steeds weer aanstekelijk. Het plezier en de voldoening zijn enorm.
Mijn droom is dat de handicap nergens meer een obstakel mag vormen om
sport te kunnen beoefenen. Bij Anvasport kan men in ieder geval terecht.
Doordat wij ook opleidingen geven aan skibegeleiders van andere organisaties verwezenlijken we dat personen met een handicap met hun eigen valide
vrienden en familie op wintersportvakantie, skikamp of sneeuwklasse meekunnen en volop genieten van de sneeuwpret! De beperking kan een troef
worden… en die kans wil Anvasport geven!
Met dit artikel hoop ik Anvasport in het daglicht te stellen en dat zowel
personen met en zonder handicap de weg naar ons vinden. Uit eigen ervaring
kan ik personen met een handicap enkel aanmoedigen om aan sport te doen.
De drempel is soms hoog, maar eens de stap gezet, is het geweldig! Ook begeleiders zijn steeds welkom, zonder hen kunnen wij onze sporters geen onvergetelijke ervaringen bezorgen!

Bedankt voor het gesprek!
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Inschrijving skikamp 22/01 - 31/02/2010
Aangezien we nu alles elektronisch registreren verzoeken we per deelnemer
( en niet per gezin) een apart inschrijvingsformulier in te vullen.

Naam *
Voornaam *

Adres
Postcode
Gemeente
Telefoon / GSM
Mailadres
geboortedatum *
Vervoer

⃞
⃞
⃞
⃞

Bus met opstapplaats Wetteren
Bus met opstapplaats Groot Bijgaarden
eigen vervoer
Anders:

Schrijft in samen met / of wenst samen op de kamer met / opmerkingen

Indien je materiaal wenst te gebruiken van anvasport, gelieve dan ook bijkomende gegevens in te vullen. *

Type ski

Materiaal

⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞

Eigen materiaal
Anvasport materiaal
Anders

Huur schoenen

⃞
⃞

Ski
Snowboard
Aangepast staande ski
Anders

Schoenmaat:
Lengte:
Gewicht:

Ja
Nee
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Inschrijving zitskikamp 30/01 - 06/02/2010
Aangezien we nu alles elektronisch registreren verzoeken we per deelnemer
( en niet per gezin) een apart inschrijvingsformulier in te vullen.

Naam *
Voornaam *

Adres
Postcode
Gemeente
Telefoon / GSM
Mailadres
geboortedatum *
Vervoer:

⃞
⃞
⃞
⃞

Bus met opstapplaats Wetteren
Bus met opstapplaats Groot Bijgaarden
eigen vervoer
Anders:

Schrijft in samen met / of wenst samen op de kamer met / opmerkingen

Indien je materiaal wenst te gebruiken van anvasport, gelieve dan ook bijkomende gegevens in te vullen. *

Type ski

Materiaal

⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞

Eigen materiaal
Anvasport materiaal
Anders

Huur schoenen

⃞
⃞

Ski
Snowboard
Aangepast staande ski
Anders

Schoenmaat:
Lengte:
Gewicht:

Ja
Nee
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Waterski – Een Toffe sport voor iedereen bereikbaar
Weer eens een prachtig seizoen, met veel initiaties, mooi weer en veel plezier.
-Inderdaad, niet minder dan 12 initiatiedagen over gans het Vlaamse land
werden ingericht om Andersvaliden de knepen van het waterskien aan te leren.
Dit wil zeggen dat wij in het seizoen 2009 een 70-tal personen met beperkte mogelijkheden begeleid hebben.
Voor elk soort handicap vinden we een oplossing, iedereen kan dus aan bod
komen.
-Van het ogenblik dat men kan zwemmen kan men deze discipline aanleren
en aanvoelen hoe het is om over het water te glijden met een klassieke ski,
een zitski of gewoon eens in de fun-boei een plaatsje nemen.
-Ons doel is om op een aangename manier, stap voor stap met duidelijk uitleg, een bijkomend sportactiviteit op uw palmares aan te tekenen.
JOEPIE ! DAT KAN IK OOK
Het gaat niet altijd van een leien dakje, maar door intens deze discipline te
beoefenen uw grenzen verleggen. Velen komen terug en glijden zoals een
zwaan over het water, van links naar rechts en omgekeerd de bootgolven
kruisen.
Wat een prettig gevoel toch !
-Voor het materiaal zorgen wij : de boot met ervaren piloot, de monitoren
die U op de steiger en in het water begeleiden en U in balans houden bij het
starten, skipakken, reddingsvesten en de verschillende ski’s zijn altijd klaar
voor jullie.
Topless skiën is er niet bij, dus breng zeker een zwempak mee en een badhanddoek – je zult het nodig hebben.
-Na een goede warme douche, komt natuurlijk het gezellig niet te missen
après- waterski met een hapje, de beste manier om uw ervaringen te uiten,
belevenissen te vertellen en zeker nagenieten met in gedachte een volgende
initiatiedag.
-Laat U dus verleiden en kijk uit naar het seizoen 2010. We zorgen ervoor
dat je op tijd uit verschillende data kunt kiezen op verschillende watervlakken, om deze adembenemende avontuur te kunnen beleven.
Miche De Moor

miche.demoor@pandora.be
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Tel:09 223 53 24

Ski-initiaties 2009
Hoewel we de zwembroeken en bikini’s nog maar net uit de kast hebben gehaald beginnen we toch alweer te denken aan de ski-initiaties.
Voor al wie overweegt om mee de bergen in te trekken organiseren we opnieuw 6 indoor ski-initiaties. Dé ideale gelegenheid om te proeven van het
snowboarden, skiën of zitskiën.
De initiaties zijn telkens ingedeeld in drie sessies:
10u tot 11u30: groep 1 beginners
11u30 tot 13u: groep 2 beginners
14u tot 15u30: groep 3 gevorderden (enkel toegang tot de grote piste)
Deelnameprijs: € 20,00
Trek je stoute (ski)schoenen aan en waag je eens op de sneeuw.
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Weekend 19 september 2009 aan het Veerse meer
Zeilen, fietsen met de zodiac het water op…mensen met beperkte immobiliteit tot daar aan toe.
Genietend van het mooie weer,
het landschap, de activiteiten
van de anderen stond ik in mijn
rolstoel aan de waterkant.
Patrick, Piet en nog enkele anderen leggen aan….
‘Wil je mee varen MarieJeanne?’
Verbaasd, overdonderd en de
vraag als een grap beschouwend had ik niet gedacht aan
het grensverleggend motto van anvasport.
Maar enkele minuten later na heel wat tilwerk van enkele sterke mannen zat
ik op de ereplaats in de boot en scheerden we over het water richting Veere
en genoot ik samen met de anderen van een boottocht die voor mij niet mogelijk zou zijn…. dacht ik toch.
Marie-Jeanne
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Inschrijving familieskikamp 02/04 - 11/04/2010
Aangezien we nu alles elektronisch registreren verzoeken we per deelnemer
( en niet per gezin) een apart inschrijvingsformulier in te vullen.

Naam *
Voornaam *

Adres
Postcode
Gemeente
Telefoon / GSM
Mailadres
geboortedatum *
Vervoer:

⃞
⃞
⃞
⃞

Bus met opstapplaats Wetteren
Bus met opstapplaats Groot Bijgaarden
eigen vervoer
Anders:

Schrijft in samen met / of wenst samen op de kamer met / opmerkingen

Indien je materiaal wenst te gebruiken van anvasport, gelieve dan ook bijkomende gegevens in te vullen. *

Type ski

Materiaal

⃞
⃞
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞

Eigen materiaal
Anvasport materiaal
Anders

Huur schoenen

⃞
⃞

Ski
Snowboard
Aangepast staande ski
Anders

Schoenmaat:
Lengte:
Gewicht:

Ja
Nee
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Ken je iemand die lid wil worden van Anvasport?
Contactadres:
Caritasstraat 2a
9090 Melle
09 / 252 21 28
Ik word lid van Anvasport!
Stuur mij terug per post of naar info@anvasport.com
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
Elektronische nieuwsbrief ja

⃞

e-mail

⃞

nee

⃞
⃞

Andere gezinsleden die aan onze activiteiten wensen deel te nemen:
Naam + voornaam

Geboortedatum
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