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AGENDA
Januari 2015

1e skikamp Le Corbier

Januari / Februari 2015 2e skikamp Le Corbier
Maart 2015

Paaseierenactie

April 2015

Familieskikamp Le Corbier

Juni 2015

Laatste weekend Nieuwpoort

September 2015

Derde weekend Durbuy-Sy

Oktober 2015

Breughelavond 17 oktober
ROLSTOELTENNISCLUB

Trainingen op zaterdag 9-12u
Dreefvelden 1 – St-Katelijne-Waver
De eerste 3 beurten zijn gratis !!!
Voor verdere inlichtingen : info@forestwheels.be
Of via onze voorzitster
Louisa van der Wallen 03/666.16. 43
Bezoek ook onze website
www.forestwheels.be
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Woordje van de Boss

Zoals het in de volksmond heet zijn we in de
"zes donkere weken" aanbeland.
Voor onze vereniging is dit traditiegetrouw de laatste
sprint naar ons belangrijkste evenement: de ski-kampen.
De voorbereiding via verschillende initiaties liep dankzij
de inzet van velen heel gesmeerd en ik hoop dat de
deelnemers volop aan het "pre-ski" oefenen zijn.
Eerst nog de eindejaarsfeesten waarin ik iedereen een
vredige kerst en een vreugdevol nieuwjaar toewens
en laat de sneeuw nu maar komen (in de alpen wel te
verstaan).
Patrick

Parantee vzw p/a Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
B-9000 Gent
Tel +32 (0)9 243 11 73 GSM +32 (0)477 76 48 32
fax +32 (0)9 243 11 79
lies.dobbels@parantee.be
www.vlg.be
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Le mot du Boss
En langage populaire nous pouvons dire que nous
sommes arrivés dans les six semaines sombres.
Pour notre association c’est aussi la tradition pour
engager le sprint final vers nos événements les plus
importants à savoir nos vacances de ski.
Les préparatifs des vacances à travers les initiations se
sont bien déroulés surtout grâce à l’engagement de nombreux de nos volontaires et j’espère que nos participants
sont déjà en train de bien préparer les exercices pré-ski.
Avant tout cela, les fêtes de fin d’année doivent encore
arriver et à cette occasion je souhaite dores et déjà à
tous un joyeux Noël et une bonne et heureuse année
2015.
Maintenant la neige doit tomber !! (dans les Alpes bien
entendu)

Patrick
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Heerlijke tijden
Annemie en ik hebben met Anvasport wonderlijke
momenten beleefd, ginds hoog in de bergen.
Zij in de zitski, ik op eenvoudige hellingen (rode pistes of
erger waren niet echt aan mij besteed).
Het waren heerlijke tijden en wijlen La Grande Lanière zit
in ons geheugen gegrift als een plek van menselijke
warmte en gezelligheid – zeker voor mindervaliden.
Voor de mensen die zich belangeloos inzetten om van
een en ander telkens weer een succes te maken, kan ik
enkel een diepe buiging maken.
En voor wie het even wat moeilijk heeft, wil ik Johnny
Cash citeren: “Don 't Back Down”.
Het ga jullie goed, van harte.
Gerrit De Clercq
Laarne
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Breughelavond
We zijn half oktober gepasseerd en de zomer of liever de
nazomer is nog in het land.
De temperaturen klimmen tot ± 18 graden.
Heerlijk wandel en fietsweer.
Ook bij Anvasport is deze periode niet ongemerkt voorbij
gegaan.
Het bestuur organiseerde op zaterdag 18 oktober een
Breughelavond in de zaal “De Kring” te Lochristi.
Toen iedereen plaats genomen had, duidde Patrick tafel
per tafel aan om aan te schuiven . Er was een ruim aanbod van groentjes , beenham en frietjes.
Na de maaltijd deelde Patrick ons slecht nieuws mee:
Het hotel “La Grande Lanière”, in Les Gets werd gesloten
wegens brandveiligheid en zo meer.
Maar daarnaast had hij ook goed nieuws :
“Na een lange zoektocht hebben we toch een aangepast
hotel gevonden in Le Corbier ” vulde de secretaris aan.
Intussen verkochten kinderen steunkaarten.
Na dit intermezzo nuttigden we ons dessert. Vervolgens
was het tijd voor de tombolatrekking. Met hulp van kinderen lootte Patrick de prijzen uit. Uiteraard praatte hij
alles aan elkaar. Ikzelf won jammer genoeg niets.
Tot slot konden we onze beentjes strekken op de dansvloer. Dj Pirre zorgde voor muziekanimatie. Ikzelf liet dit
laatste voor bekeken. Moe maar voldaan gingen we om
halftwaalf naar huis.
Met Breughelse groeten
Stefaan Debeuf
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Beste sportieve mensen,
14 november 2014
Spijtig genoeg is het waterskiseizoen 2014 afgesloten .
Gelukkig zijn er andere sporten te beoefenen.
Die mooie zomer is voorbij ?!?!?
Het water verwarmt niet meer .
De zon heeft haar winterintrek genomen en plaats
gemaakt voor de oh zo bekende koning winter :
regenbuien, windstoten en binnenkort sneeuw.
Dit laatste zal ons zeker mooie taferelen en voor
sommigen aangename uren op de slee laten beleven ,
een sneeuwman maken of met sneeuwballen gooien.
Zo heeft elk seizoen ons iets speciaals aan te bieden.
Het waterskimateriaal is nu definitief opgeborgen en
wacht op een likje verf voor de ski’s, een verstelling voor
reddingsvesten en skipakken .
Dit alles is voor deze winter en tijdens die uren herleef ik
het plezier, de blijde gezichten , ondervonden tijdens het
waterskiseizoen.
Wie er dit jaar een of meerdere initiaties gevolgd heeft,
genoot ervan met volle teugen. Telkens kleine groepen
met meerdere beurten, een waar festijn zodat de
vorderingen vlugger gingen.
Het hoogtepunt dit seizoen was nogmaals de watersportdag in Mol met “To Walk Again”.
Door de goed gemutstheid, de fantastische medewerking
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van de helpende handen hebben heel wat personen met
een fysieke of visuele beperking een nieuw activiteit kunnen uitproberen, hun grenzen kunnen verleggen en nieuwe mogelijkheden ontdekt.
Al deze activiteiten hebben we ook te danken aan de verschillende waterskiclubs, welke hun watervlak , een piloot
en een boot ter beschikking stelden om deze fascinerende waterski discipline te kunnen beoefenen.
Onze welgemeende dank hiervoor.
Nu is het tijd om winteractiviteiten uit te proberen of verder te ontwikkelen, want stil moet je niet blijven zitten .
Zoals het spreekwoord zegt “RUST ROEST”, sporten het
hele jaar door is dus de boodschap.
Ik wens jullie allen een fijne herfst en winterperiode en
hoop jullie in groot aantal op de verschillende waterski
initiaties volgend seizoen te mogen ontmoeten .
Miche De Moor
H2O-ski initiator/
Andersvaliden0
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Ottergemsesteenweg Zuid 731 9000 Gent
www.orthopediederijcker.be
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PAASEIERENACTIE 2015
Zoals elk jaar start Anvasport vzw
opnieuw een paaseierenactie.
De opbrengst van deze actie stelt ons
in staat onze werking te blijven
handhaven.
Zo kunnen we verschillende sportactiviteiten aan zeer
democratische prijzen organiseren, aangepaste materialen en individuele begeleiding ter beschikking
stellen van mensen met een fysieke beperking.
Wil je Anvasport steunen, koop en verkoop de
overheerlijke paaseitjes!
Bezorg het bestelformulier (p.16 en 17) voor
15 maart aan een medewerker of mail naar
paaseieren@anvasport.be

Een online bestelbon vind je op www.anvasport.be
Uit naam van alle Anvasporters, alvast bedankt voor
jullie steun!

15

www.anvasport.be

ANVASPORT DANKT U!

Zakje 250gr 5€
Gevulde paasschelpen
Fondant, melk, wit
350 gr.15€
500 gr.18€

Balk 500g

10€
Zak 1kgr 18€

Suikervrije pralines of eitjes 12€
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BESTELBON PAASEIEREN 2015
Uiterste besteldatum 15 maart 2015!
Datum:

Bezorgen via:

Naam:
Adres:
Tel:
indien je een factuur wenst BTW nr:
Rek.nr. voor storting:B E58 7512 0296 6779 met vermelding van naam en paaseierenactie 2014
Gemengd assortiment paaseitjes:
Verpakking

Prijs

250g zakje

5€

500g balk

10 €

1kg zak

18 €

3 x 1kg zak

50 €

500g ballotin suikervrije eitjes

13 €

500g ballotin suikervrije pralines

13 €

Aantal

Bedrag

Totaal:
Paasschelpen gevuld met assortiment paaseitjes:
Schelpen in:

Prijs

fondantchocolade 350g

15 €

melkchocolade 350g

15 €

witte chocolade 350g

15 €

fondantchocolade 500g

18 €

melkchocolade 500g

18 €

witte chocolade 500g

18 €

Aantal

Totaal:
TOTAAL BEDRAG BESTELLING
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Bedrag

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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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 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
Elektronische nieuwsbrief ja

⃞ e-mail

⃞

⃞ nee

⃞

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

Geboortedatum
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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 Boudewijnstichting

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

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

VOORZITTER
Algemene administratie

materiaalmeester@anvasport.be

UITLEENDIENST
VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN

FIETSTOCHTEN
OUTDOOR SPORTEN

Tuur De Haeck
054/419121
Flori De Greif
0496/72.48.75

fietstochten@anvasport.be
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
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