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13-01 tot 22-01-2017 

20-01 tot  29-01-2017 

Skikamp 1 

 

Skikamp 2 

31-03 tot 09-04-2017 Familie skikamp  

12-13-14 mei 2017 Fietsweekend te Hasselt  

AGENDA  
  

 

 AANDACHT !!!! AANDACHT !!!! AANDACHT !!!!  

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseert ALVA  

(Atletiek Land Van Aalst) een Quiz avond,  

ze willen hun opbrengst schenken aan een goed  

doel en dit jaar is het voor vzw Anvasport.  

Wie zich geroepen voelt om eens mee te doen  

aan een quiz, dan is het nu het moment, stel een team  

samen en ga ervoor, plezier en amusement verzekerd.  

Alvast veel succes en het is voor onze vereniging.  

Quiz avond: op 4/02/2016 om 18u30  

Plaats: Bergsken 1 A  

9310 Moorsel  

Meer info te vinden op de site van ALVA  

www.atletieklandvanaalst.be  

Namens Anvasport dank aan ALVA voor dit initiatief.  
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Woordje van de Boss  

Terwijl de sint op de terugweg is naar 
Spanje wordt de kerstverlichting overal 
aangestoken. 
Nu de eerste winterprik achter de rug is 
en onze ski en board initiaties succesvol 
afgerond werden staan al veel  
Anvasporters klaar om richting de bergen 
te vertrekken. 
Naast onze sportieve evenementen zijn 
ook enkelen actief bezig met te ijveren 
voor betere terugbetalingen in de  
gezondheidszorg; kijk zeker eens naar het 
artikel van Alex verder in ons boekje. 
Voor nieuwjaar staat er ons nog de  
warmste week te wachten waar de vrien-
den van Outsider coast een sportieve uit-
daging koppelen aan een sponsor evene-
ment klik snel "roei for live " aan voor 
meer info. 
Verder wens ik iedereen een goed einde 
van het lopende jaar en voor 2017 de 
energie om je dromen na te jagen en zo-
veel mogelijk te realiseren.           Patrick 
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 SKIKAMPEN 2017  
Dit jaar gaan we terug naar Les Alpages te Le Corbier 

Gratis: openlucht zwembad en fitness  
Tegen betaling: Sauna, wasserette, overdekte parking.  
 
Prijzen 2017: 
  
Skikamp 1: Van 13/01/2017 tot 22/01/2017  
Andersvaliden: 700,00 € Validen: 750,00 €  
 
Skikamp 2: Van 20/01/2017 tot 29/01/2017  
Andersvaliden: 700,00 € Validen: 750,00 €  
 
Familie skikamp: Van 31/03/2017 tot 09/04/2017  
Andersvaliden: 700,00 € Validen: 750,00 €  
Kinderen -12 jaar 650,00 €  
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Prijs per persoon gebaseerd op : 
Appartementen 4/6 pers. met 2 slaapkamers.  
Optie volgens beschikbaarheid:  
appartement 2/4 pers. met 1 slaapkamer = supplement 
150.00€ per appartement.  
Materiaal andersvaliden inbegrepen  
Materiaal validen 50 euro/week te betalen bij het  
begin van het skikamp.  
 
In deze prijs zijn inbegrepen:  
Busreis (nacht ) heen en terug verblijf in halfpension 
Begeleiding op de pistes  
Een 6-dagen skipas Le Corbier.  
Bedlinnen  
Zelf te voorzien: badlinnen  
Inschrijving kan:  
vanaf 22/10/2016 op onze breughelavond  
De overige plaatsen kun je boeken vanaf 23/10/2016 

via internet.  
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Amptraide  
 
Amptraide is een partner organisatie van ANVASPORT 
en focust op de belangenverdediging van mensen met 
een amputatie. 
 
De terugbetaling van de dure prothesen is een van hun 
belangrijke actiepunten.  
 
Na lang lobbywerk zit Amptraide - Anvasport nu mee 
aan tafel samen met het RIZIV, de mutualiteiten en 
de BBOT (Belgische Beroepsvereniging van Orthopedi-
sche Techniekers) en wordt de nomenclatuur her-
schreven. 
 
Voor Amptraide - Anvasport is dit de gelegenheid om 
ook andere punten op tafel te leggen die te maken 
hebben met onze revalidatie en de middelen/
materialen die we daarvoor krijgen. 
 
Hierover willen we graag met alle geïnteresseerden in 
debat gaan. 
 
INFO & INSPRAAK :  
wijziging RIZIV nomenclatuur prothesen 
 
Zaterdag 25 februari 2015  
van 10:00 * 16:00 Auditorium Pellenberg 
 
Meer info en inschrijven via  
alex@anvasport.be en www.amptraide.eu 
 

mailto:alex@anvasport.be
http://www.amptraide.eu
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PARALYMPICS 
 
Om Livia te feliciteren met haar selectie 
voor de paralympics in Rio had Anvasport 
een klein feestje georganiseerd in de lo-
kalen van Gruut in Gent. 
Er was voor een speciale medaille gezorgd 
en een dertigtal Anvasporters kwamen 
haar nog eens zeggen dat we toch wel 
trots waren op haar geleverde prestatie. 
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Roei for life 2016 -xxl : 
17 tot 20 december  

  

In 2016 bestaat The Outsider Coast 20 jaar.  
Een jaar lang hebben we dat uitbundig gevierd.  
We willen dit jaar afsluiten met iets groots, 
iets met een "hoger" doel, iets wat ons blij 
maakt.  
We hadden dat idee nog niet uitgesproken of 
zo goed als iedereen dacht aan het heropstar-
ten van Roei for life. Na 4 jaar afwezigheid is 
het meer dan tijd dat we ons toch nog éénmaal 
"smijten".  
De vrienden van de Gekko en Vlaeminck kajak 
waren meteen bereid om mee te doen.  
De "Kijk Uit" had ook weer maar half woord  
nodig om "natuurlijk" te roepen.  
Nu rekenen we nog op jullie… 
  

Het opzet: 
We varen met reuzekano's (10 persoons) van de 
kust naar Music for life in Boom. Dit is een 
vierdaagse tocht waarbij onderweg slaapplaats 
is voorzien. 
Er vaart een begeleidingsboot mee waarop di-
verse artiesten -dj's ... met hun beste nummers 
de roeiers aanmoedigen en de sfeer erin hou-
den. 
's Avonds is er uiteraard ook heel wat te bele-

http://roeiforlife.be/project
http://roeiforlife.be/project
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ven. Maaltijden worden voorzien, de bagage 
wordt vervoerd, kortom een hele logistieke 
operatie want we mikken op 100 deelnemers. 
De roeiers die mee varen dragen een financieel 
steentje bij: van hunzelf en ze laten zich spon-
soren. Hier durven we een richtbedrag van mi-
nimum 200 euro per deelnemer vragen, mits 
wat inspanning is dat voor iedereen haalbaar, 
meer mag natuurlijk ook. 
  
Het goede doel: 
Deze actie richten we in voor een vereniging 
die ons nauw aan het hart ligt: Anvasport. Deze 
organisatie richt al jaren actieve vakanties 
( fiets-ski-avontuur) in voor mensen met een 
fysieke beperking. De warme en gedreven  
mensen achter deze vzw offeren een groot 
deel van hun tijd en energie op om hen ook  
dergelijke uitstappen te gunnen.  
Graag helpen wij hun daarbij. 
  
Wat hebben we nodig: 
Deelnemers uiteraard en liefst veel: Als je de-
ze uitdaging ziet zitten, vul het formulier in 
onder de rubriek inschrijven. 
Sponsors : Steun een roeier via het formulier 
onder de rubriek "sponsoren". Publiciteit kan in 
ruil voor de juiste inspanning. Heb je een ander 
idee om bij te dragen (eten voor onderweg; lo-
gistiek, techniek ...) laat het ons weten, want 

http://www.anvasport.be/
http://roeiforlife.be/inschrijven
http://roeiforlife.be/sponsoren
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ook dat is een wezenlijk onderdeel van deze ac-
tie. 
Muzikanten, dj's en andere artiesten, als jullie 
het zien zitten om vanop een varend podium of 
's avonds het beste van jezelf te geven en deel 
uit te maken van dit event, we heten je van har-
te welkom. 
Vier dagen onderweg met een pak volk, dat wil 
natuurlijk ook zeggen dat we iedereen te eten 
moeten geven: Een traiteur, bakker... onderweg 
die het ziet zitten om een (gedeelte) van een 
maaltijd te voorzien... Het helpt ons weer ver-
der. 
  
Wat willen we bereiken: 
Om ons 20 jarig bestaan volwaardig af te slui-
ten lijkt ons een doel van € 20.000 een zinvol 
richtgetal. Hiermee helpen we allen Anvasport 
weer een heel stuk verder. 
  
Meevaren zonder te roeien? 
Op zaterdag en zondag vaart het schip de Jean-
ne Panne mee als begeleidingsboot en als varend 
podium. Op dit schip is uiteraard plaats voor 
een aantal sympathisanten, vip sponsors.. 
  
Wil je ons contacteren:  
Info@theoutsidercoast.be of via 058/231404 
Www.theoutsidercoast.be 
 

mailto:Info@theoutsidercoast.be
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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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 De Wandel 3 Daagse Deinze  

Ook in 2017 organiseren we voor de derde 
keer  “ De Wandel 3 Daagse Deinze “ . 
Dit op dinsdag 16,  woensdag 17 en don-
derdag 18 mei . 
Het is de bedoeling gedurende 1 ,2 ,of 3 
dagen te wandelen /Rolstoelen.  
Telkens tussen 16u30 en 20uur  
en op woensdag  tussen 13u30 en 18 uur 
Ook voor kinderen,  
hun ouders en grootouders , samen met 
mensen met een beperking en mensen uit 
rusthuizen . 
Kortom voor iedereen !  
En speciaal op woensdag  voor mensen met 
een beperking 
Er is telkens animatie voorzien, sfeer,  
muziek en dans ! 
De deelnemersprijs is speciaal laag        
gehouden , 1,5 € voor een dag,  
3 € voor 3 dagen verzekering inbegrepen ! 
Er zijn dagelijks andere routes voorzien 
van 2,5 , 5 of 8 km waarvan de           
meeste  rolstoeltoegankelijk zijn . 
In onderstaande link een sfeer beeld van 
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de editie 2016 uit de Wandelgazette . 
http://www.wandelgazette.be/nieuws/bericht/6533 
  
Indien interesse of meer inlichtingen  

aarzel niet mij te contacteren   

Patrick De Coster  

http://www.wandelgazette.be/nieuws/bericht/6533
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Beste  
clubbestuurders en 
sportliefhebbers,  

 

 

Wij zijn Padel Vlaanderen vzw, een federatie die zich inzet voor 
het ontwikkelen van de nieuwe sport ‘padel’. Graag nodigen wij u 
en uw clubleden uit voor een gratis initiatie padel. 

Padel kan het eenvoudigst omschreven worden als een mix van 
tennis en squash, waarbij het beste van beide werelden gecom-
bineerd wordt. Padel is uiterst laagdrempelig en is heel sociaal. 
Onder het motto ‘padel kent geen grenzen’ hebben wij dan ook 
een project ‘G-padel’ geïntroduceerd dat de sport padel wil aan-
bieden aan mensen met een beperking. 

 
Het project ‘G-padel’ 
 
Doelstellingen  
Met G-padel willen wij padel introduceren aan personen met een 
beperking om zo hun sociale integratie in de maatschappij te 
verhogen en deze mensen te laten genieten van de welzijnsvoor-
delen van sport. De G-sporters maken kennis met deze uiterst 
laagdrempelige sport op een aangepaste en kwaliteitsvolle ma-
nier. Op lange termijn is het ons doel om een duurzaam padel 
aanbod in verschillende clubs in Vlaanderen te verkrijgen. 
 
Doelgroep 
Om deze doelstellingen te bereiken richten wij ons op zowel kin-
deren als volwassenen met een langdurige fysieke, verstandelij-
ke, psychische of zintuigelijke beperking.  

Graag willen wij aan u of uw club een gratis initiatie padel aan-
bieden waarbij plezierbeleving op de eerste plaats komt. Afhan-
kelijk van het niveau kan ook de competitiesfeer van de sport 
opgesnoven worden.  
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De datum en locatie genieten uw voorkeur:  

U bent vrij in het kiezen van een datum die u het beste uitkomt 
Wij zorgen voor vrije courts en een lesgever.   
Initiaties kunnen doorgaan het hele kalenderjaar 2017. 
 

Wij zijn er ons van bewust dat het mobiliseren van deze doel-
groep niet altijd even evident is. Daarom proberen wij alle er-
kende padel clubs in Vlaanderen aan te spreken om een initiatie 
in uw buurt te verzekeren. In volgende regio’s kan reeds een 
initiatie gevolgd worden: 

Wachtebeke, Brugge, Gent, Tienen, Puurs, Zele, Oostende, Me-
chelen, Merchtem, Westende-bad, Overijse,  

Brussel en Roeselare. 

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten en over ons project? 
Neem dan een kijkje op de site http://padelvlaanderen.be! 

 
Indien u nog verdere vragen hebt omtrent dit project of indien 
u een datum wil vastleggen, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met Bruno Everaert via bruno_everaert@hotmail.com of 
0485852269.  

Dit project wordt pas een succes dankzij uw enthousiasme!  

 

Met sportieve groeten,  
Padel Vlaanderen vzw 

 

mailto:bruno_everaert@hotmail.com
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In november namen we afscheid van 
een gedreven en trouwe anvasporter 

Samen met zijn  
echtgenote Bernadette verlegde 

Roger echt zijn grenzen .  
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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 

    

  

  

  

    

    


