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AGENDA

Augustus 2016

7 augustus fietstocht te Bornem
Watersportactiviteiten

September 2016

16-17-18 september avonturen weekend
te SY
Watersportactiviteiten

Oktober 2016

Breughelavond 22 oktober en inschrijvingen skikampen
01-10 Ski-initiatie en monitoren opleiding te Komen –Waasten
15–10 Ski-initiatie Snowworld Landgraaf
29-10 Ski-initiatie Skidome Terneuzen

November-December

12-11 Ski-initiatie te Komen –Waasten
29-11 Ski-initiatie Skidome Terneuzen

Familienieuws
Wegens alle Anvasporters
Hartelijke gelukwensen aan Christophe ter
gelegenheid van zijn huwelijk
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Woordje van de Boss
Terwijl ik dit schrijf is een groot deel van de Belgen aan
het aftellen naar de matchen van de Rode Duivels.
Hopelijk is hun avontuur nog niet voorbij als jullie dit
lezen.
Die mannen verdienen veel aandacht, ze hebben er hard
voor gewerkt.
Er zijn nog mensen die wat meer in the picture zouden
mogen staan:
denk aan alle sporters met een beperking die zich
dagelijks inspannen om prestaties te leveren.
Dit alles zonder dat ze er een euro rijker van worden.
Moest de pers hier wat meer aandacht aan geven zou dit
velen een hart onder de riem steken.
Ondertussen is de vakantieperiode alweer aangebroken
en staan er voor anvasport enkele klassiekers
op het programma.
Ook september zal er rap zijn en dan begint de
aktiviteiten-molen nog sneller te draaien.
Hou de website in het oog en schrijf tijdig in.
Iedereen weet ondertussen dat koken geld kost en we
zonder steun niet verder komen.
Daarom een welgemeend dank-u-wel aan al onze sponsors
voor hun diverse initiatieven.
Na een kort gezondheidsintermezzo is onze voorzitter al
volop de ski-initiaties aan het plannen.
Zelfs de data van de wintervakanties liggen bijna vast.
Geniet van de zomer en tot een volgende aktiviteit.
Patrick
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Fietstocht
7 augustus
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
site: http://www.fortvanbornem.be/
Waterlander.aspx
plan: http://www.fortvanbornem.be/Images/
Ligging.jpg
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Avonturenweekend
Sy/Durbuy
Verblijfplaats : Rochers de Sy
Rue Principale 21—4190 Sy ( nabij treinhalte )
Wanneer :vrijdag 16, zaterdag 17 en
zondag 18 september 2016
Start :vrijdagavond avondmaal niet voorzien
Einde :zondagnamiddag
Activiteiten:
afhankelijk van weer- en watertoestanden
kajakken, death-ride, hoogteparcours,
adventure parcours, klettersteigroute, mountainbiken
of fietsen (huren of meebrengen).
Prijs: +/- 75 €
Inbegrepen: verblijf en BBQ zaterdagavond
ontbijt en picknick zondag
Dranken te verkrijgen aan democratische prijzen
Mee te brengen : lakens , dekens of slaapzak ,
handdoeken …..
Inschrijven :Voor 1 september
ANVASPORT vzw—p/a VAN DE VAERD Patrick
Caritasstraat 2a. 9090 Melle—Rek.nr. 737-4170042-55
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Waterskikalender
Beste Sportvrienden,
* 14.08 VVW Waesmeer-Huis ten halve 41 , 9140 Tielrode
van 10 u tot 13 u


17.08 SWK Schoten - Elzendreef 30 , 2900 Schoten

van 14 u tot 16.30 u


20.08 Zilvermeer Mol ( inschrijving To Walk Again )
van 10 u tot 16.30 u



10.09 Warande in Mol van 10.30 u tot 16.30 u

U dient enkel een badpak of zwembroek, grote badhanddoek
mee te brengen en al het overige materiaal, zoals skipakken,
reddingsvesten, zitski en gewone ski's zullen ter plaatse zijn.
De prijs varieert tussen 20 en 30 € per beurt .
Er is gelegenheid tot kleine hapjes zoals croque monsieur of
worstebroodjes niet verplicht ; de drank is wel te nemen van de
cafetaria aldaar.
Voor meer inlichtingen en deelname aan een sessie waterski initiatie gelieve U in te schrijven 1 week voor de gewenste datum
met volgende inlichtingen voor de verzekering :
Naam, voornaam, geboortedatum, aard van handicap, adres,
gsmn. of teln. op volgend e-mail adres
Miche De Moor <demoor.miche@gmail.com
gsmn* 0495 83 67 56
Breng vrienden en kennissen mee om aan hen ook deze fantastische belevenis bekend te maken.
Route plan nodig ? vraag het maar
IEDEREEN WELKOM

Met vriendelijke groeten, M. De Moor (Dis initiator H2O-ski)
8

9

FIETSWEEKEND

Was van 20 t/m 22 mei 2016 te

Kortrijk
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De gloednieuwe jeugdherberg "Groeninghe" was
een ideale uitvalsbasis om de Leiestreek te ontdekken.
Een prima toegankelijk verblijf ; een begrip dat
men in Kortrijk niet zo goed begrepen heeft .
Eric en Barbara namen ons mee naar de mooiste
plekjes , historische bezienswaardigheden en de
beste terrassen van ’t stad en omgeving .
Dat Tuur nog meer te doen had ; de fiets van
Ludo en Marie-jeanne nog eens in panne viel en
hij een beentje hielp bijtrappen .
Dat 22u te vroeg was om te gaan slapen ……..
En er al fietsend geen foto’s kunnen genomen
worden …
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Waterski
Beste,
Met trots stellen we u in bijlage onze nieuwe flyer
voor de waterski-initiatiedagen voor G-sporters voor.
Aan de hand van de talrijke foto's kan u ontdekken
dat waterski voor iedereen toegankelijk is.
Er zijn vele varianten mogelijk, aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. Indien gewenst kunnen we u ook een aantal exemplaren per post toesturen.
Bij deze bezorgen we u alvast een aantal data die gepland zijn waarop er initiatiedagen georganiseerd
worden.
Data en locaties:
- woensdag 17/08: Schoten, SWK (Schotense Waterski Club), Elzendreef 30, Schoten
- zaterdag 20/08: Mol
- zaterdag 10/09: Mol
Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich aanmelden
ten laatste 5 dagen voor de activiteit bij karin@waterski.be.
Mogen we u vriendelijk vragen om deze activiteiten
mee te promoten bij uw contacten?
Daarnaast zijn er natuurlijk ook waterskiclubs die
permanent toegankelijk zijn voor G-sporters (na afspraak).
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Alle activiteiten worden trouwens permanent up to date gehouden op onze website en facebook:
website: www.waterskitraining.be => rubriek kalender,
selecteer type "initiatie" => Dit is steeds onze meest
recente geüpdate kalender
facebook: " Waterski Vlaanderen - G-Sport " Willen
jullie deze pagina liken en delen aub?
Miche De Moor - wellicht door velen van u gekend - is
al tientallen jaren onze rots in de branding betreffende de initiaties waterski, dewelke zij nog steeds met
hetzelfde enthousiasme verderzet. Daarnaast echter
zullen we haar extra ondersteuning bieden. We willen
jullie dan ook graag alle potentiële deelnemers, verenigingen en organisaties zo gericht mogelijk op de hoogte houden van alle activiteiten. Gelieve me dan ook te
laten weten als we voor uw organisatie andere contactpersonen mee dienen op te nemen in onze contactenlijst aub.
Voor vragen kan u altijd terecht bij mij of mijn collega's van Waterski Vlaanderen.
Sportieve groeten,
Karin Desart
sporttechnisch coördinator recreatie
Waterski Vlaanderen vzw
Beatrijslaan 25 bus 2
2050 Antwerpen
03/271 19 59
www.waterski.be
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Jaarproject Sint-Lodewijk
Mini-market on wheels
Ik ben Lien Simons en ik volg het 5de jaar
Kantoor op Sint Lodewijk te Wetteren.
Gedurende het hele schooljaar hebben we samen met de leerlingen van 3 & 4 Kantoor aan
een jaarproject gewerkt.
Wij zijn samen een mini-onderneming begonnen.
Deze kreeg de naam “Mini-market on wheels”.

Het was de bedoeling om onze winst te schenken aan een goed doel.
Wij hebben Anvasport gekozen omdat wij zelf
allemaal in het buitengewoon onderwijs zitten
en hier dus ook van kunnen genieten.
Dit project hebben wij gedaan met de ondersteuning van Vlajo, een organisatie die zich inzet om mensen te laten kennismaken met de
verkoopwereld.
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In het totaal hebben wij vier verkopen op
school gedaan.
Eerst verkochten we bio-appeltjes uit de tuin
van de leerkracht met een lekker receptje. Deze verkoop hebben wij half oktober georganiseerd.
In de loop van december hebben wij ambachtelijke chocolade paardenkopjes verkocht.
In het begin van het nieuwe jaar kozen we voor
een streekproduct en verkochten we mooie azalea’s.

In april hebben wij snoep en frisdrank van
Oxfam verkocht. Deze vielen heel erg in de
smaak bij de leerlingen maar ook de leerkrachten hebben van onze Oxfam-versnaperingen genoten.
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Naast de verkopen waren we ook verantwoordelijk voor de administratie van ons bedrijfje.
De voorraad- en de kassadocumenten werden
elke keer aangepast. Zo kwamen we op een mooi
bedrag voor ons gekozen goed doel, Anvasport.
Met z’n allen hebben wij maar liefst
700,77 euro ingezameld voor Anvasport. De
cheque hebben we met trots overhandigd aan
Patrick en Anita.
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Info over rolstoeltoegankelijk tennissen

Forest Wheels is nog steeds de grootste
rolstoeltennisclub van Vlaanderen.
Iedereen kan bij hen terecht, van startende
rolstoeltennisser tot ervaren veteraan en van
jong tot oud.
Zij trainen iedere zaterdag van 9u-12u, op de
terreinen van TC Heiveld te Sint-KatelijneWaver.
Hier hebben zij een accommodatie volledig aangepast aan de behoeften van
rolstoelgebruikers.
Ook hebben ze een aantal rolstoelen ter onzer
beschikking, zodat je meteen aan de slag kan.
Ben je niet zeker, geen probleem, je mag tot 3
keer toe gratis komen proberen.
Wens je meer uitleg, stuur een mailtje naar
info@forestwheels.be of geef een belletje
0475 32 30 60 (voorzitter Louisa) en surf gerust eens naar onze website
www.forestwheels.be of breng hen een bezoekje op facebook.
M.J.
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Wist je dat….
….de winter voorbij is en de skikampen ook.
….ze Greet in Peer met een banaan naar beneden hebben gebracht.
….Bruno onhandige genen heeft.
….Christophe bijna dag en nacht in het skikot sliep.
….Annick ne link gekregen heeft….
…. Sabine salu zegt in plaats van santé…
….als Alain slaapt niet snurkt maar lacht.
…. Patrick elk prentje heeft gezien.
….Anita ter plaatse een vapeurke kreeg en dat het bij Carine
kwam overgevlogen…
….Leen warmwatervrees heeft…
….je beter niet onder de lift blijft staan als je weet dat
Erwin S. spaghetti gegeten heeft….
….Ludo zegt dat het al veel beter gaat met die dat verongelukt
is.
…Sabine een priezebakske mee heeft en da ze het ook mee had
in Lofer!!!
….Ronny ook al eens mag opblijven als hij zijn priezebakske nie
bij heeft…
….hoe meer doden er vallen in de film hoe rapper Hilde in slaap
valt.
….Pierre startkabels in zijn nachtkastje heeft liggen.
….Stefaan er bekanst was.
….genepy goed is voor de rimpels maar nie voor de rest.
….Barbara het zal vragen aan de materiaalmeester.
….Anita vindt dat ze mij genoeg ziet.
….Dr Leus een lekkere koffie gedronken heeft.
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….de prijzen van Anvasport meegaan met de beurs.
….toen Johan B. 18 was, zijn geit in het midden van de straat
stond.
….Bjorn zegt een velletje meer of minder maakt geen verschil.
….als iedereen zijn eigen ski’s afdroogt…. het nergens nat zal
liggen.
En dat allemaal van horen zeggen…….

Sabine op tram 5 stapte en nog altijd met dezelfde partner
reist ….
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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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Fietsen in Bourgogne
Beste anva-sporters : ondanks uw zware handicap heeft u toch
gemerkt dat het stilletjes aan zomer wordt! De ski’s worden
opgebrand op het kampvuur want volgend jaar is er een blitser
en sneller model, uw ski-vest en skibroek mogen niet op het
kampvuur wegens synthetisch (die ski's eigenlijk ook niet ).
En U gaat toch niet met dezelfde outfit deze winter op skiverlof hoop ik. Breng ze naar de kringwinkel voor de sukkelaars die
geen riante uitkering hebben. Doe alsof u een goed karakter
heeft!
Waar is die ex-fietsgoeroe nu eigenlijk over aan het leuteren:
u heeft gelijk: skieen en de mogelijke nefaste gevolgen zijn uw
zaken, niet de mijne. Maar over het fietsen en reizen ben ik nu
zinnens u het een en ander diets te maken. Hoezo? "Hij" doet
aan geen enkele fietstocht mee van anva ? Tuurlijk niet: ik ben
zelf weg, meestal naar Frankrijk, en daar wil ik het nu over
hebben. Als francofiel toeren wij met auto en tent/motorhome
veel rond in La France. Les voies vertes (www.voiesvertes.com)
zijn goed gekend bij ons , en Frankrijk probeert Nederland
naar de kroon te steken qua fietsplezier. Elk jaar nieuwe jaagpaden langs kanalen (en er zijn er veel!), elke afgedankte
spoorlijn wordt fietspad, de steden worden een na een fietsvriendelijker en verhuren al of niet elektrische en gewone fietsen. De fransoos heeft een betere rijopleiding dan de belg (en
een rijbewijs met punten) en houdt dus een meter zijdelingse
afstand t.o.v. uw velo of blijft anders achter u rijden tot hij
deftig kan inhalen.
Wij zijn in het voorjaar voor werk (ja die klaploper werkt
soms) -een muurschilderij in een wijnkasteel gaan maken- naar
zuid-Bourgogne getrokken: een streek die we nog niet kenden.
Aangezien kost en slaap voorzien was zijn we met de R4 (30j
oud) langs de witte en gele banen van de Michelinkaart naar
daar getuft. In Bourgogne is het voies-vertes systeem ontstaan: het eerste en mooiste -volgens de plaatselijke touristische dienst- traject loopt van Macon tot Chalon sur-Saone (en
nog veel verder als ge goesting hebt) : de langste fietsbare
spoorwegtunnel van Frankrijk zit erin -1,6km-, voor de rest is
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het een plezier: de omgeving is heuvelachtig, soms bergachtig
maar u fietst bijna plat. In Saint Gengoux- le-national hebben
we -nieuwe- elektrische fietsen gehuurd (50euro/2dagen per
fiets). Voorwielaandrijvers, dus "agressieve" fietsen met een
echt bereik van min. 60km en sterk genoeg om serieuze hellingen op te snorren als je van de voie-verte afwijkt. Ook gefietst
langs de Saone (Macon-Tournus) -voie verte-, prachtig, Tournus
is de moeite waard, Maar je ziet dat het fout zit in France: de
helft van de winkels zijn afgeplakt met bedrukte folie -alsof
het nog winkel is-, Vele steden gebruiken die methode om er
hun winkelstraten de illusie te geven dat alles goed gaat..
Er zijn wel weinig campings aldaar (wijntourisme voor gesettelde burgers) ,wel mooie motorhome-plages en een overvloed aan
gites of chambres. (reken op 60euro voor gite met ontbijt buiten seizoen).
Weet ook dat www.voiesvertes.com de evolutie van de nieuwe
paden niet kan bijbenen: er liggen dus meer voies-vertes dan op
hun site. En dan zijn er naast die vlakke trajecten ook nog de
boucles (rondritten over verkeersluwe wegen, weliswaar bergop/bergaf.)
Kortom: I.P.V. zoals de meesten naar "de midi" te trekken, verken Bourgogne met zijn rivieren (Loire-Yonne-Saone) en kanalen
(Canal de Nivernais-de Roanne-deBourgogne-de Loire- enz.) Allen hebben een voie verte. + In parc natural/regionaldu Morvan
ligt er ook één: 'Grand traversée du Morvan'. Bekijk eventueel:
WWW.fietsen-in-bourgogne.com
Op de terugweg zijn we per malheur het juragebergte in
gesukkeld met de zwaar overladen R4 met zwaar overladen aanhangwagen vol brocante. Na heel veel haarspeldbochten en beklimmingen en afdalingen (14pct!) kookte de R4 over van woede
en weigerde zij nog te remmen (oververhit): we hebben het
karretje laten rusten op een camping
http://www.yellohvillage.nl/camping/le_fayolan in Clairvaux les
lacs: Buiten het seizoen betaalden wij 60 euro /nacht voor een
chaletje (2persoons)"a la veerse meer".Bijzondere troef is een
hard zandstrand dat geleidelijk afloopt in het meer. Rolstoelmensen kunnen dus zelf het meer inrijden en zijn dan eindelijk
eens proper gespoeld. Voor de rest alle comfort, winkels, ani28

matie in seizoen, zwembad, sanitair voor mindervaliden met eigen sleutel, enz. Ons zal je daar niet zien tijdens de topmaanden wegens te druk, maar buiten het seizoen ben je er zo goed
als alleen, en toch is restaurant+snackkraam en zwembad en
winkeltje open.
Hopende u met de fietsmicrobe voor Frankrijk te besmetten
groet ik jullie, en wens ik u allen een lange hete zomer toe.
John with something missing on, en Nele (wel compleet).
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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
Elektronische nieuwsbrief ja

⃞ e-mail

⃞

⃞ nee

⃞

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

Geboortedatum
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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:128/2059/00009 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

Zetel v.z.w.
ANVASPORT

VOORZITTER
Algemene administratie

materiaalmeesters@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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