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Januari 2018 19/01/2018 – 28/01/2018  
Le Corbier skikamp 1 
26/01/2018 – 04/02/2018  
Le Corbier skikamp 2 

Februari 2018 
Maart 2018 

Paaseierenactie 

Maart 2018 30/03/2018 – 08/04/2018  
Le Corbier Familieskikamp 

AGENDA  
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Woordje van de Boss  

Nu de eerste winterprik achter de rug is beginnen 
voor velen onder ons de ski en snowboard kriebels  
volop te prikken. 
De begeleiders hebben natuurlijk al de initiaties  
achter de rug , waar opnieuw verschillende deelnemers 
konden proeven van de sneeuwpret. 
Het is dankzij de inzet van veel vrijwilligers , maar 
vooral door het organisatorisch talent van onze  
voorzitter en zijn echtgenote dat alles vlot verliep. 
Toch moet het me van het hart dat er nog steeds  
verschillende deelnemers zijn die inschrijven en dan 
toch niet opdagen . 
Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben , 
maar bedenk dat hierdoor een begeleider speciaal zijn 
vrije zaterdag heeft opgeofferd ;  
onze materiaalmeester het nodige materiaal uitzoekt 
en meeneemt; er onkosten gemaakt worden voor de 
vereniging... 
Gelieve dan ook de beleefdheid te hebben om deze 
mensen niet zomaar te laten opdraven. 
Dit gezegd zijnde wens ik iedereen een super  
Eindejaar ; geniet van de kerst- en nieuwjaarsdagen 
en begin met frisse moed aan 2018 . 
Het weer is ons deze winter schijnbaar goed gezind 
want het sneeuwt reeds volop in Le Corbier. 
We zien elkaar misschien terug op een van onze  
skikampen (er zijn trouwens nog een 3-tal apparte-
menten vrij voor Pasen) of op een andere activiteit. 
 
Hou de kalender in de gaten. 
Patrick  
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Daarom  
 

Wordt er gevraagd  
Gemaakte afspraken  

 
te  respecteren  

 
Waarvoor dank  
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Cavaverkoop  
ten voordele van  

Anvasport 

Met de kerstdagen die er aan komen en het nakende 
eindejaar dacht ik als nieuwe medewerker er aan om 
toch iets te doen voor ANVASPORT.  

Vorig jaar verkocht ik voor mijn zus Cava voor Kom op 
tegen KANKER. 

Met de Warmste week in aantocht wou u ik ook dit 
jaar iets doen . 

Mijn bedoeling was om al mijn vrienden en familie aan 
te spreken en het geld door te storten aan An-
vasport.   

Maar tussen pot en pint is het idee gegroeid om dit 
toch wat groter aan te pakken. Ik vond een wijnhan-
delaar die bereid was om met ons samen te werken. 

Op dinsdag 21 november startte onze actie en deze 
loopt tot 24 December . Je kan 1 fles kopen aan 8 eu-
ro en voor een doos van 6 flessen betaal je 45 euro. 

Je kan tot en met 24 december bestellen op de web-
site van Anvasport . 

Hiermee steun je Anvasport en werk je mee aan de 
Warmste week ! 

Alvast bedankt voor jullie bijdrage en geniet alvast 
bij het einde van het jaar van een lekker glas cava! 

Ann 
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Hiernavolgend de skikampen voor 2018 

Skivakanties: 
19/01/2018 – 28/01/2018 Le Corbier skikamp 1 
26/01/2018 – 04/02/2018 Le Corbier skikamp 2 
30/03/2018 – 08/04/2018 Le Corbier Familieskikamp 

en de voorbereiding tijdens  

de ski-initiaties te Terneuzen 
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Balk 500gr  -  11€ Zak +/-1 kg  -  19€ 

 

Gevulde paasschelpen  
Schelp in fondant, melk of witte chocolade 

350gr  -  16€            500gr  -  19€ 

Paaseierenactie 
2018 

Suikervrije pralines 500gr -  15€  

Suikervrije eitjes 500 gr - 15€ 

Zakje +/-220gr - 5€  
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Zak +/-1 kg  -  19€ 

 

Suikervrije pralines 500gr -  15€  

Suikervrije eitjes 500 gr - 15€ 

PAASEIERENACTIE 2018 
Zoals elk jaar start Anvasport vzw opnieuw een paaseieren-
actie.  
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 paasei-
tjes!  
Bezorg onderstaand bestelformulier 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! 

BESTELBON  PAASEIEREN  2018   
uiterste besteldatum 11 maart 2018!  

Datum: ………………… 

Naam: ..................................................................Bezorgen via: …………………….. 

Adres: ………...…………….….................................................................................. 

Tel: ……………………………..…….  indien je een factuur wenst BTW NR ……....……….
………….…… 

Rekeningnr. storting:BE58 7512 0296 6779 met vermelding van naam en paaseieren 2018 

Gemengd assortiment paaseitjes: 

 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpakking Prijs Aantal Bedrag 

220 gr zakje 5 €    

500 gr balk 11 €    

1kg zak 19 €    

3 x 1kg zak 54 €    

500 gr ballotin suikervrije eitjes 15 €    

500 gr ballotin suikervrije pralines 15 €    

Totaal:  

  
Paasschelpen gevuld met assortiment paaseitjes 

Schelpen in: Prijs Aantal Bedrag 

fondantchocolade 350 gr 16 €    

melkchocolade 350 gr 16 €    

witte chocolade 350 gr 16 €    

fondantchocolade 500 gr 19 €    

melkchocolade 500 gr 19 €    

witte chocolade 500 gr 19 €    

Totaal:   

     

TOTAAL BEDRAG BESTELLING  

mailto:paaseieren@anvasport.be
file:///C:/Users/Ronny_ggbpolg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QT6INK2G/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%
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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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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 
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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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