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AGENDA

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

Jaarlijkse paaseierenactie zie p.6-8-9
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Woordje van de Boss
Onze nieuwjaarswensen waren maar pas achter
de rug toen het eerste skikamp al van start
ging.
Ondertussen zijn onze eerste twee kampen
reeds gepasseerd en mogen we ze opnieuw als
zeer succesvol bestempelen.
De Roei for Life actie groeide zowel financieel
als publicitair uit tot een weergaloos succes.
De rest van de winter staan geen acties meer
gepland, maar Pasen is niet zo ver meer en de
eitjes liggen al te wachten.
Na het paaskamp volgen de weekends elkaar
snel op, dus hou de agenda in het oog en zorg
dat je erbij bent.
Patrick
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PAASEIERENACTIE 2017
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.9) voor

27 maart aan een medewerker
of mail naar
paaseieren@anvasport.be

Een online bestelbon vind je op www.anvasport.be

Uit naam van alle Anvasporters
bedankt voor jullie steun!
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Roei for life 2016
17 tot 20 december

In 2016 bestond The Outsider Coast 20 jaar.
Een jaar lang hebben zij dat uitbundig gevierd.
Dit feestelijke jaar werd op een geweldige manier afgesloten met een grootse prestatie.
De vrienden van de Gekko en Vlaeminck kajak ,
de "Kijk Uit" samen met talrijke andere deelnemers maakten deze onderneming tot een groot
succes .
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Het opzet:
Met reuzekano's (10 persoons) voeren zij van
de kust naar Music for life in Boom een vierdaagse tocht .Een begeleidingsboot was er bij.
's Avonds was er uiteraard ook heel wat te beleven. De roeiers die meevoeren droegen een
financieel steentje bij of werden gesponsord.
Het goede doel:
Deze actie richtte zich tot 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.
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Wat wilden we bereiken:
Om ons 20 jarig bestaan volwaardig af te sluiten leek ons een doel van € 20.000 een zinvol
richtgetal.
Maar op het dubbele hadden we niet gehoopt .

40.244 € !!!
Www.theoutsidercoast.be

Dank U wel

van alle anvasporters
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Waterski Vlaanderen

vzw

Ondernemingsnummer 0417.506.311

Sociale zetel & secretariaat: Beatrijslaan 25 bus 2 - 2050 Antwerpen
Tel.: 03/271.19.59 - Fax: 03/235.30.97
IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB
E-mail: wsv@waterski.be - Website: www.waterski.be

EINDVERSLAG SEIZOEN 2O16 – G-sporters
– disc.WATERSKI
Het seizoen 2O16 heeft terug een groot succes gekend bij het geven van initiaties zowel voor wie de
eerste stappen hebben gewaagd als voor wie al een
stap verder zijn, nieuwe stof bijgeleerd.
Proficiat aan al wie zich aan deze sport te goed doen.
Inderdaad deze discipline blijft steeds langzaam maar
zeker groeien en vooruitgang boeken.
Zo zijn er vijf sporters overgegaan naar de lange
koord en zullen zich met een B-trainer vervolmaken in
het waterskiën, welke zoveel facetten biedt.
Hierbij komt het kruisen van de golven zowel links als
rechts en ook wordt de snelheid langzaam verhoogd
om zich na veel trainingen en aangepaste techniek in
de “inner course” te wagen.
Niet evident maar zeker mogelijk, wetende dat de 6
af te ronden boeien op 6m40 van de centerlijn ge14

plaatst zijn, daarbij nog een binnen-en buitenpoort
moeten doorgaan.
Terug een nieuwe uitdaging !
De uitvindingen en technieken blijven niet stil, en voor
personen met paraplegie, werd er een nieuw systeem
uitgebouwd nml “de TESSIER DUALSKI” . Het zitje
is gemonteerd op een wakeboard, en kan verhoogd of
verlaagd worden en de zijkanten kunnen verbreed of
vernauwd worden op een degelijk en eenvoudige manier naargelang de graad van de paraplegie .
Je kunt altijd een kijkje nemen op hun website
< info@dualski.com>
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Enkele monitoren hebben kennis gemaakt met dit
nieuw systeem op een cable-baan in Holland en na enkele pogingen toch een ronde van de plas kunnen waar
maken.
(Spijtig dat er geen personen met paraplegie konden
deelnemen-te koud of niet vrij –september 2OI6-)
Met deze willen wij ook al onze vrijwillige monitoren en
helpers bedanken om de G-sporters zo goed mogelijk
te begeleiden en aan te moedigen bij iedere poging tot
deze voor hen fascinerende sport. Ook dank aan de
clubs welke hun watervlakken open stellen voor het
waterskieën voor personen met beperking.
Reeds nu al doen wij nieuwe afspraken met de clubs om
het seizoen 2O17 voor te bereiden, welke dan bekend
zullen worden in het voorjaar van het nieuwe seizoen
op <www.waterski.be> <www.Tolbo.be>op >facebook> en
per E-mail , zodanig dat wij zoveel G-sporter kunnen
bereiken.
Aan de G-sporters vraag ik om het waterski te promoten en uw ervaring mee te delen bij vrienden en kennissen.
Een geslaagd waterskiseizoen 2O16 in een goede
sfeer, enthousiasme en tijd om gezellig na te praten
en nieuwe afspraken te maken bij een fris of warm
drankje. BEDANKT IEDEREEN.
Miche De Moor Ini-Dis/H20
Gsm : 0495 83 67 56
E-mail : demoor.miche@gmail.com
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Skikamp 2017

Vermits het in België vroor, besloten we om de bergen in te trekken.
Anvasport legde een bus in die ons naar Le Corbier bracht. Het
tweede skikamp vond plaats van vrijdag 20 januari t.e.m. zondag 29 januari.
Heenrit
Om 20 uur vertrok de bus uit Wetteren. Vervolgens reden we naar
Waver, waar we de laatste skiliefhebbers ophaalden. Toen iedereen
een plaatsje gevonden had begon onze lange busrit naar Le Corbier.
In Luxemburg stopten we nog even voor we de nacht inreden. Tijdens
de nachtrit sliep ik tamelijk goed. Het was een korte nacht. Rond
7 uur stopten we langs een wegrestaurant nabij Lyon. Daar namen we
een ontbijt. Een uurtje later hernamen we onze busrit richting
“Résidence Les Alpages du Corbier”. Rond 9.45 u kwamen we aan, aan
ons hotel. Daar ontmoetten we enkele skiërs van de 1ste groep die
klaarstonden om te vertrekken. Ronny wachtte ons op en deelde de
kamernummers mee. We konden onmiddellijk op de kamer. Na een
vroeg middagmaal stonden we al om 11.15 u op de latten. We verkenden het hele gebied. We skieden op blauwe en op rode pistes. Om
16 uur stopten we met skiën en zochten we onze kamer op. Na het
avondmaal gingen de meesten vroeg slapen.
Skiën
Tijdens de week leerde ik intensief skiën om naar links te draaien.
(Dit is trouwens mijn slechtste kant.) Dae Jin leerde me curven,
roetsjen en hoe ik mijn skistok moet houden na een draai‑positie.
Ikzelf gebruikte ook mijn skistok, om te draaien. En ja hoor, het had
effect. Ik nam een mooiere skihouding en was minder snel vermoeid.
Daarnaast leerde Dae Jin me de TUCK‑houding aan.
Algemeen
Pirre en Barbara leidden weerom de skivakantie. Op dinsdag‑ en donderdagnamiddag hadden de monitoren vrij. Tijdens die namiddagen
skieden Peter en ik mee met een Chinese vrijwilliger. Uiteraard genoten we van een terrasje in de zon en stopten we ook vroeger. In de
vooravond kon je fitnessen of zwemmen in een verwarmd openluchtzwembad. Het zwembad was zelfs eens ijskoud. Dit kwam omdat er
panne was met het verwarmingselement. ’s Avonds was er animatie.
We hielden een kennismakingsspel, een kaart‑, een streekbieren‑,
een quiz‑ en een karaokeavond. Ik presenteerde de kaartavond en
tot ieders verrassing werden de invallers Pirre en Jef de uiteindelij18

ke winnaars. De karaokeavond was terug een groot succes. Iedereen
zong mee uit volle borst, tot diep in de nacht.
Het weer
Bijna heel de vakantie genoten we van de zon. Enkel de wind was
soms spelbreker. Door de schrale wind voelde alles kouder aan. Op
vrijdag was het overtrokken en zéér fris winderig weer. Toch zagen
we dagelijks de sneeuw smelten.
Terugrit
Met een klein groepje wilden we naar een buurgemeente:
La Toussuire gaan, maar het busje rijdt niet meer op zaterdag. Dikke pech! We besloten om het busje te nemen naar het dorp “Le Corbier”. Vervolgens namen we de lift naar boven zodat we in de galerij
uitkwamen. We kuierden langs de winkeltjes en we dronken iets op
het terras bij de pizzeria. Vervolgens namen we daar een middagmaal. Rond 15 uur keerden we terug naar ons hotel. Nadat de bus
ingeladen was, maakten we ons klaar om naar België terug te keren.
Om 18 uur vertrokken we. Eenmaal in België, nabij de Waals‑Brabantse provinciegrens hield de politie ons tegen voor een controle.
Na 45 min oponthoud kon Erwin zijn rit verder zetten. Uiteindelijk
kwamen we om 9.15 u aan in Wetteren. Moe maar voldaan keerde iedereen naar huis.
Graag blik ik met jullie terug op deze toffe skivakantie in Le Corbier.
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer op de latten.
Stefaan Debeuf
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FIETSWEEKEND
12-13-14 mei 2017

Hasselt

Dit jaar verkennen we hét Fietsparadijs van
Vlaanderen in het groene Limburg.
We logeren in de gloednieuwe, toegankelijke
stadsjeugdherberg van Hasselt, vlakbij het
station en op wandelafstand van het centrum.
Kostprijs: 2 overnachtingen met ontbijt in een
2- persoonskamer met sanitair op de kamer
50€ per persoon. Kinderen van 3 tot 12 jaar
30€.
Inschrijven vóór 10 april via mail:
greet@anvasport.be
Meer praktische informatie over het fietsweekend volgt nadat je bent ingeschreven.
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Voor fietsinformatie kan je terecht bij Tuur
De Haeck: fietsen@anvasport.be.
Hostel H
Spoorwegstraat 80 | 3500 Hasselt
www.jeugdherbergen.be
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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 donderdag 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 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
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Familienieuws
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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 gecombineerd 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 aanbieden 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 welzijnsvoordelen van sport. De G-sporters maken kennis met deze uiterst
laagdrempelige sport op een aangepaste en kwaliteitsvolle manier. 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 kinderen als volwassenen met een langdurige fysieke, verstandelijke, psychische of zintuigelijke beperking.
Graag willen wij aan u of uw club een gratis initiatie padel aanbieden waarbij plezierbeleving op de eerste plaats komt. Afhankelijk 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 doelgroep niet altijd even evident is. Daarom proberen wij alle erkende 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, Mechelen, 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
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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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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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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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