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AGENDA

Vanaf 30 september

Ski-initiaties zie schema

21 oktober 2017

Breughelavond te Melle
Locatie : zie website
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Woordje van de Boss
Nu de scholieren weeral hun ritme opgenomen
hebben en de studenten zich opmaken voor een
nieuw academiejaar breekt voor Anvasport
onze drukste periode aan.
De zomeractiviteiten verliepen zeer vlot en
niettegenstaande de heersende droogte was
het soms kantje boordje om zonder nat pak
thuis te geraken.
We lieten het niet aan ons hart komen en
hebben terug volop genoten.
De blikken worden echter terug op de winter
gericht en de eerste ski- en snowboardinitiaties komen er in sneltempo aan.
Het is jullie nog wat makkelijker gemaakt om op
voorhand in te schrijven dus help de
organisatie en doe dit ruim op voorhand.
Ook onze jaarlijkse Bruegelavond komt snel
dichterbij en hier moet je je website
raadplegen om de juiste locatie te kennen (in
Melle maar een ander adres dan vorig jaar)
We hopen jullie talrijk te zien op een van de
volgende gelegenheden ;tot binnenkort .
Patrick
Wie de vernieuwde website nog niet
bezocht :Doen
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weekend aan zee
23 & 24 & 25 juni 2017
Sinds enkele jaren is er eind juni traditioneel
een weekend aan zee in de activiteitenkalender
van Anvasport.
Voor ons was dit jaar agendamatig alleen een
deelname op zaterdag mogelijk en ondanks de
minder goede weersvoorspellingen zetten we op
24 juni 2017 ’s morgens koers naar Nieuwpoort.
Gans dit weekend is Anvasport te gast bij
“The Outsider Coast”.
In de voormiddag was surfclub “De Kwinte” in
Westende-bad de plaats van afspraak. Het
strandzeilen was best avontuurlijk, nu en dan
zorgde de felle wind voor een forse adrenalineopstoot, maar zo weet je tenminste dat je
leeft.
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Na de lunch stonden reuzekano en escaperoom
op het programma. Zoals elk jaar stonden Geert
Uyterhoeven en zijn team paraat om ons met
raad en daad bij te staan, altijd met een grote
glimlach.

Deze fijne dag werd afgesloten met een aperitief in de surfbar Koko Loco an het spaarbekken
in Nieuwpoort en een heerlijke BBQ in ‘t Kraaiennest.
Moe, maar tevreden, reden we naar huis na een
dag vol inspanning, ontspanning en leuk gezelschap.
Keep up the good work Anvasport!
Tot een volgende, Johan.
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BREUGHELAVOND
21 OKTOBER 2017 om 19.30 u
Locatie

Zie website
Eetkaart : 17€ pp ; 12€ kinderen –12j.
Steunkaart 1 €
Keuze tussen kip of beenham
Inschrijving via website
Inschrijvingen skikampen tijdens de avond
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Skiprogramma
2017-2018

Net zoals de slangen van huid wisselen heeft anvasport op haar
dertigste verjaardag een nieuwe look gekregen .
De overheersende gele tonen van onze uiterlijkheden transformeerden naar blauw : een nieuwe website , de polo’s van de begeleiders , het boekje .
Inhoudelijk trachten we nog steeds dezelfde waarden te handhaven .
Vriendschap , respect en inzet voor en door iedereen . Ieder
met zijn eigen mogelijkheden om gezamenlijk grensoverschrijdende doelen te bereiken .
Zo trachten we mensen met een motorische beperking terug te
laten sporten .
Dit op een ontspannende manier zodat dit de aanzet kan zijn om
terug zin te krijgen in het sporten en meer zelfvertrouwen en
zelfstandigheid te verwerven .
Fietsen , watersport…. maar vooral het skiën is onze specialiteit .
Daarom starten we voor de dertigste keer met ons aangepast
skiprogramma .
Marie-Jeanne

Dries leert Hannelore skiën tijdens
haar 1e skikamp
10

Hiernavolgend het schema voor 2017-2018
30/09/2017 Ice Mountain te Komen-Waasten
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( enkel kleine piste )
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( enkel kleine piste )
+ opleiding nieuwe monitoren
Voormiddag theorie
Namiddag praktijk
14/10/2017 Skidome Terneuzen
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( enkel kleine piste )
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( enkel kleine piste )
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( enkel gevorderden
op de grote piste )
28/10/2017 Ice Montain te Komen-Waasten
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( enkel kleine piste )
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( enkel kleine piste )
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( enkel gevorderden
op de grote piste )
04/11/2017 Skidome Terneuzen
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( enkel kleine piste )
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( enkel kleine piste )
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( enkel gevorderden
op de grote piste )
18/11/2017 Skiworld Landgraaf
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( enkel kleine piste )
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( enkel kleine piste )
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( enkel gevorderden
op de grote piste )
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02/12/2017 Skidome Terneuzen
Sessie1: 10u15 tot 11u30 ( enkel kleine piste )
Sessie2: 11u45 tot 13u00 ( enkel kleine piste )
Sessie3: 14u15 tot 15u30 ( enkel gevorderden op de
grote piste )

Livia leert snowboarden en skiën.

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
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Fietsdodentocht-Bornem
6 augustus 2017
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VZW Kinderharten Merelbeke is een caritatieve vereniging welke jaarlijks een
tweedaagse kleiduivenschieting organiseert ten voordele van vakantiekampen en
projectondersteuning voor fysiek, mentaal
en sociaal andersvalide kinderen en jongeren.
Met dank aan VZW Kinderharten voor de
jaarlijkse giften
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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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