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AGENDA
5 september

Fietstocht omgeving van Aalst
Verschillende afstanden
in het kader van Move For anvasport
Verdere informatie op website

September tot Ski—initiaties
december
Data’s volg website

GIFTEN-SPONSEREN –GIFTEN
Draag je Anvasport ook een warm hart toe,
en wens je een gift te doen?
Anvasport is nu een erkende organisatie
“die andersvaliden bijstaat”
Giften vanaf 40.00€ gestort na 01/01/2020 zijn fiscaal
aftrekbaar.
Met vermelding gift en uw naam.
Rekeningnr. BE57 7390 1728 8835
Bic KREDBEBB
Je kan via onze website een fiscaal attest aanvragen
Of stuur een mailtje naar info@anvasport.be
Sponsoring of advertenties,
neem dan contact op met Carolien Van Hende
mail: sponsoring@anvasport.be
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Woordje van de Boss
Beste Anvasporters,
Nu de moeilijkste periode van beperkingen en besmettingen voorbij lijkt te zijn, hopen we jullie allen gezond
en wel terug te zien.
De komende zomermaanden staan reeds enkele activiteiten gepland en vanaf september start de aanloop
naar een “normale” winter.
Zoals sommigen reeds vernamen zijn we ook gestart
met het “Snowbility” project.
Dit is een nieuwe vzw waar naast enkele Anvasporters
nog gelijkgestemden in zetelen.
Het uiteindelijke doel van deze groep is ergens in een
wintersportgebied een aangepast hotel realiseren
waar ons materiaal ter beschikking staat.
Omdat hiervoor serieuze budgetten nodig zijn, hebben
we uiteraard geld nodig en verder in dit boekje vind je
meer uitleg.
Onze gewone Anvasport-werking loopt natuurlijk ook
verder en hierbij blijven we zorgen dat een beperking
geen meerkost is om aan een activiteit deel te nemen.
Je hoort het; verschillende redenen om er met zijn allen tegenaan te gaan.
Op de volgende bladzijden krijg je meer uitleg…
Patrick
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Move for XXXXX…
Dit is een evenement-festival dat plaatsvindt op 26,
27 en 28 mei 2022 (Hemelvaart).
Op een vaste locatie (Merkenveld) willen we 1000 vrijwilligers uit 10 verschillende vzw’s samenbrengen voor
een super feestweekend.
Gedurende 3 dagen zullen er activiteiten plaatsvinden
waar kan aan deelgenomen worden: fietsen, roeien,
wandelen, stadsbezoeken, mountainbiken, petanquetoernooi, volksspelen, wijnproeven,… de lijst breidt
steeds verder uit.
Elke dag zijn er optredens voorzien vanaf 17u en is er
volop animatie.
Slapen, eten en drinken voor de deelnemers is “all-in”,
hiervoor vragen we degene die mee willen doen om
minstens 50 buttons te verkopen aan 5 euro per stuk.
De buttons kan je aanvragen via info@anvasport.be of
via een telefoontje naar mij.
Op de buttons staat een code waarmee de koper een
Renault Clio kan winnen, geschonken door garage groep
Valckenier.
Wie de vorige activiteit (Roei for Life) meemaakte,
weet welke schitterende momenten we beleefden, en
dit belooft nog beter te worden.
In een artikel hierna legt Pirre uit hoe je jezelf kan
registreren en aan de actie kan deelnemen.
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Wordt “MOVER” en steun Anvasport
In een vorig artikel is uitvoerig toegelicht over de actie Move For Life. Een actie die er op gericht is iedereen die te maken heeft met verenigingen zoals Anvasport een hart onder de riem te steken, zowel mentaal als financieel. Zeker in deze (post)corona-tijden
geen overbodige luxe.
Doe mee en wordt dus “MOVER” voor Anvasport.
Maar wat betekent dit nu? En hoe kunnen we deze
schitterende actie tot een succes maken met als hoogtepunt het Hemelvaartsweekend 2022: 26 – 27 – 28
mei 2022.
We vragen aan iedereen die gedurende het hele Move
for Life weekend gratis wilt deelnemen om minstens
€250 te verzamelen ten voordele van zijn/haar zelf
gekozen goede doel(en), waaronder Anvasport. Natuurlijk mag iedereen nog veel meer geld inzamelen
ten voordele van zijn/haar goede doel(en), maar voor
een gratis deelname aan Move for Life is minstens
€250 vereist.
Wat krijg je voor jouw inschrijving van minstens €250
ten voordele van jouw zelf gekozen goede doel(en)?
Gratis toegang tot alle activiteiten op het Move for
Life terrein gedurende het hele weekend.
Gratis overnachting
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Gratis ontbijt, lunch en avondeten
3 gratis drankbonnen per dag
Gratis verzekering gedurende het hele Move for Life weekend
Volgende activiteiten zullen zeker op het programma
staan: wandelen, fietsen, roeien, lopen, quizen, petanque toernooi, ... Tegen 18 september 2021 zal het volledige programma bekend zijn. Zo kunnen jullie zich
tijdig inschrijven voor de gewenste activiteiten.
Inschrijven kan via de website www.moveforlife.be Via
het menu “Ik wil meedoen” kan je jezelf inschrijven
als MOVER.
Je hebt dus nog een klein jaar de tijd om deze 250
euro bij elkaar te sponsoren.
Een tip: op de website kan je buttons kopen van Anvasport aan 5 euro/stuk. Elke button is genummerd die
je recht geeft om deel te nemen aan de loting met als
prijs een splinternieuwe wagen Renault Clio.

Wij durven te rekenen op minstens 50 deelnemers
voor Anvasport. Dus massaal inschrijven maar!
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Ski-initiaties

Nu we hoop hebben dat de corona-crisis voorbij geraakt Hebben we goede moed dat we eind september
kunnen starten met onze ski initiaties.
We voorzien terug een 7-tal ski initiaties verspreid
over de verschillende indoorpistes, Aspen Wilrijk,
Ice Mountain te Komen-Waasten, Snow Valley Peer, en
Snowworld Terneuzen.
De data zijn nog niet vastgelegd maar zullen we zeker
communiceren via onze website en facebook.
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WK Para-cycling: Ewoud Vromant rondt lange ontsnapping af
met bronzen medaille
De G-wielrenner Ewoud Vromant (C2) uit Herzele heeft op
het wereldkampioenschap Para-cycling in Cascais (Portugal)
brons behaald in de wegrit. Hij reed in het begin van de
wedstrijd weg met twee kompanen. Een mechanisch probleem
sloeg hem uit de kopgroep, maar Ewoud stelde het brons solo veilig. “Al bij al ben ik tevreden.”
Het is de tweede medaille voor Paralympic Team Belgium op
dit WK.
Op het wereldkampioenschap Para-cycling, dat op het Estorilautocircuit in Cascais (Portugal) gereden wordt, heeft Ewoud
Vromant (rechterbovenbeenamputatie) brons behaald in de
wegrit. Ewoud trok na de eerste ronde al ten aanval, samen met
de sterke Fransman Alexandre Leaute en de Rus Arslan Gilmutdinov. Het trio reed samen een riante voorsprong bijeen. Vromant kreeg echter af te rekenen met een kettingprobleem en
moest even afstappen. De twee vogels waren gaan vliegen en de
Belg kreeg het gat niet meer dicht. Hij stelde zijn bronzen medaille wel veilig. Leaute volgt zichzelf op als wereldkampioen,
Gilmutdinov moet vrede nemen met zilver.
“Toen we met drie weg geraakten, wist ik dat het erin zat. Helaas vloog mijn ketting eraf en moest ik even afstappen. Ik
kreeg het niet meer toe, maar ben wel blij dat ik mijn derde
plaats nog kon vasthouden. Ik ben al bij al tevreden”, zegt
Ewoud.

Ewoud zich nu klaar voor de Paralympische Spelen van Tokyo
2021!
We wensen hem veel succes toe, namens anvasport
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Samana organiseert een fietsvakantie
van 13/09/2021 tot 20/09/2021
Marinushoeve Drenthe
Deze vakantie gaan we voor avontuur: we trekken eropuit met de fiets en onze kookploeg voorziet ons van
lekker eten. Onze bus brengt ons naar het prachtige
Havelte, waar ons avontuur kan starten! We fietsen al
zeker richting Giethoorn, waar we genieten van een
boottochtje. Wanneer we een dagje geen zin hebben
om te fietsen, genieten we van een tochtje met de
huifkar of iets anders want het programma wordt bepaald in samenspraak met de deelnemers. Voor wie
geen eigen fiets heeft, voorziet Samana enkele electrische fietsen, een tandem en een aangepaste driewieler.
Vakantieverblijf:
Hou je van luxe en comfort? Dan is de groepsaccommodatie in Havelte dé vakantiebestemming voor jou. Aan
werkelijk alles is gedacht om de gasten een fijn verblijf te bezorgen. Een grote living met comfortabele
zetels, professionele keuken alsook een airtrampoline,
zwembad en een privésauna. Een ontspanningsruimte
met pooltafel en een Xbox maken het helemaal af. ’s
Avonds kun je genieten van een barbecue op het grote
terras.
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Het vakantiehuis ligt aan de rand van een kleinschalig
vakantiepark. Je kunt er meteen de natuur in via de
goed begaanbare en verharde wandelpaden. Aan fietsroutes geen gebrek in het walhalla van de fietsliefhebber. Dat is ongetwijfeld een topbestemming.
Prijzen en info via Samana
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Het project
Ons "Move for Snowbility" project dient om in een
wintersportgebied een aangepaste verblijfplaats te
verwezenlijken voor mensen met een fysieke beperking
We willen een verblijf verwerven waar onze wintersporters terecht kunnen voor het nodige materiaal, de
begeleiding en de expertise.
Zowel voor onze verenigingen als voor de families of
de individuelen zou hierdoor een groot logistiek probleem opgelost worden.
Historiek:
Reeds vele jaren trekken een aantal van de initiatiefnemers jaarlijks de bergen in om mensen met een beperking te laten genieten van de wintersport. Die weken gaan door in verschillende skigebieden en in diverse accommodaties.
In de vele hotels en centra worden we steeds met
open armen ontvangen en doen de mensen lokaal meer
dan hun uiterste best om deze weken in de optimale
omstandigheden te doen plaats vinden.
Als je de hoeveelheid aangepast materiaal bekijkt dat
voor zo’n week nodig is en als je even nadenkt over de
vaak specifieke noden van de deelnemers, besef je al
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snel dat dit geen eenvoudige klus is.
Dankzij de enorme goodwil van iedereen slagen de diverse organisaties er echter telkens weer in om van
deze weken een succes te maken. Telkens weer worden er oplossingen gevonden.
Ondanks dat groeide er de laatste jaren het idee dat
het misschien toch nog beter kon:
Wat als we niet telkens al dat materiaal van skigebied
naar skigebied moesten transporteren..;
Wat als we een verblijf konden vinden waar we geen
tijdelijke oplossingen moesten zoeken maar waar we
rustig konden bouwen aan definitieve werkwijzes, volledig aangepast..
Wat als we over een centrum konden beschikken waar
alle materiaal en knowhow permanent aanwezig is..
Wat als we in een verblijf konden zitten waar elke organisatie op de voor hun meest ideale manier konden
werken wat betreft maaltijden, barwerking, lokalen..
Kortom, wat als we nu eens zelf over een accommodatie zouden beschikken…
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Fietstocht 29 mei 2021
Langer dan een jaar hebben we
nagenoeg geen activiteiten binnen Anvasport gekend...
En in mei 2021 zag het er naar
uit dat er 'plots' gunstige vooruitzichten kwamen. Ronny en Patrick stemden in om voorzichtig aan
een fietstochtje te denken. Maar 't was nog ferm
koud midden mei en soms héél nat. Te koud en te nat
om een hond door te jagen, laat staan eens gezellig
samen te gaan fietsen..
De langetermijn-weerberichten voorspelden stabiel,
droog, zonnig, en (redelijk) warm weer. We leggen de
datum vast want het aanrukkende hogedrukgebied
bood zekerheid. Tot twee dagen voordien was het
nog ...strndweer. Maar die zaterdag 29 mei zouden
we gaan fietsen en zijn we gaan fietsen in overeenstemming met de corona-maatregelen. En 't was mooi
weer !
Vertrek vanaf Deux-Acren - een Waalse taalgrensgemeente grenzend aan Geraardsbergen. Een eerste
groep vertrekt, een tweede iets later en via lange
stukken autoloze Ravelroutes en landelijke weggetjes
fietsten we door het mooie Pays des Colinnes
(letterlijk te vertalen als het Waalse Heuvelland
nvdr). 's Middags waren we gezellig terug samen en
hebben we buiten gegeten in de tuin van taverne Le
Mouflu in Wodecq. Eenmaal voldaan van spijs en
drank zetten we terug aan. Iedereen kiest om over
berg en dal te fietsen. Grenzen verleggen zeker !? In Ogy zijn we nog bij Elodie gestopt om een
ijsje gaan kopen (foto).
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Terug bij ons vertrekpunt als alles weer was ingeladen, hebben we de dag afgerond in 'le café du
Stade'.
ps : Het was een redelijk historische fietsdag voor
Anvasport : geen enkele panne onderweg, niemand iets
voorgehad en héél veel genoten !
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2022 jubileumjaar !
35 jarig bestaan van anvasport
Hopelijk kunnen we nadien ook genieten
van de fijne herinneringen
aan deze viering
alsook aan talrijke andere activiteiten

Tocht op de Leie
St.Martens Latem
2012
25 jaar
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Lief stoer Patrickske ...
Melodie ‘ lief klein konijntje’

Avonturenweekend Durbuy
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Viering
30 jaar anvasport
te
Mechelen op 30 april
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FIETSWEEKEND
12-13-14 mei 2017

Bij Dirk en Nancy
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Familieniews
Van harte proficiat bij de geboorte van
Leon 10 maart 2021 zoon van onze vrijwilligers
Sophie & Frederiek
En
Marlo 25 mei 2021 zoon van onze vrijwilligers
Ine & Dae Jin

Innige deelneming bij het overlijden van
Jan Verschueren op 08 mei 2021 vader van onze
vrijwilligsters Anita Verschueren
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Allerlei
Anvasport wil als vereniging de leden een plezierige en
veilige (sport)omgeving bieden.
Grensoverschrijdend gedrag waarbij de integriteit in
het gedrang komt, hoort hier niet in thuis.
Overeenkomstig de richtlijnen van Parantee-Psylos, de
Vlaamse unisportfederatie G-sport, heeft het bestuur
een AanspreekPunt Integriteit of API aangesteld.
Deze vertrouwenspersoon is bereikbaar voor wie een
opmerking, vraag, boodschap of klacht heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Een melding of een klacht zal in discretie en vertrouwen worden opgenomen en opgevolgd.
Preventie van grensoverschrijdend gedrag is evenzeer
belangrijk en hierin kan de API het bestuur adviseren.
Bij Anvasport neemt Roseline Moerman de rol van API
op. Roseline is reeds jaren lid van de organisatie maar
maakt geen deel uit van het bestuur.
Zij is bereikbaar zowel telefonisch als per mail.
Roseline Moerman
GSM: 0495/226805
Email: roseline@anvasport.be
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Zetel v.z.w.
ANVASPORT

Rek.nr.: BE31 7374 1700 4255
Bic:KREDBEBB
info@anvasport.be

Caritasstraat 2a
9090 Melle

sponsoring@anvasport.be

vermelden gift en uw naam.
SPONSORING/
paaseieren

Rekeningnr.

C.Van Hende

BE57 7390 1728 8835
Bic KREDBEBB

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

WEBMASTER

Pierre Van Damme
0496/980916

webmaster@anvasport.be

UITLEENDIENST/
MATERIAALMEESTER

Peter Leyssen 0471/446301

materiaalmeesters@anvasport.be

MEDISCH ADVISEUR

Dr. Wim Verschuere
09/366.38.35 -0475/31.38.35

wim.verschuere@telenet.be

AanspreekPunt

Roseline Moerman
G.S.M.0495/226805

roseline@anvasport.be

VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN

FIETSTOCHTEN

Tuur De Haeck
054/419121

fietstochten@anvasport.be

OUTDOOR SPORTEN

Info@anvasport.be

WATERSPORTEN

Info@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, Barbara , Dae Jin ,Eric , Pierre
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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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