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

September tot  
december  

Skiñinitiaties  
Dataõs volg website  

AGENDA  
  

GIFTEN-SPONSEREN ðGIFTEN  

Draag je Anvasport ook een warm hart toe,  

en wens je een gift te doen? 

Anvasport is nu een erkende organisatie 

òdie andersvaliden bijstaató  

 

Giften vanaf 40.00û 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 besmet-
tingen voorbij lijkt te zijn, hopen we jullie allen gezond 
en wel terug te zien.  

De komende zomermaanden staan reeds enkele activi-
teiten gepland en vanaf september start de aanloop 
naar een ònormaleó winter. 

Zoals sommigen reeds vernamen zijn we ook gestart 
met het òSnowbilityó 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 al-
len tegenaan te gaan.  

Op de volgende bladzijden krijg je meer uitlegé  

Patrick 
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Move for XXXXXé 

 

Dit is een evenement-festival dat plaatsvindt op 26, 
27 en 28 mei 2022 (Hemelvaart). 

Op een vaste locatie (Merkenveld) willen we 1000 vrij-
willigers uit 10 verschillende vzwõs samenbrengen voor 
een super feestweekend.  

Gedurende 3 dagen zullen er activiteiten plaatsvinden 
waar kan aan deelgenomen worden: fietsen, roeien, 
wandelen, stadsbezoeken, mountainbiken, petanque-
toernooi, volksspelen, wijnproeven,é 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 òall-inó, 
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.  
 
 

mailto:info@anvasport.be
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Wordt òMOVERó en steun Anvasport 

 

In een vorig artikel is uitvoerig toegelicht over de ac-
tie Move For Life. Een actie die er op gericht is ieder-
een die te maken heeft met verenigingen zoals An-
vasport een hart onder de riem te steken, zowel men-
taal als financieel. Zeker in deze (post)corona-tijden 
geen overbodige luxe. 

 

Doe mee en wordt dus òMOVERó voor Anvasport. 

 

Maar wat betekent dit nu? En hoe kunnen we deze 
schitterende actie tot een succes maken met als hoog-
tepunt het Hemelvaartsweekend 2022: 26 ð 27 ð 28 
mei 2022. 

 

We vragen aan iedereen die gedurende het hele Move 
for Life weekend gratis wilt deelnemen om minstens 
û250 te verzamelen ten voordele van zijn/haar zelf 
gekozen goede doel(en), waaronder Anvasport. Na-
tuurlijk 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 
û250 vereist. 

 

Wat krijg je voor jouw inschrijving van minstens û250 
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 Li-
fe weekend 

 

Volgende activiteiten zullen zeker op het programma 
staan: wandelen, fietsen, roeien, lopen, quizen, petan-
que toernooi,  ... Tegen 18 september 2021 zal het vol-
ledige programma bekend zijn. Zo kunnen jullie zich 
tijdig inschrijven voor de gewenste activiteiten. 

 

Inschrijven kan via de website www.moveforlife.be Via 
het menu òIk wil meedoenó 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 An-
vasport 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! 
 

http://www.moveforlife.be
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Ski-initiaties  
 

 

 

Nu we hoop hebben dat de corona-crisis voorbij ge-
raakt 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 so-
lo veilig. òAl bij al ben ik tevreden.ó 

Het is de tweede medaille voor Paralympic Team Belgium op 
dit WK.  

 

Op het wereldkampioenschap Para-cycling, dat op het Estoril-
autocircuit 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 Gilmut-
dinov. Het trio reed samen een riante voorsprong bijeen. Vro-
mant 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 me-
daille wel veilig. Leaute volgt zichzelf op als wereldkampioen, 
Gilmutdinov moet vrede nemen met zilver. 

 

òToen we met drie weg geraakten, wist ik dat het erin zat. He-
laas 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 tevredenó, 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 erop-

uit 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 be-

paald in samenspraak met de deelnemers. Voor wie 

geen eigen fiets heeft, voorziet Samana enkele elec-

trische fietsen, een tandem en een aangepaste drie-

wieler. 

Vakantieverblijf: 

Hou je van luxe en comfort? Dan is de groepsaccommo-

datie in Havelte d® vakantiebestemming voor jou. Aan 

werkelijk alles is gedacht om de gasten een fijn ver-

blijf te bezorgen. Een grote living met comfortabele 

zetels, professionele keuken alsook een airtrampoline, 

zwembad en een priv®sauna. Een ontspanningsruimte 

met pooltafel en een Xbox maken het helemaal af. õs 

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 fiets-

routes geen gebrek in het walhalla van de fietsliefheb-

ber. 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 beper-
king  

We willen een verblijf verwerven waar onze winter-
sporters 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 pro-
bleem opgelost worden.  

 

Historiek:  

Reeds vele jaren trekken een aantal van de initiatief-
nemers jaarlijks de bergen in om mensen met een be-
perking te laten genieten van de wintersport. Die we-
ken gaan door in verschillende skigebieden en in diver-
se 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 zoõn 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 di-
verse organisaties er echter telkens weer in om van 
deze weken een succes te maken. Telkens weer wor-
den 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, vol-
ledig 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 or-
ganisatie op de voor hun meest ideale manier konden 
werken wat betreft maaltijden, barwerking, lokalen..  

Kortom, wat als we nu eens zelf over een accommoda-
tie zouden beschikkené  
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Fietstocht 29 mei 2021 

 

Langer dan een jaar hebben we 
nagenoeg geen activiteiten bin-
nen Anvasport gekend...  

En in mei 2021 zag het er naar 
uit dat er 'plots' gunstige vooruitzichten kwa-
men.  Ronny en Patrick stemden in om voorzichtig aan 
een fietstochtje te denken.  Maar 't was nog ferm 
koud midden mei en soms h®®l 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 overeen-
stemming met de corona-maatregelen.  En 't was mooi 
weer ! 

Vertrek vanaf Deux-Acren - een Waalse taalgrensge-
meente 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 ze-
ker !?  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 ingela-
den, hebben we de dag afgerond in 'le caf® du 
Stade'.   

 

ps : Het was een redelijk historische fietsdag voor 
Anvasport : geen enkele panne onderweg, niemand iets 
voorgehad en h®®l 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 ô lief klein konijntjeõ  

 

 

Avonturenweekend Durbuy  
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Viering  

30 jaar anvasport  

te  

Mechelen op 30 april  


