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27 Maart 
1—10 April 
26 Mei 
24-26 juni 

Valckenier Classic 
Familieskikamp 
Move for Life—Startdag 
Nieuwpoort Avonturenweekend 

AGENDA  
  

Oproep aan onze vrijwilligers:  
Voor 27 maart zijn we op zoek naar een 20-tal 
medewerkers om van 7u tot 13u de togen te be-
mannen in Aalst en Gent.  

De opbrengst van de drank gaat naar Anvasport 
en het Si belle mobilité-project.  

Bij interesse, graag een telefoontje naar Patrick 
(0495 249963) 
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Woordje van de Boss  

 

Nu de lente voorzichtig om het hoekje komt pie-

pen en de Corona-duivel eindelijk wat van zijn 

pluimen verliest, wordt het tijd dat onze activitei-

ten terug op kruissnelheid komen.    

Zoals jullie verderop kunnen lezen, staan er naast 

ons paaskamp ook enkele “Move for Life” activitei-

ten op het programma, waarvan de opbrengsten 

tussen Anvasport en “Si belle mobilité” verdeeld 

zullen worden. Een aantal Anvasporters heeft zich 

de laatste maanden volop ingezet om dit laatste 

opgestart te krijgen; en dat het een succes aan 

het worden is, kan je via de website volgen.  

Niettegenstaande onze januari-kampen niet door-

gingen, waren er toch mensen die al dan niet met 

onze begeleiders op wintersport trokken. Zo ren-

deerden de nieuw aangekochte zitski’s toch nog, 

en dat tot grote tevredenheid van de gebruikers.  

Daarom toch ook een speciale “Dank u” aan Peter, 

en zijn ploeg vrijwilligers die ons materiaal onder-

houden en ter beschikking stellen voor de gebrui-

kers.  

We hopen dat iedereen deze moeilijke periode 

zonder te veel kleerscheuren is doorgekomen en 

op naar een tijd waar we terug “normaal” mogen 
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Jammer genoeg moesten we de voorbije maanden 

ook afscheid nemen van twee dames die voor An-

vasport een bijzondere betekenis hadden.  

We hopen dat iedereen deze moeilijke periode 

zonder te veel kleerscheuren is doorgekomen en 

op naar een tijd waar we terug “normaal” mogen 

doen.  

Tot op een activiteit!  

Patrick  
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Paaseierenactie 2022 

Zoals elk jaar start opnieuw onze paaseierenac-

tie.  

De opbrengst van deze actie stelt ons in staat 

onze werking te blijven handhaven. Zo kunnen 

we verschillende sportactiviteiten aan zeer de-

mocratische prijzen organiseren, aangepaste 

materialen en individuele begeleiding ter be-

schikking stellen van mensen met een fysieke 

beperking.  

Will je Anvasport steunen, koop en verkoop de 

overheerlijke paaseitjes!  

Bezorg onderstaand bestelformulier aan een 

medewerker of mail naar   

paaseieren@anvasport.be 

Een online bestelbon vind je op  

www.anvasport.be 

Alvast bedankt voor jullie steun!  
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Doorstartdag - Move for Life 

 

Op hemelvaart, donderdag 26 mei, wordt een 

“doorstartdag” georganiseerd in Merkenveld ten 

voordele van Move for Life.  

 

Het programma zal lopen van 14u00 tot diep in 

de nacht. 

Er zal een gevarieerd aanbod aan activiteiten op 

de planning staan, waarover later meer detail 

volgt.  

Hou zeker de site van move for Life 

(www.moveforlife.be) in de gaten om als eerste 

op de hoogte te blijven.  

Ook inschrijven als Mover is nog steeds mogelijk!  
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Beste fietsliefhebbers,  

Velen onder jullie herinneren zich nog de schitte-
rende fietstocht van vorig jaar. (Voor zij die er niet 
bij waren, bekijk zeker eens de film op onze site) 

Ditmaal willen we deelnemen aan de Valckenier 
classic.  

Op zondag 27 maart wordt er vanuit Aalst, Gent en 
Brugge gestart voor verschillende tochten.  

Er zal telkens keuze zijn tussen 3 afstanden; 90 
km, 60 km en 25km. Met een vrije start vanaf 7u. 

De tochten van 60km zullen toegankelijk zijn voor 
handbikers en tandems.  

De tochten van 25km zijn toegankelijk voor hand-
bikers, driewielfietsen, rolstoelfietsen,… 

Om 10u zal er begeleiding voorzien worden voor de 
tocht van 25km. 

Afspraak:  

- Aalst: Garage Valckenier, Siesegemlaan 1, 9320 Aalst 

- Gent: Garage Valckenier, Zeeschipstraat 107, 9000 Gent 

- Brugge: Garage Valckenier, Grasdreef 2, 8200 Brugge  
 

De inschrijvingskost van €8 (verzekering, bevoorra-
ding en drankje achteraf) wordt gesponsord en is 
bijgevolg gratis indien je inschrijft via de site van 
Anvasport of ter plaatse bij de Anvasport-
vertegenwoordiger.  
Niets belet je echter om je ook persoonlijk per km 
te laten sponsoren als Mover tvv “Move for Life”.  

We hopen op een talrijke opkomst om Anvasport 
aan een uitgebreid publiek te leren kennen!  

Valckenier Classic—fietstocht 
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In oktober vernamen we met droefheid het overlij-
den van Marie-Jeanne. 
Ongeveer 15 jaar geleden kwamen zij en Ludo voor 
het eerst mee op skivakantie met Anvasport naar 
Les Gets. 
Marie-Jeanne genoot enorm van de tochtjes op de 
pistes, eerst met de dual-ski en later met de tan-
dem-ski.  Tochtjes die afhankelijk van het weer en 
haar gezondheid meer of minder plaats vonden tij-
dens de ski-weken. 
Maar naast het sportieve aspect was er ook het so-
ciale contact. 
Hier was Marie-Jeanne steeds aangenaam gezel-
schap tijdens de menige après-ski uurtjes. 
De tijd dat ze niet op de piste was, genoot ze van 
een goed boek of van een drankje op een zonnig 
terras. 
Al snel engageerde ze zich in onze clubwerking en 
was trouw aanwezig op de stuurgroep vergaderin-
gen. Toen we een nieuwe verantwoordelijke zoch-
ten voor het boekje, stelde zij zich kandidaat en de 
volgende jaren zorgde ze er plichtsgetrouw voor dat 
het tijdschrift verscheen. 
Marie-Jeanne was degene die iedereen aanspoorde 
om verslagen te maken, de teksten met eindeloos 
geduld overtypte en mij telkens onder lichte druk 
moest zetten om mijn "Woordje van de Boss" te 
schrijven. 
Niettegenstaande haar lichamelijke mogelijkheden 
steeds verder achteruitgingen bleef zij steeds dank-
baar voor elk beetje hulp dat haar geboden werd en 
hoorden we haar nooit klagen. 
 
 

In memoriam Marie-Jeanne Van Ballaer 
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We zullen niet vergeten hoezeer Marie-Jeanne het 
motto van Anvasport belichaamde : 
     "We verleggen grenzen". 
 
Veel sterkte aan Ludo, de kinderen, kleinkinderen 
en de rest van de familie die verder moeten zonder 
een "Prachtige vrouw". 
 
Marie-Jeanne rust zacht. 
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Deze week vernamen we het overlijden van 
Jeannine Van Reymenant. Jeanine, de echtgenote 
van Lionel en Mater Familias van de Demeu-
lenaere’s was op onze evenementen aanwezig 
van bij de beginjaren. Zelf niet zo sportief zijnde 
(de quiz was meer haar ding), stimuleerde ze 
toch gans de familie om te blijven sporten. Voor 
administratieve taken konden we haar steeds 
aanspreken.  

Samen met de hele Anvasport familie wensen we 
Lionel en (klein)kinderen veel sterkte toe in deze 
moeilijke dagen.  

Droevig Familienieuws 
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Vreugdevol familienieuws  
 

Op 20 december, geboorte van Tiebe,  
Kleinzoon van onze voorzitter Ronny De Gendt en 
Sabine De Maere. 

 
Op 21 januari geboorte van Gus,  
zoontje van Livia De Clercq & Ruben Persoons 
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wegens overlijden van Marie-Jeanne Ballaer 

1. Volkswagen Caravelle T5, eerste inschrijving in 
2006, km 205.000,- 

motor gereviseerd en goed onderhouden, geen 
roest, getinte ramen met zonnewering, 

trekhaak, tillift Ricon, vloerverankering en veilig-
heidsriemen voor twee rolwagens 

2. Rolstoelfiets +/- 10 jaar oud, met sachs hulp-
motor, recent aangepast met elektr. hulpmotor 

3. Elektrische rolwagen Quicky, +/- 6 jaar oud, 
zes wielen, houder voor GSM en Housmate 

4. Elektrische rolwagen HMC, +/- 11 jaar, voor-
wielaandrijving, ingebouwde GSM ontvanger 

5. Manuele rolwagen +/- 2 jaar oud, speciaal anti 
decubitus zitting, en kantelhulp voor uitstap 

6. Manuele rolwagen in perfecte staat, 

7. 3 actieve tilliften merk MEDIBO in goede staat 

8. Passieve tillift MOLIFT compact en opvouwbaar 

9. Hometrainer Motomed VIVA 2 mechanisch re-
gelbare hulp voor benen en handen 

 

Al deze zaken zijn te bezichtigen in mijn garage in 
de regio Antwerpen na afspraak per mail 

 

Mail to: l.van.den.bergh@skynet.be 

 

Ludo Van Den Bergh 

Te koop 
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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 

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 (Ad Interim) 
Ine Van de Vaerd 
0497/526327 

redactie@anvasport.be 

WEBMASTER 
Pierre Van Damme   
0496/980916 

webmaster@anvasport.be 

MEDISCH ADVISEUR 
Dr. Wim Verschuere 
09/366.38.35 -0475/31.38.35 

wim.verschuere@telenet.be 

UITLEENDIENST/
MATERIAALMEESTER 

Peter Leyssen 0471/446301 materiaalmeesters@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 
Ludo Van Den Bergh 
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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