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13 - 22 januari ‘23 
20 - 29 januari ‘23 
31 mrt - 9 apr  
 
18—20 mei 
 
Eind juni 

 
Skivakantie 1 
Skivakantie 2 
Familie skivakantie 
 
Move for Life weekend 
 
Avonturenweekend aan zee 

AGENDA  
  

 

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 bij-
staat”  

Giften vanaf 40,00 € zijn fiscaal aftrekbaar. Met 
vermelding gift en uw naam. Rekeningnr. BE57 
7390 1728 8835 Bic KREDBEBB Je kan via on-
ze 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  

 
Traditiegetrouw wil ik alle anvasporters en familie 
een gezond en gelukkig 2023 toewensen. Als ie-
mand gezondheid kan appreciëren, dan zullen het 
wel onze leden zijn. 
 

We zitten volop in het winterseizoen (al zou je het 
niet zeggen als je naar buiten kijkt). Het is dan 
ook een ontzettend drukke periode voor de win-
tersportverantwoordelijken en al hun helpers. Ho-
pelijk gooit de opwarming van de aarde geen roet 
in het eten. 
 

Ondertussen nadert het Hotel-project ,waar veel 
anvasporters hun schouders onder gezet hebben, 
zijn ontknoping. We duimen alvast voor een hap-
py end. 
 

De scholieren starten een nieuw trimester terwijl 
voor de studenten de examens voor de deur 
staan. Allen wensen we veel succes toe en een 
deugddoende vakantie achteraf. 
 

Ik zou nog een warme oproep willen doen voor 
het evenement van 19 en 20 mei : lees de uitleg 
verderop! 
 

We zijn het nieuwe jaar gestart. Laten we er een 
goed jaar van maken met vriendschap, vreugde 
en empathie. 
 

Patrick 
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Om ons 35jarig bestaan eens extra in de verf te 
zetten hadden we besloten om onze traditionele 
breughelavond te vervangen door een landenbuf-
fet. 

Zo kwam het dat de 200 ingeschreven Anvaspor-
ters eerst vergast werden op een receptie met 
hapjes en daarna konden aanschuiven aan de 
verschillende landenstanden. 
Met de hulp van alweer talloze vrijwilligers werd 
het een culinair feestje waarna iedereen nog en-
kele uurtjes kon napraten 

met de vrienden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na onze laatste ski-initiatie was het de beurt aan 
de verschillende begeleiders om eens verwend te 
worden . 
In Melle konden ze aanschuiven voor een lekkere 
barbecue als bedanking voor de jarenlange inzet 
in onze vereniging. 
Herinneringen aan de beginjaren werden opge-
haald en toekomstplannen gesmeed. 
Iedereen genoot van spijs en drank en voor we 
het wisten stond de klok op middernacht. 

 

35 jaar Anvasport 
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Skivakanties 2023 

In 2023 gaan we opnieuw op skivakantie!  

We keren deze winter terug naar Les Alpages te 

Le Corbier voor 3 skivakanties:  

Skivakantie 1: 13 t.e.m 22 januari 2023 

Skivakantie 2: 20 t.e.m. 29 januari 2023 

Familievakantie: 31 maart t.e.m. 9 april 2023 

Prijs: Andersvaliden: €800 

  Validen: €850 

In deze prijs zijn inbegrepen:  

• Busreis (nacht) heen & terug 

• Verblijf in halfpension 

• App. 4/6 pers. met 2 slaapkamers 

• Begeleiding op de pistes 

• 6-dagen skipas Le Corbier 

• Bedlinnen (badlinnen zelf te voorzien) 

• Materiaal Andersvaliden 

Materiaal validen +€50 / week 

Inschrijven kan vanaf 29/10 op het eetfestijn of 

vanaf 30/10 via www.anvasport.be 
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Les Alpages te Le Corbier 

Prijs per persoon, aan halfpension, gebaseerd op apparte-

menten 4/6 pers. met 2 slaapkamers.  

Optie per beschikbaarheid:  

app. 2/4 pers. met 1 slaapkamer = supplement €150/app 

Gratis: openlucht zwembad en fitness 

Tegen betaling: Sauna, waserette, overdekte parking 
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PAASEIERENACTIE 2023  

 BESTELBON PAASEIEREN 2023 uiterste be-
steldatum 26 Maart 2023  

Datum: …………………  

Naam: .................................................................. 

Bezorgen via: ……………………..  

Adres: ……...…………… 

Email:……………………………………………………… 

Tel: ……………………………..……. 

 indien je een factuur wenst BTW NR ……....……….………….……  

Rekeningnr. storting:BE58 7512 0296 6779 met vermel-
ding van naam en paaseieren 2023  

 Zoals elk jaar start Anvasport vzw op-
nieuw een paaseierenactie. De opbrengst 
van deze actie stelt ons in staat onze wer-
king te blijven handhaven. Zo kunnen we 
verschillende sportactiviteiten aan zeer de-
mocratische prijzen organiseren, aange-
paste materialen en individuele begeleiding 
ter beschikking stellen van mensen met 
een fysieke beperking.  

Wil je Anvasport steunen, koop en verkoop de overheerlij-
ke paaseitjes! Bezorg onderstaand bestelformulier aan een 
medewerker of mail naar paaseieren@anvasport.be Een 
online bestelbon vind je op www.anvasport.be  

 

Uit naam van alle Anvasporters, alvast bedankt voor 
jullie steun!  
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Gemengd assortiment paaseitjes: 

 

Verpakking Prijs Aantal Bedrag 

+/- 220 gr zakje 6 €    

+/- 500 gr balk 12.50 €    

+/- 1kg zak 22 €    

3 x 1kg zak 60 €    

     

Totaal:  

  
Paasschelpen gevuld met assortiment paaseitjes 

Schelpen in: 
Prijs Aantal Bedrag 

fondantchocolade 350 gr 18 €    

melkchocolade 350 gr 18 €    

witte chocolade 350 gr 18 €    

Totaal:   

     

TOTAAL BEDRAG BESTELLING  



12 

PAASEIERENACTIE 2023  

Gevulde paasschelpen  
Schelp in fondant, melk of 

witte chocolade 
350gr  ->  18 €           

Gelieve tijdig te bestellen  

Zakje +/- 220gr ->  6 € 

Balk +/- 500gr  ->  12.50 € 
Zak +/- 1 kg  ->  22 € 
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Reeds een aantal jaren zijn we eind juni te gast bij 
The Outsider Coast in Nieuwpoort. 
 

Voor een symbolische bijdrage kunnen we er twee 
nachten verblijven in het rolstoeltoegankelijke 
Kraaiennest (kamers van 6 personen) of op de 
boot in kajuiten van 2 of 3 personen. 
 

De activiteiten worden volgens de weersomstan-
digheden aangepast, maar toppers zijn ongetwij-
feld het zeilwagen rijden op het strand en de 
tochtjes met de reuzekano’s. 
 

Ook een fietstocht behoort tot de mogelijkheden 
en de traditionele barbecue op zaterdagavond is 
steeds een succes. 
 

Wie een overnachting niet ziet zitten kan ook ge-
woon een dagactiviteit met of zonder barbecue 
meemaken. 
 

Als je erbij wilt zijn hou dan zeker de agenda in de 
gaten en schrijf tijdig in. 

NIEUWPOORT WEEKEND 



16 

 
Wie durft de uitdaging aan? 
 

Op vrijdag 19/05 en zaterdag 20/05 gaat op-
nieuw een “Move for life” evenement door ten 
voordele van verschillende doelen, waaronder 
Anvasport. 
 

Nadat we voorgaande jaren steeds geroeid 
hebben, gaan we deze maal een wandeluitda-
ging aan. 
 

Met een groep rolwagengebruikers en duwers 
willen we van Aalst naar Merkenveld – Zedel-
gem wandelen in 2 dagen. Elke rolstoeler zal 
worden geassisteerd door een team van 3 à 5 
duwers die elkaar aflossen. 
 

Het is de bedoeling om na 2 dagen op zater-
dag in Merkenveld - Zedelgem aan te komen 
om daar nog een spetterende namiddag en 
avond te beleven met allerlei activiteiten en 
een avondparty. 
 

Wie erbij was voor de editie in 2022, weet 
hoe fantastisch dat verlopen is. 
 

Ik ben ervan overtuigd dat Anvasport vol-

doende kandidaten kan vinden die zich hier-

voor willen engageren. Alle leeftijden en alle 

niveaus van sportiviteit zijn welkom. 

Move for Life 2023 
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Duwers worden zowel in de deelnemende ver-
enigingen als in sympathiserende firma’s ge-
zocht. 
 

De 1e dag willen we ongeveer 50 km afleggen 
van Aalst tot Aalter, met de mogelijkheid om 
aan te sluiten na 20, 30 of 40 km. Een tussen-
stop met avondactiviteiten en overnachting is 
voorzien in het kasteel van Poucke te Aalter. 
 

De 2e dag staat 30 km op het programma, 
waarbij de laatste 5km iedereen kan aanslui-
ten die het slotevenement wil meemaken. 
 

Anvasport kan hiermee opnieuw bewijzen dat 
we onze slogan “Wij verleggen grenzen” waar-
dig zijn. En tonen dat een “beperking” een 
zeer relatief begrip is. 
 

Graag inschrijven voor 05/05/2023 
 
 
Ronny 
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Toen Ronny Jorissen een aantal jaren terug aan-
sloot bij onze monitorengroep, wisten we nog niet 
welk vlees we in de kuip hadden. Met zijn subtiele 
maar terechte opmerkingen over onze skitech-
niek, werd ons al snel duidelijk dat we hier een 
topper in huis hadden. Ronny bleek een docent 
van het BSFI te zijn!  

 

En zo gebeurde het dat we dit jaar al voor de 
tweede keer een technische skistage organiseer-
den voor onze monitoren, onder de deskundigheid 
van Ronny.  

Op woensdag 9 november vertrokken we met zijn 
allen – 7 monitoren en een docent – naar het 
Oostenrijkse Stubai. Overnachten deden we in 
Haus Egerdach, in het dorpje Mieders. Een huis 
met 5 kamers, een ‘stube’ en een semiprofessio-
nele keuken, waar we zelf instonden voor spijs en 
drank.  

 

Een beetje zenuwachtig voor wat komen zou, ver-
trokken we donderdagochtend naar de gletsjer. 
Doordat er weinig sneeuw was, waren niet alle 
pistes open. Maar al snel vonden we de pistes en 
liften met het minste volk en kwamen we 
‘gezwind’ de pistes af. We konden gedurende 4 
dagen onze skitechniek bijschaven, van grote tot 
kleine bochten. We zijn ervan overtuigd dat we 
daardoor nog beter voorbereid onze begeleidersrol 
kunnen opnemen.  

Technische stage monitoren 
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Het was een leerrijke en leuke stage, waar ook 
tijd was voor plezier, après-ski en teambuilding. 

 

Bedankt Ronny voor je totaal vrijwillige inzet!  

 

Annick Deweert  
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Jackie Buelens 

geboren op 14 oktober 2022 

 

dochtertje van Dae Jin en Ine Van de Vaerd en 
zusje van Marlo 

kleindochter van Patrick en Hilde Van de Vaerd—
Glorieux 

 

Van harte proficiat aan ouders en grootouders! 

 

Paula Suttels 

 

Echtgenote van Maurice Van Acker 

Overleden op 5 november 2022 

 

Paula was een van onze eerste deelnemers aan de 
skireizen, samen met hare Maurice. 
 

Hoewel sporten niet haar favoriet tijdverdrijf was 
ging ze de uitdaging van het krukkenskiën en 
zitskiën niet uit de weg. 
 

Maar het zal vooral van de après-ski zijn dat we 
haar blijven herinneren. 
 

Veel sterke aan Maurice en de kinderen. 

Familienieuws 
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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  
Linda De Geest 
0473 40 75 44 

redactie@anvasport.be 

WEBMASTER 
Pierre Van Damme   
0496/980916 

webmaster@anvasport.be 

AANSPREEKPUNT INTE-
GRITEIT 

Roseline Moerman 
0495/226805 

roseline@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 - 0475 869590 

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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