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Algemeen nieuws
Beste vrienden,
Het jaar 2017 loopt op zijn einde. Tijd om terug te kijken naar dit voorbije jaar.
Wapper heeft deelgenomen aan verschillende Nationale en Internationale wedstrijden en tornooien.
Op het WK Para Atletics behaalde Peter prachtige resultaten met medailles in de korf.
Ook onze boccia top sporter Pieter haalde prachtige resultaten in 2017.
Met de Wapperkids is Wapper zich aan het voorbereiden voor de toekomst met eventueel jeugdige
toekomstige Paralympische atleten of om gewoon recreatief te sporten.
2018 is ook een jaar om maar uit te kijken met deelnames van de sporttakken aan internationale en
Nationale wedstrijden. Tevens zijn er enkele WK’s en EK’s waar Wapper atleten aan zullen
deelnemen.
Ook zijn er ontspanningsmomenten waar we uiteraard veel volk verwachten.
Wil je als vrijwilliger deelnemen aan één van deze momenten, graag een reactie op info@wapper.be
Ik wil jullie allen uitnodigen op de traditionele nieuwjaarsreceptie op vrijdag 26 januari 2018 in de
lokalen van Wapper vanaf 19.30u.
Ik wens jullie allen een zalig Kerstfeest en een gezond en sportief 2018
Marc Vergauwen
Voorzitter Wapper vzw

Aangesloten bij: Belgian Paralympic Committee vzw en Parantee/Psylos vzw
Secretariaat: Paula Van Oudenrode, Peperstraat 3/2.2, 2627 Schelle
Maatschappelijke Zetel: Halewijnlaan 51/9, 2050 Antwerpen
Lokalen Wapper: Recreatiedomein Fort II, Wommelgem, Tel. 03.321.13.23
Ondernemingsnummer: 0407 851 049

www.wapper.be
info@wapper.be
IBAN: BE38 7330 0938 4172
BIC: KREDBEBB

WAPPER
Sportvereniging voor Gehandicapten
van de Provincie Antwerpen vzw

Anno 1970
-2-

Sportieve meldingen
Boccia
-Op 11 november was er feet and wheels in het Wapper lokaal. Het team Marina, Anneke, Greet
en Patrick wonnen dit toernooi. Het was wederom een groot success.
-In Roermond (Nederlandse bocciacompetitie) behaalde Katya Peeters een bronzen beker op het
recreantentoernooi.
Proficiat aan deze atleten.
Jeugdwerking
Groot nieuws deze maand! Eindelijk verhuisd naar een nieuwe locatie waar plek genoeg is om
onze kids te laten trainen zonder in elkaars weg te rollen/lopen.
Het is allemaal een beetje in een stroomversnelling gekomen de laatste weken. Zoals jullie
wisten zat de bewegingsschool in sporthal Kiel, waar ook de groten rolstoelbasket spelen. Maar
dit was te klein, slechts 1/3 sporthal en een beetje goodwill van Jespo (Stad Antwerpen), want
zij hebben ons een oplossing geboden om alsnog onze trainingen dit seizoen te kunnen starten.
Wapper is Jespo dan ook dankbaar om ons die twee maanden een stukje van hun zaal te hebben
gegeven.
De nieuwe locatie is: Sporthal ‘Brilschans’, Lodewijk Van Sullstraat, 2600 Berchem van 14.30u
tot 16u, elke woensdag met uitzondering van de schoolvakanties.
Ouders, kids, begeleiders zijn heel gelukkig, meer plaats, betere uren, kortom, we kunnen er
weer tegenaan!!!
Wat betreft het zwemmen, de eerste vier wedstrijden zijn gepasseerd. Tijd voor de coaches om
te evalueren en bij te sturen. Om te leren moet men fouten kunnen maken.
De eerstvolgende wedstrijd staat gepland op 18/02/2018, te Roeselare.
Het jeugdteam.

Nieuws uit het dagelijks bestuur
Naar jaarlijkse traditie richt Wapper weer het ontspanningsweekend in Blankenberge in. Wij worden
verwacht van vrijdag 2 februari 2018 vanaf 17 u tot zondag 4 februari 2018 in het “Sport Vlaanderen”
Blankenberge Centrum, Koning Boudewijnlaan 15bis te 8370 Blankenberge.

Aangesloten bij: Belgian Paralympic Committee vzw en Parantee/Psylos vzw
Secretariaat: Paula Van Oudenrode, Peperstraat 3/2.2, 2627 Schelle
Maatschappelijke Zetel: Halewijnlaan 51/9, 2050 Antwerpen
Lokalen Wapper: Recreatiedomein Fort II, Wommelgem, Tel. 03.321.13.23
Ondernemingsnummer: 0407 851 049

www.wapper.be
info@wapper.be
IBAN: BE38 7330 0938 4172
BIC: KREDBEBB

WAPPER
Sportvereniging voor Gehandicapten
van de Provincie Antwerpen vzw

Anno 1970

-3-

De kostprijs voor dit weekendje ontspannen is 55 € per persoon, te storten op de rekening van
Wapper bij KBC : BE38 7330 0938 4172 met vermelding van je naam, voornaam en
ontspanningsweekend.
Sporters schrijven in via de sporttakverantwoordelijke. Hij/zij verzamelt alles en stort nadien het
gehele bedrag over op de rekening van Wapper en stuurt een lijstje met de leden die hebben
ingeschreven naar Frederic Van Kerckhove (frederic_vk@yahoo.be)
Op vrijdagavond is er de mogelijkheid om een hapje te eten bij “Bel Air” een taverne op de dijk van
Blankenberge.

Drie mogelijkheden : Spaghetti Bolognaise, Koninginnehapje, Stoofvlees en een

drankje. Dit alles voor 15 €. Dit zou op voorhand moeten doorgegeven worden aan Frederic, dit
om de organisatie hiervan te vergemakkelijken.
Dus massaal inschrijven.
Lidgeld
Nog steeds zijn er enkele leden die het lidgeld nog niet gestort hebben. Mogen wij dan ook met
aandrang vragen hiervoor dringend het nodige te doen.
Nog even een opfrissing
Lidgeld -18 jarige

55 €

Lidgeld +18 jarige

75 €

Lidgeld sympathisanten

30 €

U kan dit bedrag storten op de rekening van Wapper bij de KBC :
BE38 7330 0938 4172 met vermelding van je naam, voornaam en sporttak.
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Wij doen langs deze weg ook nog een dringende oproep aan alle sporttakken om door te geven
wanneer er wedstrijden zijn, alsook de uitslagen van wedstrijden door te geven, zodanig dat
iedereen op de hoogte blijft van de werking van de verschillende sporttakken en wij steeds een
goed gevuld maandblad hebben en al onze leden op de hoogte blijven van alles wat er gaande is
bij Wapper !

Liefst jullie teksten voor de 21ste van elke maand bezorgen aan :
secretariaat@wapper.be

***************
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