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Maandprogramma maart 2018
Algemeen nieuws
Op 2 maart ll. ging het Sporting A gala van de stad Antwerpen door. Twee van onze
leden werden hier in de bloemetjes gezet. Peter Genyn wille van zijn prachtige prestaties
in 2017 en Hannelore Vens. Alle districten van Antwerpen, dat zijn er negen, mochten
iemand indienen die in 2017 een bijzondere prestatie had verricht. Hannelore is in 2017,
voor het programma “Over Winnaars” naar Machu Pichu geklommen. Uit de negen
kandidaten is Hannelore er als winnaar uitgekomen. Dikke proficiat hiervoor.
Op 22 maart 2018 heeft het Sportgala van het district Antwerpen plaats. Op dit gala
worden verschillende van onze leden in de bloemetjes gezet voor hun sportprestaties in
2017. Een vertegenwoordiging van het bestuur van Wapper zal hierop aanwezig zijn.

Sportieve meldingen
Boccia
Op 24 en 25 februari ging in sporthal “De Rode Loop” in Merksem, Rodeloopstraat 2, het
Vlaams kampioenschap individueel Boccia door. Deze organisatie was een groot succes.
Ondanks het feit dat er een probleem was met de verwarming is dit toch een groot succes
geworden.
Langs deze weg willen wij iedereen bedankten die heeft geholpen om te zorgen dat dit
kampioenschap een succes werd.
Jeugdwerking
Naar jaarlijkse traditie wordt er een open trainingsdag georganiseerd voor de jeugd.
Deze gaat door op woensdag 16 mei 2018 voor de bewegingsschool en op zaterdag 26
mei 2018 voor het zwemmen.
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-2De open training van 16 mei voor de bewegingsschool gaat door in Sporthal De
Brilschans en voor het zwemmen in het zwembad Sorghvliet te Borgerhout.
De bedoeling van deze initiatie-trainingen is om de werking van onze club kenbaar te
maken en eventueel nieuwe jeugdleden aan te trekken.
Hieromtrent zal uiteraard nog promotie gemaakt worden.

Nieuws uit het dagelijks bestuur
Nieuwe Wesbsite
Beste clubleden, eindelijk is het zover, de nieuwe website is gelanceerd!
Kijk naar www.wapper.be en je zal een heel ander beeld te zien krijgen dan wat jullie
gewoon waren.
Het werd hoog tijd dat er vernieuwing kwam, de vorige website was volledig gedemodeerd.
Vooral onze clubleden vonden dat er verandering in mocht komen.
Onze website moet een informatieplatform zijn, zowel voor leden als voor niet-leden.
Iedereen kan zijn bijdrage leveren aan de inhoud ervan. Heb je een idee of een artikel dat
je wil gepubliceerd zien, stuur het naar website@wapper.be en dan komt het bij mij terecht.
Ik zal er dan voor zorgen dat de gegevens zo snel mogelijk online komen. Veel plezier
ermee.
Lou Adriaenssens
Filmavond Kiwanis Antwerpen ter Schelde
Op 8 maart 2018 was er de filmavond van Kiwanis Antwerpen ter Schelde. De avond was
een succes, er werd een prachtige film getoond en nadien was er de after movie receptie
met tombola.
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-3Wapper krijgt van deze organisatie altijd een mooie sponsoring en moet daarom 30
cinematickets verkopen. Jammer genoeg was dit geen succes. We durven nu al te vragen
om voor volgend jaar een tandje bij te steken om tickets te verkopen en zeker naar deze
filmvertoning te komen kijken. Het is steeds de moeite waard.
Artikels voor het maandblad
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 !
GEEN ARTIKELS-GEEN MAANDBLAD.

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

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