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Infoblad Wapper december 2018-januari 2019
ALGEMEEN NIEUWS
Boccia organiseert “Feet and Wheels op 8 december 2018
In dit tornooi vormen de bocciaspelers van Wapper een team met mensen van Wapper of buiten
Wapper, die zij zelf gezocht hebben. Voorwaarde is dat elk team minstens 1 anders-valide en 1
valide speler heeft.
Supporters zijn altijd welkom.
Op 21 december 2018 organiseert Wapper zijn eerste frietjesavond
Wat is de bedoeling :
Het is de bedoeling om zo veel mogelijk volk net voor het kerstverlof nog eens te laten afzakken
naar ons lokaal om daar terwijl iedereen gezellig met elkaar aan het kletsen is op regelmatige
tijdstippen bordjes met frietjes op de toog te plaatsen als hapje tussendoor (dit zolang ze
voorradig zijn natuurlijk).
Het is dus niet de bedoeling om iedereen een gratis maaltijd frietjes aan te bieden.
Ik hoop dus op een grote opkomst zodat alle sporttakken, als ook bestuur, in grote getale
aanwezig zullen zijn.
Groetjes en natuurlijk is iedereen ook welkom op alle andere vrijdagen.
Christophe Embrechts
Lokaalverantwoordelijke Wapper.
Boccia organiseert het “Open kampioenschap Boccia” op zaterdag 12 januari 2019.
Dit is een tornooi dat openstaat voor iedereen, andersvaliden en validen. De bedoeling hiervan is
een sportieve dag met veel fun en dat de wapperleden elkaar beter leren kennen door hier aan
deel te nemen.
Inschrijven : doe je met een mailtje naar: boccia@wapper.be Inschrijven voor 4 januari 2019.

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
-2Wat is boccia : Het is een spel zoals petanque, maar het wordt indoor gespeeld op een sportvloer.
Je hoeft het spel niet te kennen om te kunnen deelnemen. Veel zal al spelende duidelijk worden
en uitgelegd waar nodig.
Wanneer is het : 12 januari 2019 in de lokalen van wapper in fort 2. Deelnemers worden verwacht
om 9 uur stipt en we denken te kunnen afsluiten rond 18u à 18u30.
Er wordt gezorgd voor een broodjesmaaltijd. Hiervoor vragen we een bijdrage van 3 €. Geef dus
goed door of je wenst mee te eten.
Aantal deelnemende teams : Let op, wil je erbij zijn, wees er dan snel bij. Het aantal deelnemende
teams is beperkt wegens de terreincapaciteit. Er kunnen maximum 8 teams inschrijven. Wacht
dus niet te lang met je te melden, zodat je er zeker bij bent.
Patrick Rawoe
Verantwoordelijke Boccia.
Nieuwjaarsreceptie 25 januari 2019 in het lokaal van Wapper

De Raad van Bestuur en de leden van Wapper
nodigen U uit op de
Nieuwjaarsreceptie welke doorgaat in de lokalen:
“ Recreatie Domein Fort 2 “ te Wommelgem
Wij verwachten U op vrijdag 25 januari 2019 vanaf 19u30
Graag uw antwoord via e-mail: info@wapper.be
Via GSM : 0495 202 980 en dit voor 15 januari 2019
De voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de club Wapper houden eraan U
hun welgemeende wensen over te maken voor het jaar
2019
Een jaar vol vriendschap - een jaar vol doorgedreven sportiviteit - Een jaar vol
gezondheid
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-3Ontspanningsweekend Blankenberge 8-9-10 februari 2018
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we weer op ontspanningsweekend te Blankenberge. Dat zal dit jaar
doorgaan op 8-9-10/02/2019.
Er zal weer een zwem-moment en een sporthal-moment zijn, waar we ons van de sportiefste kant
kunnen tonen.
Kostprijs dit jaar is 45€ voor kinderen tot 12 jaar en 60 € voor iedereen boven de 12 jaar,

alles

inbegrepen, dit dien je te storten op de rekening van Wapper vzw, IBAN BE38 7330 0938 4172,
met volgende mededeling: ‘Ontspanningsweekend 2019 + naam’.
We worden verwacht vrijdag vanaf 16 u in het centrum “Sport Vlaanderen Blankenberge”, Koning
Boudewijnlaan 15/B, 8370 Blankenberge.
Kamers, zwemcomplex en sporthal zijn aangepast, lakens, donsdekens e.d. moet je niet
meenemen. Zorg voor de juiste zwemkledij, geen losse shorts. Er is ook een ‘bonte avond’
voorzien op zaterdag, voor de nieuwsgierigen, … nog even wachten aub.
Het etentje op vrijdagavond in ‘Bel Air’ hangt af van de bezetting in het restaurant en zal apart
geregeld worden.
Het Ontspanningsteam, … omdat ontspannen belangrijk is!!!

DATUMS OM TE ONTHOUDEN
8 december 2018 :

Feeth and wheels Boccia (lokaal Wapper)

21 december 2018 :

Eerste frietjesavond

12 januari 2019 :

Boccia Wapper Open (lokaal Wapper)

8-9-10 februari 2019 :

Ontspanningsweekend Blankenberge

30 maart 2019 :

Avond van de 150

5 april 2019 :

Tweede frietjesavond

12 mei 2019 :

Paraswimming/BK zwemmen in Zwembad Wezenberg

8 mei 2019 :

Clubkampioenschap Tafeltennis (lokaal Wapper)
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-415 juni 2019 :

Slottornooi Boccia (lokaal Wapper)

21 juni 2019 :

Derde frietjesavond

29 juni 2018 :

Gezellige seizoensafsluiter

Wenst u meer info over onze verschillende sporttakken, trainingen, wedstrijden, organisaties e.d.
raadpleeg dan onze website : www.wapper.be

NIEUWS UIT HET DAGELIJKS BESTUUR
Lidgelden
Er zijn nog steeds enkele leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben. Mogen wij dan ook met
aandrang vragen om hiervoor onmiddellijk het nodige te doen. U kan steeds contact opnemen
met één van de leden van het dagelijks bestuur om hierover te praten :
Voorzitter : Marc Vergauwen - tel.0479/05 55 67
Ondervoorzitter : Frederic Van Kerckhove – tel.0487/43 75 53
Secretaris : Paula Van Oudenrode – tel.0495/20 29 80
Hieronder nog een reminder voor de bedragen die dienen betaald te worden :
Sportende leden +18jaar betalen 75 €
Sportende leden -18jaar betalen 55 €
Sympathisanten betalen 30 €.
U kan uw lidgeld betalen op de rekening van Wapper bij de KBC op het nummer :
BE38 7330 0938 4172 met vermelding : lidgeld 2018/2019 – naam – sporttak
Overlijden
Deze week hebben wij het droevige nieuws ontvangen dan één van onze sporters plots overleden
is op 38 jarige leeftijd. Kristof Michielse was lid van Wapper Atletiek. Wij wensen zijn familie heel
veel sterkte in deze moeilijke tijden.
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-5Artikels voor het maandblad
Zoals steeds doen wij 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 infoblad 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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