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Infoblad Wapper 1e kwartaal 2020
Nieuws vanuit het bestuur
Dringende oproep vanuit het bestuur :
Voor hen dit het aanbelangt :
Het nieuwe jaar is al eventjes aan de gang en nog steeds zijn er atleten die hun lidgeld
niet betaald hebben.
Mogen wij aandringen opdat dit zo snel mogelijk geregeld wordt. Indien er
betalingsproblemen zijn kan hierover gepraat worden met je sporttakverantwoordelijke
en kan er naar een oplossing gezocht worden.
Hieronder nog een kleine reminder :
Lidgeld +18 jarige :

75 €

Lidgeld -18 jarige :

55 €

Lidgeld steunende leden/sympathisanten :

30 €

Het lidgeld kan rechtstreeks betaald worden op de rekening van Wapper bij KBC, nummer
BE38 7330 0938 4172 met vermelding van : naam + sporttak.
Ontspanningsweekend Blankenberge
Het is weer zover! Van 7 tot en met 9 februari 2020 organiseerde Wapper het grote
ontspanningsweekend in het Sportcentrum van Sport Vlaanderen, Koning Boudewijnlaan
15 te 8370 Blankenberge.
Dit weekend was wederom een groot succes, zij die afwezig waren hadden ongelijk.
We konden pas vanaf 4u in de namiddag terecht in het sportcentrum en hadden nog geen
maaltijd ter plaatse. Voor hen die wilden was er een tafel gereserveerd in restaurant Belair op de dijk van Blankenberg, waar ieder naar keuze kon genieten van een heerlijke
maaltijd.
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-2Op zaterdag werd er met zijn allen genoten van het prachtige zwembadcomplex dat het
sportcentrum heeft. Er werd naar hartenlust geplonsd en gezwommen. Ook konden we
genieten van de sauna’s en Turkse baden die er aanwezig waren.
In de namiddag kon er gesport worden, maar dan wel op recreatieve basis, alles mag en
kan maar niets moet. Zij die niet wensten te sporten zijn de stad Blankenberge
ingetrokken of hebben gewoon genoten van een vrije middag waarop alles mogelijk was.
Op zondag speelde de storm Ciara ons parten en om die reden zijn we vroeger
vertrokken om niet terecht te moeten komen in het oog van deze storm. Nochtans zijn er
toch enkelen die het stormweer getrotseerd hebben en op de dijk zijn gaan wandelen.
Eventjes goed uitwaaien kan al eens plezant zijn.
Het middagmaal werd een uurtje vroeger geserveerd en dan is iedereen vertrokken.
We waren dit jaar met een 50-tal deelnemers en hopen dat er volgend jaar nog meer aan
dit ontspanningsweekend zullen deelnemen.
Weeral een mooie organisatie van het ontspanningsteam.
Top!! Bedankt voor dit mooie weekend.
Komende activiteiten
11e spaghetti-avond
Zoals de jaarlijkse traditie wil organiseren wij onze 11e spaghetti-avond en die zal
plaatsvinden op zaterdag 4 april 2020 in de lokalen van Wapper in Fort II te Wommelgem.
De deuren gaan open vanaf 18u30 en de keuken sluit om 21u. Alle volwassenen betalen
15€ en kinderen onder de 12 jaar betalen 10€.
De spaghetti is à volonté en er kan gekozen worden uit volgende sauzen :
Bolognaise – Carbonara – Vegetarisch.
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-3Inschrijven kan bij Christophe Embrechts vóór 15 maart a.s. op volgend telefoonnummer
0498/65 35 06 of via mail : cafetaria@wapper.be.
We hopen dat jullie massaal zullen inschrijven en dat jullie dit bericht ook zullen
verspreiden in jullie familie- en/of vriendenkring en wij zeggen alvast:
SMAKELIJK ETEN
Film Kiwanis Antwerpen Ter Schelde
Ook een jaarlijks terugkerend evenement is de filmavond van de Kiwanis Antwerpen ter
Schelde. Zij zorgen ieder jaar voor een première van een film om U tegen te zeggen. Dit
jaar zijn ze er in geslaagd om de nieuwe James Bond film “No time to die” te kunnen
vastleggen.
Deze première gaat door op 9 april a.s. om 19 u in de zalen van Kinepolis,
Groenendaallaan 394 te 2030 Antwerpen.
De deuren gaan open vanaf 18u30, de film start om 19u.
Een ticket hiervoor kost 30€, maar de filmvoorstelling wordt vervolgd door een receptie
bij Mercedes Benz waar u een drankje en een hapje wordt aangeboden (in de prijs
inbegrepen).
Zoals steeds gaat de opbrengst van dit filmfeest naar verschillende goede doelen,
waarvan Wapper er één van is.
Het is dus belangrijk dat er veel leden van Wapper aanwezig zouden kunnen zijn op dit
evenement.
Dit is een warme oproep om te trachten aan elk lid van Wapper om zoveel als mogelijk
kaarten te kopen/verkopen zodanig dat Wapper goed vertegenwoordigd is.
De tickets kunnen besteld worden via het secretariaat van Wapper :
-via telefoon 0495/202 980
-via e-mail : secretariaat@wapper.be.
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-4Datums om te onthouden
Noteer alvast volgende activiteiten met stip in jullie agenda zodanig dat we kunnen
rekenen op grote aanwezigheden van onze leden :
ZO 01/03/2020 - Basketbal competitie te Hamme
ZA+ZO 7 en 8/03/2020 - Boccia Vlaams Team & Pair te Brasschaat (Peerdsbos / MGJ)
VR 20/03/2020 – Lokaal gesloten (wegens activiteit)
ZO 29/03/2020 - Zwemcriterium Kortrijk (BOAS)
ZA 04/04/2020 - Spaghettiavond
VR 10 en 17/04/2020 - Lokaal gesloten (Paasvakantie)
ZA 18/04/2020 – Olympisch herdenkingsevenement in Olympisch stadion Antwerpen
ZA+ZO 25 en 26/04/2020 - Boccia Belgisch individueel te Merksem (De Rode Loop /
Wapper)
VR 24/04/2020 - 3e frietjesavond
ZA+ZO 9 en 10/05/2020 - Boccia Belgisch Team & Pair (Spinnakker)
ZO 10/05/2020 - BK Zwemmen
WO-ZO 20-24/05/2020 Sportkamp te Blankenberge
ZA 9 of 23/05/2020 - clubkampioenschap tafeltennis
ZA 6/06/2020 - Boccia slottornooi

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

-5VR 26/06/2020 - Seizoensafsluiter
ZA 27/06/2020 - Boccia Daphne Kampers te Meerhout
ZA 29/08/2020 - Paralympisch dorp in park Sorghvliet te Hoboken van 10 tot 16u.
GANS HET SEIZOEN 2020 - 2021 VIERING 50 JAAR WAPPER
ZA 03/10/2020 - Receptie kick-off jubileumviering 50 jaar WAPPER
ZA 28/11/2020 - QUIZ
Artikels voor het infoblad
Zoals steeds doen wij langs deze weg ook nog een dringende oproep aan alle
sporttakken om artikels te bezorgen voor ons infoblad.
Liefst jullie teksten voor de 21ste van elke maand bezorgen aan : secretariaat@wapper.be
Meerdere info kan je steeds vinden op de website van Wapper : www.wapper.be
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