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Maandprogramma november 2017 
 

Algemeen nieuws 

 

Naar jaarlijkse traditie zijn we van start gegaan met de verkoop van : 

 

chocolade , marsepein , truffels , kerst- en algemene wenskaarten. 

 

Alles wordt verkocht aan 5 euro .  

Er is steeds voldoende stock in lokaal + bij Karin thuis in Edegem (Pieter v/d Bemdenlaan 110) 

Elke vrijdagavond kan je komen “afhalen" in het lokaal . Had je graag je bestelling op een 

andere dag , laat dan even iets weten aan Christophe of Karin en dan wordt er voor gezorgd .  

GSM Karin  :  0475/503390  

GSM Christophe : 0498/653506 

Wij stoppen met de verkoop op vrijdag 15 december. Dus graag minstens 1 week vooraf je 

laatste bestelling doorgeven ! 

• 250 gr marsepein van Sleeubus 

• 225 gr speculaas ( sint en piet  ) 

• 190 a 200 gr schilfertruffels ( zelf verpakt ) 

• 10 kers- en nieuwjaarskaarten + enveloppen  

• 10 algemene wenskaarten + enveloppen  

Succes met de verkoop !  

Christophe & Karin  

P.S. Bij dit maandprogramma zit tevens een document waarop u uw bestellingen kan doorgeven. 
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Sportieve meldingen 

Boccia 

Met trots kunnen we melden dat Werner Hanzen het clubkampioenschap Boccia dat doorging op 

30 september ll. gewonnen heeft.  Proficiat Werner !! 

 

Dit seizoen organiseren we met Wapper het Vlaams individueel boccia.  Dit event zal plaatsvinden 

op 24 en 25 februari 2018 in sporthal ‘De Rode Loop’ , Rode loopstraat te Merksem. 

Om dit mogelijk te maken hebben we de hulp nodig van vele vrijwilligers.   

Voor welke taken hebben we vrijwilligers nodig ? 

1. Op vrijdagavond 23/2 moeten we de sporthal voorbereiden.  Dit houdt in : lijnen plakken, 

tafels klaar zetten, wegwijzers ophangen….Dit gebeurt vanaf 19 uur in de sporthal. We 

hebben hiervoor een 6 personen nodig ! 

2. Zaterdag 24/2 en zondag 25/2  hebben we mensen nodig om op de knopjes van de 

timerklokken te duwen.  De meesten kennen dit al.  Het is niet moeilijk…op een knopje 

drukken op aangeven van de scheidsrechter. De uitleg krijg je ’s morgens.  Wie dit doet 

kan de wedstrijden van nabij volgen. Hiervoor wordt je om 9 uur in de sporthal verwacht, 

de dag zal ongeveer tot 17 u 30 duren. Vrijwilligers mogen rekenen op een lunchpakket, 

koffie/thee, water en enkele drankbonnetjes. Per dag zoeken we 20 mensen om te helpen ! 

We zijn blij met alle inzet die aangeboden wordt.  Kan jij 2 dagen…dan is dat fantastisch, kan je 

maar één dag….dan zijn we daar ook blij mee ! 

Indien interesse neem dan contact op met Patrick Rawoe, Boccia-coach via volgende mailadres ; 

Boccia@wapper.be of op het Gsm nr. 0494/391 835. 

 

Boccia organiseert ook nog :  

11 november 2017 : Feeth and wheels in het lokaal van Wapper 

20 november 2017  : Bocciacup Wapper versus Spinakker in het lokaal van Wapper om 19 u 
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Jeugdwerking 

Op 8/10/2017 was er de eerste zwemwedstrijd waaraan onze jeugd, samen met de groten aan 

deelnamen. Het was een internationaal IPC – erkende wedstrijd in de Wezenberg. Enkelen van onze 

nieuwe Wapperkids hebben hier mogen proeven van het ‘echte’ competitiezwemmen en het was een 

succes.  

Nog een grote mijlpaal in het bestaan van de jeugd was een eerste zwemwedstrijd in het verre 

Wallonië, Luik op 22/10/2017. Ook dat is goed meegevallen, zo leren zij dat er niet enkel Vlaamse 

wedstrijden zijn.  

Die dag, 22/10/2017 was er ook het enige echte ‘jeugdsportfeest’ van Parantee/Psylos, waar de 

jeugd van alle Vlaamse clubs elkaar ontmoeten en samen aan sport doen. Dit jaar ging het door in 

Rotselaar en dankzij het grote aantal van de Wapperkids, kregen wij een heuse VIP tafel aangeboden. 

In onze nieuwe locatie voor de Bewegingsschool is er al hard gewerkt aan het rek dat er komt om 

de rolstoelen van zowel de grote basketters als de jeugdrolstoelen netjes op te bergen. Nog even 

geduld en alles heeft zijn plaats! 

Weeral goed gewerkt deze maand!!! 

Het jeugdteam. 

 

Nieuws uit het dagelijks bestuur 

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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Nogmaals vragen wij aan de sporttakverantwoordelijken om aan al hun leden een mailadres te 

vragen, zodanig dat zij allen het maandblad via mail kunnen ontvangen.  Langs deze weg vragen 

wij ook aan de sporttakverantwoordelijken om het maandblad te bezorgen aan hun leden die geen 

mailadres hebben. 

 

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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