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Maandprogramma januari/februari 2018 
 

Algemeen nieuws 

 

Allereerst wensen wij al onze leden een sportief, succesvol en gezond 2018.   

  

In bijlage van dit maandprogramma vind je de nieuwjaarspeech van onze voorzitter. 

 

Sportieve meldingen 

Boccia 

Op 24 en 25 februari vindt in sporthal “De Rode Loop” in Merksem, Rodeloopstraat 2, het 

Vlaams kampioenschap individueel Boccia plaats, telkens van 9 u tot 17 u. 

Om onze atleten te steunen verwachten wij veel toeschouwers, dus allen daarheen. 

 

Nieuws uit het dagelijks bestuur 

 

Ontspanningsweekend Blankenberge 

Van 2 tot en met 4 februari was er het ontspanningsweekend te Blankenberge.  Ook deze 

keer weer een groot succes.  Met zijn 61 waren we aanwezig en iedereen heeft genoten van 

dit weekend.   

De eerste dag was er een etentje voorzien in Taverne Bel Air, waarvoor praktisch iedereen 

had ingeschreven en gelijk hadden ze.  Het eten was zalig, de uitbater van de taverne heeft 

er voor gezorgd dat iedereen een goed plekje had en dat iedereen op tijd en stond zijn 

natje en droogje kreeg.  Een succes. 

Op de tweede dag waren enkele sportactiviteiten gepland.  In de voormiddag werd er 

gezwommen en hebben velen genoten van de sauna’s en stoombaden.   
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In de namiddag werden er verschillende try outs georganiseerd in de sporthal, zodanig dat 

iedereen wel iets naar zijn zin vond.   

Zij die hier allemaal geen zin in hadden hebben op eigen houtje Blankenberge kunnen 

verkennen.  Op zondag was er nog een fikse wandeling voorzien en na het middageten kon 

iedereen met een zeer voldaan gevoel terug huiswaarts keren.  Zij die er niet bij waren 

hadden ongelijk !! 

Proficiat aan de organisators van dit weekend. 
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Filmavond Kiwanis Antwerpen ter Schelde 

Op 8 maart 2018 organiseert Kiwanis Antwerpen ter Schelde haar jaarlijkse filmavond ten 

voordele van verschillende sociale en culturele doelen.  Onze Wapper is één van deze 

goede doelen, dus is het belangrijk dat wij massaal aanwezig zijn op deze filmavond. 

Wapper krijgt steeds 30 kaarten die zij dienen te verkopen, dus wij rekenen hiervoor op 

jullie hulp om zoveel mogelijk tickets te verkopen. 

De film die vertoond wordt is : THE POST met Meryl Streep en Tom Hanks.   

Dit alles gaat door in Kinepolis Antwerpen op donderdag 8 maart 2018 om 19u45.  De 

filmtickets zijn eveneens een tombolaticket waarmee mooie prijzen te winnen zijn.  Na de 

film kan u op vertoon van uw ticket nog een drankje krijgen op de receptie die doorgaat 

bij “Mercedes Benz” recht tegenover Kineopolis. 

Tickets voor dit filmfeest kosten 25 € het stuk en zijn te verkrijgen bij het secretariaat 

van Wapper ofwel via e-mail op secretariaat@wapper.be of op het GSM nr. 0495/202 980.   

 

De avond van de 150 

Zoals iedereen al wel weet organiseert Wapper, naar jaarlijkse traditie, de avond van de 

150 in en dit reeds voor de 10e keer.  Om een beetje te breken met de traditie is er nu 

gekozen voor stoofvlees of vol au vent en dit à volonté. 

Wanneer : 24 maart 2018  

Deuren open om 18u30 

Eten tussen 19u en 21u.  

Inschrijven kan via Christophe op via e-mail op cembrech@gmail.com of op het GSM nr. 

0495/653 506 en dit ten laatste op 17 maart 2018. 

In bijlage vinden jullie een affiche waar je alle informatie op kan terugvinden.  
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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 !   

Liefst jullie teksten voor de 21ste van elke maand bezorgen aan : 

secretariaat@wapper.be 
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