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Infoblad Wapper 30 mei 2018 
 

Algemeen nieuws 

 

De benaming van het maandblad werd gewijzigd naar “infoblad Wapper” en zal enkel nog 

verschijnen als er iets te melden valt of wanneer er artikels van onze leden worden aangebracht. 

 

Datums om te onthouden 

 

9 juni 2018 : Open tafeltennis tornooi Wapper.  In bijlage vindt u meer info over deze organisatie.  

Graag massaal op inschrijven zodat deze dag een groot succes wordt. 

 

29 juni 2018 : Om het sportseizoen mooi en gezellig af te sluiten is er naar jaarlijkse traditie de 

Wapper BBQ.   U kan ook steeds de website raadplegen waarop al onze activiteiten vermeld worden. 

Aan iedereen : schrijf ook hier massaal in zodat alle leden op een gezellige en lekkere manier het 

sportseizoen 2017/2018 kunnen afsluiten. 

 

Sportieve meldingen 

 

Atletiek 

TWEE NIEUWE WERELDRECORDS VOOR PETER GENYN 

Op de World Para Athletics Grand Prix in Notwill (Zwitserland) verbeterde onze top-atleet Peter 

Genyn tot twee maal het wereldrecord op de 100m rolstoelsprint. Een eerste maal kwam hij in 

20”07 als eerste over de streep, een tweede wereldrecord vestigde hij door op 19”89 op de 100m 

sprint over de lijn te komen.   

Dikke proficiat aan Peter. 
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Jeugdwerking 

Verslag jeugdsportkamp 9/05/18 tot 12/05/18 

Een nieuwe locatie dit jaar, Sporta Centrum Tongerlo en ja, het was een toplocatie! Zeker voor 

herhaling vatbaar. Uiteraard veel aan sport gedaan, zowel binnen als buiten. Er zijn hechtere 

vriendschappen gesloten, nieuwe kids hebben kunnen proeven van ons aanbod en op zaterdag 

hebben we bezoek gekregen van onze Top-atleten van de atletiek die onze kids hebben laten 

meegenieten van een zware training. We kijken al uit naar volgend jaar, en hopelijk op dezelfde 

locatie.  

Zwemmen 

Verslag BK zwemmen, 13/05/18 Sint-Niklaas 

Na ons sportkamp, gelukkig in dezelfde flow, het BK zwemmen!!! Een editie om van te dromen, 

grote opkomst van Wapper-zwemmers, 3 volwassenen en 7 kids! Allemaal samen goed voor 22 

medailles, een mooie afsluiter van een productief werkjaar. 

 

Nieuws uit het dagelijks bestuur 

Lidgelden 

 

Het is weer dat moment van het sportseizoen.  De lidgelden voor het nieuwe seizoen 2018/2019 

moeten betaald worden. 

Ondanks dat alles duurder wordt heeft het bestuur van Wapper beslist het lidgeld niet te wijzigen. 

Voor sporters + 18 jaar bedraagt het lidgeld 75 € 

Voor sporters – 18 jaar bedraagt het lidgeld 55 € 

Voor sympathisanten bedraagt het lidgeld 30 €. 
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De sportende leden betalen hun lidgeld via hun sporttakverantwoordelijke.   

De andere leden kunnen dit betalen op rekening van Wapper VZW bij de KBC nummer 

BE38 7330 0938 4172 met vermelding van je naam en voornaam en je sporttak. 

 

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 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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