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Infoblad Wapper oktober/november 2018 
 

Algemeen nieuws 

 

De Wapperquiz zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 24/11/2018. 

De locatie is dit jaar helaas niet zoals gewoonlijk in Fort II maar op volgend adres: 

SENIORENLOKAAL, VALKENLAAN 1, 2520 RANST, zie plan. 

Aanvang van de quiz is om 20u15, deuren om 19u30.  

Deelnemen kan met maximum 6 personen per ploeg en kost 25€ per ploeg. Om in te 

schrijven mail je naar quiz@wapper.be of bel je naar 0476/71.58.33.  

 

Graag hadden wij van u bij inschrijving volgende gegevens: 

- Naam van de quizploeg, 

- Naam van de verantwoordelijke van de ploeg, 

- e-mail en telefoonnummer. 

Betalen doe je op de dag zelf bij de inkom. 

Verder vind je alle informatie hieromtrent op onze website 

https://www.wapper.be/home-wat-er-leeft-onze-club/quiz.            

Vertel het gerust verder aan jullie vrienden en nodig hen uit om ook eens deel te nemen 

op deze gezellige avond. 

Tot dan en vriendelijke groeten! 

De Wapper quizploeg. 

 

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
https://www.google.be/maps/place/Valkenlaan+1,+2520+Ranst/@51.187722,4.5550376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f94e875c3f23:0x5e74f27770f04db2!8m2!3d51.187722!4d4.557223
mailto:quiz@wapper.be
https://www.wapper.be/home-wat-er-leeft-onze-club/quiz
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Marsepeinverkoop 

Het is weer zo ver: We gaan van start met onze najaarsverkoop. 

 

Dit jaar verkopen we: 

 

- marsepein, zoals gewoonlijk de superlekkere 50/50 marsepein van Sleeubus 

- speculaas in vormpjes van Sint en Piet 

- Lekkere chocoladetruffels.  

- Sets van 10 wenskaarten  

Dit alles wordt verkocht aan 5€ per stuk . 

 

Bestellingen kunnen worden geplaatst in ons lokaal en per mail op Pvvgvm@scarlet.be . 

Deze lekkernijen zijn reeds beschikbaar en dit tot 07/12/2018. 

Formulieren voor verkoop vind je, zoals steeds, op onze website :  

https://www.wapper.be/home-wat-er-leeft-onze-club/marsepeinverkoop 

 

Wij hopen dat iedere sporttak zijn beste beentje voorzet en een fantastische verkoop 

organiseert. 

 

Dank aan allen voor jullie bijdrage. 

  

Philippe.  

  

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
mailto:Pvvgvm@scarlet.be
https://www.wapper.be/home-wat-er-leeft-onze-club/marsepeinverkoop
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Datums om te onthouden 

29 september 2018 : Clubkampioenschap Boccia (lokaal Wapper) 

24 november 2018 :  Quiz Wapper VZW 

8 december 2018 :  Feeth and wheels Boccia (lokaal Wapper) 

21 december 2018 :  Eerste frietjesavond  

12 januari 2019 :   Boccia Wapper Open (lokaal Wapper) 

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) 

15 juni 2019 :   Slottornooi Boccia (lokaal Wapper) 

21juni 2019 :  Derde frietjesavond 

29 juni 2018 :   Gezellige seizoensafsluiter   

 

Sportieve meldingen 

Wapper basket is coolste sportclub van 
Vlaanderen voor MNM SportStan  

10/09/2018  
MNM SportStan kwam naar een rolstoelbasketbal training van Wapper en ontdekte daar 

de coolste sportclub van Vlaanderen. Hij maakte er een mooi filmpje van dat je op onze 

website, www.wapper.be  kan zien bij de videoclips.   

 

Wenst u meer info over onze verschillende sporttakken, trainingen, wedstrijden e.d. 

raadpleeg dan onze website : www.wapper.be 

  

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
http://www.wapper.be/
http://www.wapper.be/
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Nieuws uit het dagelijks bestuur 

Lidgelden 

Een kleine reminder.  De lidgelden dienen betaald te worden.  Graag hadden wij deze zo 

snel mogelijk ontvangen.   

Zij die nog niet betaalden, gelieve hiervoor het nodige te willen doen. 

 

Sportende leden +18jaar betalen 75 € 

Sportende leden -18jaar betalen 55 € 

Sympathisanten betalen 30 €. 

 

De sportende leden regelen dit via hun sporttakverantwoordelijke, de andere leden 

kunnen het lidgeld betalen op de rekening van Wapper bij de KBC op het nummer : 

BE38 7330 0938 4172 met vermelding : lidgeld 2018/2019 – naam - sporttak 

 

Artikels 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 

 

 

*************** 

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
mailto:secretariaat@wapper.be

