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Infoblad Wapper februari -maart 2019 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

“Open kampioenschap Boccia” op zaterdag 12 januari 2019.  

Dit is een tornooi dat openstaat voor iedereen, andersvaliden en validen.  De bedoeling hiervan is 

een sportieve dag met veel fun en dat de wapperleden elkaar beter leren kennen door hier aan 

deel te nemen.  Deelnemen is belangrijker dan winnen.  Het was een zeer toffe dag.  Jammer dat 

ook hier weer niet te veel belangstelling was van onze Wapper-leden.  Ikzelf heb hier aan 

deelgenomen en het er echt van genoten.  Het is een prachtige ervaring en zeker voor herhaling 

vatbaar.  Langs deze weg doen we dan ook een warme oproep naar al onze leden om hier volgend 

jaar massaal voor in te schrijven. 

 

Nieuwjaarsreceptie 25 januari 2019 

Op 25 januari 2019 was er onze nieuwjaarsreceptie om op een feestelijke manier het nieuwe jaar 

2019 in te zetten.  In zijn speech heeft onze voorzitter een terugblik gegeven over het sportjaar 

2018 en heeft hij ook de visie van Wapper voor het komende jaar bekend gemaakt. 

Zij die afwezig waren hadden weeral ongelijk.  Christophe en zijn team hebben de aanwezigen 

verwend met drank en lekkere hapjes.   

Het was jammer dat er zo weinig van onze eigen leden aanwezig waren.  

 

Laureatenviering district Antwerpen/district Wilrijk/district Hoboken 

In februari waren er de vieringen van de sportlaureaten in de verschillende districten.  In drie van 

de districten werden er atleten van Wapper gevierd. De bedoeling is dat sporters in de bloemetjes 

gezet worden voor hun prestaties in het vorige sportseizoen.  Als zij een gouden, zilveren of 

bronzen medaille hebben gewonnen worden zij gevierd.  Voor Wapper werden er maar liefst 18 

sporters gevierd in de verschillende districten.  Dit waren atleten van onze afdelingen atletiek, 

boccia en zwemmen. 
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Ook in de stad Antwerpen werden de sportlaureaten gevierd.  Hier worden enkel sporters gevierd 

die een podiumplaats wonnen in een EK of een WK.  Wapper had twee atleten die hieraan 

voldeden, nl. Peter Genyn en Joyce Lefevre. 

Langs deze weg willen wij als onze medaillewinnaars van harte proficiat wensen.   

Hopelijk presteren onze sporters ook in het huidig sportjaar even goed, zodanig dat we in 2019 

weer vele laureaten kunnen doorgeven. 

  

Ontspanningsweekend Blankenberge    

Van 8 tot en met 10 februari was er het jaarlijkse ontspanningsweekend in Blankenberge.  Er 

waren 52 deelnemers die er allen van genoten hebben.  Ondanks de slechte weersvoorspellingen, 

regen en storm, was het toch een zeer mooi weekend.  De regen hebben we niet gekregen, de 

storm was milder dan verwacht. Het was perfect weer om uit te waaien aan de waterlijn. 

 

Iedereen werd verwacht omstreeks 16 u in het Sport Vlaanderen Complex te Blankenberge, waarna 

een kleine groep in het restaurant Belair het avondmaal heeft gebruikt, wat zoals steeds weer zeer 

lekker was. 

 

Voor zaterdag was het zwembad en sauna’s gereserveerd waar iedereen van kon genieten.  Zij die 

dit niet wensten hebben een mooie wandeling gemaakt. 

Zaterdagmiddag was de sporthal afgehuurd en kon iedereen proeven van de sporttakken die 

Wapper te bieden heeft.  Ook hier hetzelfde moto : alles mag niets moet !  

Ook “De bonte Avond” op zaterdag was heel plezant, iedereen heeft hier aan deelgenomen. Het 

was een zeer gezellige en plezierige avond.  Het was echt een ontspanningsweekend waar er voor 

iedereen wat wils was. 

 

Na nog genoten te hebben van een lekker middagmaal op zondag was het tijd om afscheid te 

nemen en terug naar huis te keren.   
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We kunnen terugblikken op een mooi en zeer ontspannend weekend.  Zoals eerder vermeld, de 

afwezigen hadden weeral ongelijk ! 

Hopelijk hebben we volgend jaar nog veel meer deelnemers.  Alle Wapper-leden zijn welkom op 

dit weekend. 

 

Rest mij enkel nog de organisators van het ontspanningsweekend hartelijk te danken voor hun 

inzet en het organiseren van tal van activiteiten die door iedereen gesmaakt werden. Proficiat. 

BEDANKT !! 

 

11de Avond van de 150  

Wapper organiseert zijn 11de “AVOND VAN 150”.  Deze avond gaat door in onze eigen cafetaria op  

Zaterdag 30 maart 2019. 

De deuren openen vanaf 18u30, de keuken sluit om 21u. 

De bedoeling is om 150 man bij elkaar te krijgen die komen eten.  Dit is een mooi initiatief om 

bekendheid te geven aan onze lokalen en de werking van Wapper.  

Na een jaartje iets anders geprobeerd te hebben, gaan we nu terug naar ons oorspronkelijk 

initiatief : Spaghetti à volonté.   

 

Er wordt aangeboden : 

-spaghetti bolognaise 

-spaghetti carbonara  

-vegetarische spaghetti. 

 

Dit alles aan volgende democratische prijzen : 

16 € voor niet leden 

12 € voor wapper leden 

8 € voor kinderen tot 12 jaar. 
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Wij roepen op om massaal in te schrijven zodanig dat we zeker de 150 bereiken.  Wees er snel bij, 

nodig vrienden en familie uit om spaghetti te komen eten.  Wapper rekent op jullie allemaal !! 

 

Inschrijven kan bij Christophe Embrechts op nr. 0498/653 506  

of via e-mail :  cafetaria@wapper.be  en dit voor 15 maart 2019 

 

DATUMS OM TE ONTHOUDEN 

30 maart 2019 :  Avond van de 150 

5 april 2019 :   Tweede frietjesavond (lokaal Wapper) 

12 mei 2019 :  Paraswimming/BK zwemmen in Zwembad Wezenberg 

1 juni 2019 :   Clubkampioenschap Tafeltennis (lokaal Wapper) (let op : datum is gewijzigd) 

15 juni 2019 :  Slottornooi Boccia (lokaal Wapper) 

21 juni 2019 :  Derde frietjesavond (lokaal Wapper) 

29 juni 2018 :  Gezellige seizoensafsluiter   

 

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

raadpleeg dan onze website : www.wapper.be 

 

Artikels voor het infoblad 

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 
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