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ALGEMEEN NIEUWS 

 

11de Avond van de 150  

Op 30 maart  was er de 11de “AVOND VAN 150”.  Het was weer een groot succes.  Er waren 156 

inschrijvingen.  De spaghetti was lekker en zeker ruim voldoende.  De ambiance was groot. Alles is 

zeer succesvol verlopen. 

Langs deze weg willen we alle vrijwilligers die deze avond tot een succes hebben gebracht 

bedanken, vooral de leden van de harmonie, onze buren in het Fort II te Wommelgem. 

Zij die afwezig waren hadden ongelijk. 

 

TROOPER  

Ook jij kan vanaf nu onze club financieel steunen zonder dat het jou 1 cent kost!!  

Hoe ?  

Wapper vzw is nu aangesloten bij Trooper 

Iedere keer dat je online gaat shoppen kan je ons een steuntje in de rug geven.  

Wat moet je hiervoor doen ?  

Surf naar onze Trooper pagina : https://www.trooper.be/wapper  

Zet deze webpagina, net zoals de Wapper website, bij je favorieten  

Ga via “Zoek jouw favoriete shop” of scrol naar beneden tot je de online shop hebt gevonden die jij 

wenst.  

Kan het nog eenvoudiger ?  

JA! als je surft met  

Crome of Firefox  

Hiervoor click je klik op  

en installeer de TROOPERBOT.  

Als je nu gaat surfen via Crome of Firefox om iets online te kopen dan verschijnt het TROOPER 

logo voor de website.  

Klik en je steunt Wapper vzw  

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
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Als je bij deze TROOPERSHOP iets koopt dan krijgt Wapper een kleine percentage zonder dat het 

jou ook maar 1 euro kost.  

BEDANKT VOOR JULLIE STEUN 

 

SPORTIEVE ORGANISATIES 

12 mei 2019 – BK Zwemmen – Zwembad Wezenberg Antwerpen 

Op zondag 12 mei 2019 vind in het Wezenberg zwembad het Open Belgium Paralympic Swimming 

Championships plaats. Dit Belgisch Kampioenschap voor zwemmers met een handicap is een 

organisatie van Wapper vzw in samenwerking Parantee/psylos vzw, BPC vzw en met de steun van de 

Stad Antwerpen.  

Met deze wedstrijd willen wij aankomende beloften kennis laten maken met de Belgische 

topzwemmers en hen zo de kans bieden ervaring op te doen voor de grote treffers zoals de 

Europese- en de Wereldkampioenschappen of de Paralympics. Nieuw talent ontdekken en vooral 

personen met een handicap laten kennismaken met de sport is een andere doelstelling van dit 

evenement.  

Wil jij de zwemmers van Wapper aanmoedigen?  Dan zijn jullie welkom tussen 10u en 16u. 

 

1 juni 2019 – 13e clubkampioenschap Tafeltennis – lokaal Wapper  

Dit jaar zal het kampioenschap ook weer toegankelijk zijn voor alle leden van Wapper en net als de 

vorige jaren  zijn familie van leden eveneens welkom (max. 30 spelers). Het tornooi start naar 

jaarlijkse gewoonte om 10 (9u30 ter plaatse) met om 12u30 een korte pauze voor een broodtafel.  

Tegen 18u30 zal het tornooi afgelopen zijn waarop we de dag afsluiten met een gezellige en 

lekkere maaltijd (vidé met fritten).(max. 40 pers.) 

Voor zij die niet in staat zijn om te tafeltennissen kunnen altijd gewoon komen supporteren, of 

een kaartje leggen of een wandeling rond het fort maken. De voetrally van andere jaren wordt bij 

gebrek aan belangstelling geannuleerd. 

  

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

-tafeltennis met middag-en avondmaal:15€ 

-enkel middag-en avondmaal:12€ 

-enkel avondmaal:10€ 

-enkel middagmaal:5€ 

In te schrijven voor 15 mei bij Christophe Embrechts(0498/653506) of 

cembrech@gmail.com 

 

Seizoensafsluiter 

Het einde van het sportseizoen komt stilletjes aan dichterbij.  Naar jaarlijkse traditie wordt dit 

sportjaar weer afgesloten met een gezellig samenzijn in ons lokaal in het Fort II te Wommelgem. 

Zoals steeds zal dit gepaard gaan met een lekker etentje.  We zijn nog volop aan het onderzoeken 

wat het deze keer zal worden.  Zodra we hieruit zijn, brengen we jullie onmiddellijk op de hoogte. 

Ook op onze website zul je ten gepaste tijden hierover kunnen lezen. 

Belangrijk is dat je de datum reeds met stip in je agenda zet, nl. 29 juni 2019. 

We hopen dat jullie massaal zullen inschrijven voor dit lekkere eetfestijn. 

 

Datums om te onthouden 

12 mei 2019 :  Paraswimming/BK zwemmen in Zwembad Wezenberg 

1 juni 2019 :   Clubkampioenschap Tafeltennis (lokaal Wapper) 

15 juni 2019 :  Slottornooi Boccia (lokaal Wapper) 

21 juni 2019 :  Derde frietjesavond (lokaal Wapper) 

29 juni 2018 :  Gezellige seizoensafsluiter met eten   

 

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

raadpleeg dan onze website : www.wapper.be 

  

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