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Infoblad Wapper september 2019 
 

Voorwoord van de voorzitter 

 

Beste vrienden,  

 

Een nieuw sportjaar is aangebroken. 

De club, bestuurders, sporttakverantwoordelijken zijn er klaar voor. 

Onze voetbal heeft een nieuwe trainer: Frank, hartelijk welkom. 

Bij deze wil ik ook uitdrukkelijk Piet bedanken voor al die jaren dat hij de voetbal in goede 

banen heeft geleid. 

 

De bewegingsschool en de jeugdwerking zijn terug opgestart. 

De nieuwe bus is ook, eindelijk toegekomen, om onze leden naar de trainingen, activiteiten 

te brengen. 

 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de vieringen, volgend jaar, voor Wapper 

50 jaar.  Binnenkort meer nieuws. 

 

Enkele van onze leden maken zich klaar voor deelname aan de Paralympische spelen in 

Tokio 2020. Veel succes toegewenst. 

 

Ik wens jullie allen een deugddoend, sportief en aangenaam sportjaar 2019-2020. 

 

Sportieve groeten,  

 

Marc 

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

 

Nieuw sportseizoen 2019/2020 

 

Het nieuwe sportseizoen is gestart en dan moet er opnieuw lidgeld betaald worden.  

Hieronder nog een kleine reminder :   

 

Lidgeld +18 jarige :     75 € 

Lidgeld  -18 jarige :     55 € 

Lidgeld steunende leden/sympathisanten : 30 € 

 

Voor de sportende leden kan dit lidgeld betaald worden via hun 

sporttakverantwoordelijke, voor alle andere leden kan het lidgeld rechtstreeks betaald 

worden op de rekening van Wapper bij KBC, nummer BE38 7330 0938 4172 met 

vermelding van : naam + sporttak. 

Mogen wij er op rekenen dat iedereen zijn lidgeld stipt betaalt.  

  

Op 1 oktober moet Wapper de aansluitingen bij Parantee-Psylos doorgeven en betalen.  

Het zou plezierig zijn moesten alle lidgelden voor deze periode betaald zijn. 

Alleszins bedankt hiervoor!!! 

 

Warme oproep aan de verschillende sporttakken. 

 

Mag ik aan alle sporttakken vragen dat indien zij evenementen toernooien en wedstrijden 

organiseren, dit steeds te laten weten aan het secretariaat, zodanig dat dit in het infoblad 

kan opgenomen worden en op de website kan geplaatst worden.   

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
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Op die manier blijft iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen van onze Wapper-club 

en kan het zelfs gebeuren dat er Wapper-leden van andere sporttakken naar jullie 

activiteiten komen kijken. 

Het is belangrijk dat wij een goede communicatie hebben binnen onze club ! 

Ik reken op jullie        

 

Marsepeinverkoop  

 

                             

 

Vanaf 1 oktober 2019 wordt er weer gestart met onze marsepein verkoop.  Wij rekenen 

op al onze leden om flink wat marsepein/chocolade/ speculaas te verkopen.  Wij 

verwachten dat alle sporttakken zich hard zullen inzetten om deze chocoladeverkoop tot 

een goed einde te brengen.   

Je kan steeds bij Christophe (verantwoordelijke lokaal) terecht voor meer info op het 

nummer 0498/65 35 06. 

Meerdere info kan je steeds vinden op de website van Wapper :  www.wapper.be   

  

http://www.wapper.be/
mailto:info@wapper.be
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Datums om te onthouden 

Noteer volgende activiteiten alvast met stip in jullie agenda zodanig dat we kunnen 

rekenen op grote aanwezigheden van onze leden. 

 

Opening lokaal en 1e frietjesavond : 6 september 2019 + voetbal op TV 

Start Marsepeinverkoop :   1 oktober 2019,  
 
er wordt tevens een wandeltocht met marsepeinverkoop georganiseerd, deze is 

gepland op 19 of 26 oktober 2020.  Van zodra deze datum definitief is wordt dit 
bekend gemaakt. 

 
Wapper Quiz :     16 november 2019 en 28 november 2020 
Algemene Vergadering :   11 december 2019 

Lokaal gesloten :     20 en 27 december 2019 
2e frietjesavond :    3 januari 2020 

Nieuwjaarsreceptie :    24 januari 2020 
Spaghetti :      28 maart 2020 is gewijzigd naar 4 april 2020 
Lokaal gesloten :    10 en 17 april 2020 

3e frietjesavond.    24 april 2020 
clubkampioenschap tafeltennis : 9 of 23 mei 2020 

Seizoensafsluiter :    26 juni 2020  
 

 

Artikels voor het infoblad 

Zoals steeds doen wij langs deze weg ook nog een dringende oproep aan alle 

sporttakken om artikels te bezorgen voor ons infoblad. 

 

Liefst jullie teksten voor de 21ste van elke maand bezorgen aan : secretariaat@wapper.be 

 

http://www.wapper.be/
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