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Woord van de voorzitter 

Beste Wapperaars, 

  

Dit woord van de Voorzitter is ook een late 

nieuwjaarswens, een goede gezondheid en goede 

sportieve resultaten gewenst. 

 

Eindelijk na bijna 2 jaar Covid, hoop ik dat we dit 

definitief achter ons kunnen laten en terug op volle kracht kunnen 

gaan sporten en activiteiten organiseren. 

 

Zoals jullie al weten, werd Wapper vzw 50 jaar op 6/10/2021. 

Organisaties ouder dan 50 jaar kunnen de titel “Koninklijk” aanvragen 

aan het paleis. De Koning heeft aan Wapper deze titel toegekend. 

Het is nu, "Wapper, Koninklijke G-Sportvereniging van Antwerpen". 

 

De festiviteiten voor dit, werden uitgesteld, doch nu op 11/6/2022, 

zie ook  verder in de nieuwsbrief, zullen we dit op gepaste wijze 

vieren. 

 

Stilaan starten ook onze activiteiten en organisaties op. We sporten 

terug op volle kracht en we organiseren weer dit voorjaar BK’s voor 

Tafeltennis, Zwemmen en Boccia. 

 

https://mailchi.mp/cfe94ccd2d36/trooper-in-het-corona-tijdperk-8667072?e=017cdfb52d#Voorzitter
https://mailchi.mp/cfe94ccd2d36/trooper-in-het-corona-tijdperk-8667072?e=017cdfb52d#Paella-avond
https://mailchi.mp/cfe94ccd2d36/trooper-in-het-corona-tijdperk-8667072?e=017cdfb52d#Kampioenschappen
https://mailchi.mp/cfe94ccd2d36/trooper-in-het-corona-tijdperk-8667072?e=017cdfb52d#50%20jaar%20Wapper
https://mailchi.mp/cfe94ccd2d36/trooper-in-het-corona-tijdperk-8667072?e=017cdfb52d#Quiz%202022


 

Paella-avond 
 

 

Kampioenschappen 
 

Ik wens jullie nog veel sportplezier bij Wapper. 

 

Met sportieve groeten en hopelijk tot ziens binnenkort 

 

Marc 

  

Dit jaar organiseren we geen spaghetti avond maar een 

PAELLA-AVOND 

op ZATERDAG 2 APRIL 2022 

in onze Lokalen te 

Wommelgem, Fort II straat 

 Deuren open vanaf 18u30 

Keuken sluit om 21u 

 Voor de prijs van 20€ 

(kinderen tot 12 jaar 15€) 

 Paella Royale en een glas Sangria 

(er wordt een vegetarische alternatief voorzien) 

 Graag massaal inschrijven bij 

Christophe Embrechts en voor 25 maart 

 Tel: 0498 65 35 06 

e-mail: cafetaria@wapper.be 
 

Ook dit seizoen organiseren we verschillende kampioenschappen 

  

Boccia 
Belgisch Kampioenschap individueel 

23 en 24 april 2022 van 10 tot 16 uur 

Sporthal De Rode Loop 

Rodeloopstraat 2 

2170 Antwerpen 

  

mailto:cafetaria@wapper.be


50 jaar Wapper 

Zwemmen 
Belgisch Kampioenschap 

15 mei 2022 van 10 tot 17 uur 

Zwembad de Wezenberg 

Desguinlei 17 

2018 Antwerpen 

  

Tafeltennis 
Belgisch Kampioenschap 

15 mei 2022 van 10 tot 17 uur 

Gemeentelijke sporthal Lille 

Balsakker 

2275 Lille 

  

In het jaar 2020 bestaat Wapper 50 jaar en dat wilden we vieren! 

Wat in 1970 begon met enkele ex-scoutsleden is uitgegroeid tot een 

waardige sportvereniging voor mensen met een fysische beperking. 

"SPORT VOOR GEHANDICAPTEN", of tegenwoordig "G-SPORTERS, zo 

wordt het nog steeds gegoogeld en daar willen we ruchtbaarheid aan 

geven. Ter gelegenheid van ons jubileum zullen een aantal 

activiteiten, zowel sport gerelateerde als andere leuke ontmoetingen 

plaatsvinden tijdens het sportjaar 2021-2022 of beter gezegd, 

wanneer de pandemie het toelaat. 

 

We proberen zoveel mogelijk oud-leden te bereiken om hen uit te 

nodigen op onze viering. 

Heb je nog gegevens van oud-leden, bezorg ze ons en we zetten hen 

mee op de lijst van de genodigden. 

We gaan ons 50 jarig bestaan vieren op 11 juni 2022 te 

Boeckenberg Sport & Businesscenter 
Grensstraat 9 

2100 Deurne 

 

We starten de feestelijkheden met een receptie om 15 uur. 

Het exacte programma zal later medegedeeld worden. 

 

Graag willen we weten voor hoeveel personen we moeten reserveren. 

 



Quiz 2022 

 

Beste quizliefhebbers, 

 

Ook vorig jaar moesten we noodgedwongen onze Wapperquiz 

annuleren wegens Corona. 

We hopen dat het dit jaar terug mogelijk zal zijn, daarom quizzen we 

op 

  

zaterdag 26/11/2022 

Fort-II-straat, 2160 Wommelgem. 
 

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

 

Deelnemen kan met maximum 6 personen 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 

ontvangen: 

• - Naam van de quizploeg, 

• - Naam van de verantwoordelijke van de ploeg, 

• - e-mail en telefoonnummer. 

Betalen doe je op de dag zelf aan de inkom. 

Vertel het gerust verder aan vrienden en familie en nodig hen uit om 

ook eens aanwezig te zijn op deze gezellige avond en deel te nemen 

aan onze quiz.  

 

Stuur een e-mail naar 50jaar@wapper.be met je gegevens en de 

gegevens van iedereen de je wenst mee te brengen. Ook de 

gegevens van oud-leden kan je hier naar toesturen. 

  

mailto:quiz@wapper.be
mailto:50jaar@wapper.be

