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Beste Wapperaars, 
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Beste Wapperaars, 

  

Het nieuwe sportjaar 2022-2023 vangt aan. 

Wapper heeft zich voorbereid tijdens de 

jaarlijkse plandagen in augustus waar het 

bestuur en de sporttakverantwoordelijken 

samen komen om het komende seizoen voor te 

bereiden. 

 

Tevens moeten we melden dat Fred en Daisy ons hebben verlaten 

om persoonlijke redenen, en we danken hen voor de vele jaren dat 

ze bij Wapper prachtige dingen hebben gedaan waaronder de 

bewegingsschool, Wapper Kids en zoveel meer. 

De opvolging van Fred en Daisy ligt in de handen van Marc De Laet 

(beweegschool) en Joyce Van Noten (Wapper Kids zwemmen). Zie 

ook verder in de nieuwsbrief. 

 

Kijk ook eens naar onze vernieuwde website waar je de gegevens 

van alle bestuurders en sporttakverantwoordelijken kunt 

terugvinden. Dank aan Lou en Dirk voor dit. 

Uiteraard staan hier ook alle geplande wedstrijden en activiteiten 

(sportief of niet) en de start van de jaarlijkse marsepein verkoop. 

 

We zien een gestage groei in het aantal leden, zeker bij wheeling, 

tafeltennis, sportschieten. 

  

Met sportieve groeten en hopelijk tot ziens binnenkort. 

 

Marc 

 

Terug naar overzicht 

 

 

Wapper Kids 
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Frederic en Daisy hebben het roer van de bewegingsschool en het 

zwemmen voor de Wapper Kids overgegeven aan Joyce Van Noten 

en Marc De Laet. 

Dank zij Frederic en Daisy hebben vele jongeren kunnen 

kennismaken met G-sport. 

Namens alle kinderen en jongeren en vooral namens het bestuur 

van Wapper: van harte bedankt Frederic en Daisy. 

  

Wij hebben geprobeerd om iedereen te bereiken, maar we 

vermoeden dat er nog Wapper Kids zijn waarvan we geen of niet de 

juiste gegevens hebben. 

  

Heb je nog geen e-mail van Joyce of Marc ontvangen? Mail dan 

even naar wapper-kid@wapper.be. 

Graag erbij vermelden of je graag aansluit bij de bewegingsschool 

of het zwemmen (of beide). 

Marc of Joyce zullen je dan de nodige informatie bezorgen. 

  

De Bewegingsschool gaat, net als vorige jaren door op woensdag 

van14.30 - 16.00 uur in de Sporthal Brilschans, Lodewijk van 

Sullstraat 37 te Berchem 

Het zwemmen gaat, net als vorige jaren, door op zaterdag van 

09.00 - 10.00 uur in het Zwembad Sorgvliedt, Krijgsbaan 20 te 

Hoboken. 

 

Terug naar overzicht 

 

 

Quiz 2022 
 

Beste quizliefhebbers, 

 

Vorig jaar moesten we noodgedwongen onze Wapperquiz digitaal 

presenteren maar dit jaar gaan we terug live in de feestzaal van ons 
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favoriete fort en deze zal plaatsvinden op 

  

Zaterdag 26/11/2022 
Adres: Fort-II-straat, 2160 Wommelgem. 

  

Deuren gaan open om 19u en de quiz start om 20u stipt. 

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

Om in te schrijven druk je op de blauwe knop of mail je 

naar quiz@wapper.be. 

  

Graag hadden wij van u bij inschrijving volgende gegevens: 

• - Naam van de quizploeg, 

• - Naam van de verantwoordelijke van de ploeg, 

• - e-mail en telefoonnummer. 

Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op de rekening van 

Wapper 

nr. BE38 7330 0938 4172 vóór 23 november 2022 (vermeld 

Wapper Quiz + naam van de ploeg), of betaald worden op de avond 

zelf. 

Verder vind je alle informatie hieromtrent op onze vernieuwde 

website https://wapper.be/quiz/.           

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. 

Wij zouden het fijn vinden dat wij van iedere sporttak een ploeg 

zouden kunnen verwelkomen. Zo ontmoeten jullie eens andere 

leden dan binnen jullie eigen sport. 

  

Schrijf HIER in voor de WAPPER QUIZ 
 

Terug naar overzicht 
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Marsepeinverkoop 
 

 

Beste leden en sympathisanten, we zijn er weer met onze 

najaarsverkoop. 

We verkopen zoals gewoonlijk de superlekkere 50/50 marsepein 

aan 5,00€ voor 250 gr. 

Dit jaar verkopen ook een assortiment LU koekjes aan 9,00 € voor 

een zak 

 

 

 

Bestellingen kunnen worden geplaatst bij je 

sporttakverantwoordelijke, in ons lokaal of via e-mail 

aan cafetaria@wapper.be. 

Deze lekkernijen zijn reeds beschikbaar vanaf 25 oktober en dit 

zolang de voorraad strekt. 

Het bestel formulieren vind je op onze website.  

Terug naar overzicht 

 

 

Steun ons financieel 
 

 

Wapper financieel steunen zonder zelf geld te geven. Kan dit ?!!! 

Ja dit kan !! 
 

VIA TROOPER VIA MAKRO 
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https://mailchi.mp/23bb1511e566/trooper-in-het-corona-tijdperk-15909649?e=017cdfb52d#Home
https://wapper.be/marsepeinverkoop/


 

Terug naar overzicht 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Je kan je inschrijven of profiel wijzigen of uitschrijven. 
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