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sportsprinkelssportsprinkelssportsprinkelssportsprinkels    
zo 10.30-12.00u 
Sporthal GSA 

 
omnisport aangepaste sporten 

voor kinderen met een handicap 
vanaf 6 jaar samen met brussen 

zwemmen 
do  19.30-20.30u 

Pulderbos 

 
vrij zwemmen, voor alle leden 

met en zonder handicap 

zitvolleybal 
ma 20.00-22.00u 

sporthal GSA 

 
personen vanaf 15 jaar met een 
handicap, samen met brussen, 

familie, vrienden 

 

Lidgelden seizoen 2012-2013 
 

De lidgelden voor het nieuwe seizoen blijven ongewijzigd.  
 

1e lid van het gezin:  40 EUR  Inbegrepen: 
2e lid van het gezin:  35 EUR  - lidgeld Scabazoe 
3e en volgende:   25 EUR  - lidgeld en verzekering GSF   

 
Gelieve uw lidgeld te betalen voor eind augustus of ten laatste op onze startBBQ. 

 
Opgelet : heel wat ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld van een sportvereniging terug.  Ook 

het lidgeld van Scabazoe komt hiervoor in aanmerking.  Bezorg ons het formulier van uw ziekenfonds 

en wij bezorgen het u ingevuld terug. 
 

 
Nieuwsbrief mei 2012 

 
 

 
 

Beste sportvrienden, 
 
Sportseizoen 2011-2012 zit er op. Enkel onze zitvolleyballers zijn 
nog actief. Ze trainen nog verder tot de laatste 
vriendschappelijke tornooien achter de rug zijn. Die gaan door in 
Nijmegen op 2 juni 2012 en in Sint-Antonius - Amigos 
massatornooi op 30 juni.  
Daarna beginnen we aan een, volgens ons toch, welverdiende 
vakantie. Uiteraard loopt het zwemmen in de vakantie door. 
 
Het is nog niet zo ver en toch zijn we al volop 
bezig met de voorbereiding van volgend 
seizoen. Dat zal niet zomaar een seizoen zijn! 
Volgend seizoen bestaat Scabazoe namelijk  
10 jaar en dat gaan we op verschillende 
momenten en op verschillende manieren vieren! 

 
Op zaterdag 8 september 2012 beginnen we het seizoen met onze jaarlijkse 
clubbarbecue in de gemeenteschool van Zoersel. Dit jaar maken we er een 
spetterend feest van voor jong en oud. Van 15.00u tot 17.00u starten we met 
kinderanimatie en kinderdisco. Daarna wordt de barbecue opgeluisterd met live 
muziek. Hou deze datum alvast vrij want het zal de moeite waard zijn! 
 
 
 
 

  

 
 

Heuglijk nieuws! 
 

Op 10 april 2012 werd Zoë 
geboren. Zoë is het zusje van 

Tess en het dochtertje  
van Wim en Elly. 

Ze woog 3,690kg en was 51,5 cm 
groot. Ondertussen is erop beide 
vlakken al merkbaar vooruitgang. 

We wensen de fiere ouders en zus 
van harte proficiat met hun 

gezinsuitbreiding. 



 

SCABAZOE vzw 

 

Op de valreep… Café Olé 
 

Nu vrijdag 25 mei starten we samen met Monikkenhuize 
begeleid wonen en VFG een nieuw initiatief op voor onze 
volwassen leden. Vanaf 19.30uur kan je terecht in Café Olé 
waar je tussen pot en pint kan kennismaken met nieuwe 
mensen. 
 
Het initiatief heeft als doel een ontmoetingsplaats te zijn voor 
personen met verstandelijke beperking met voldoende 
zelfredzaamheid om zo het sociale netwerk van de bezoekers 
uit te breiden en de sociale contacten te stimuleren. 
 
Deze eerste keer starten we een rustig op met een Zuiderse 
Opening, vanaf volgende Café Olé geven we er een stevige lap 
op met een volksspelen festijn van 20.00u tot 22.00u en 
aansluitend de gelegenheid om een dansje te placeren. Café 
Olé sluit zijn deuren omstreeks 23.00u. Noteer alvast de datums 
van de volgende Café Olé’s in uw agenda! 

  
 

 

 
SCABAZOE KALENDER 2012-2013 

 
 
Data alvast te noteren voor volgend seizoen: 
 
BBQ:  zaterdag 8 september 2012 
  speciale feesteditie 10 jaar scabazoe 
  GBZ – De Kiekeboes (Kerkstraat 7, Zoersel) 
 
Eerste sportsprinkels:  16 september 2012 
Eerste zitvolleybal:   3 september 2012 
 
Wandeldag   11 november 2012 
 
Sportweekend 2012:  vrijdag 30 november (’s avonds)   

tot zondag 2 december (namiddag) 
    Vakantiehuis Fabiola Maasmechelen (idem 2011) 
 
 

Het WWWeb 
Dat scabazoe een eigen website heeft weet u al jaren. We hebben echter ook al 
geruime tijd een facebook-groep waarop we regelmatig wat nieuws en enkele 
foto’s droppen. Meld je gerust aan zodat we je lid kunnen maken!  


