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        Zoersel, juni 2012 

 

Beste leden en sympathisanten, 
 

U ziet het goed:  Scabazoe - 2002-2012!  Volgend sportjaar  viert Scabazoe zijn 10
de

 verjaardag.   

Maar alvorens u al een tipje van de sluier op te lichten over het programma van dit feestjaar toch 

nog eerst een woordje over de laatste activiteiten van het seizoen 2011 – 2012. 

 

Café OléCafé OléCafé OléCafé Olé    
Vrijdag 22 juni 2012 – 19.30u - cafetaria Beuk&Noot 

(gemeenteschool Sint Antonius), Achterstraat Sint-Antonius 

 

Café Olé is een nieuw initiatief van Huize Monnikenheide vzw, 

Scabazoe vzw en VFG-Provincie Antwerpen vzw. Het is een 

ontmoetingsplaats voor volwassenen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking waar ze 

nieuwe mensen kunnen ontmoeten en leren kennen en zo hun sociaal netwerk uitbreiden. De 

avond wordt opgebouwd rond een centraal thema en huis-DJ Joris sluit af met een swingend 

muziekje zodat iedereen die dat wil zich nog even kan uitleven op de dansvloer. Café Olé sluit de 

deuren omstreeks 23.00u. Deze keer kan je tussen pot en pint een aantal leuke volksspelen 

uitproberen. Iedereen is welkom, dus je mag gerust vrienden meebrengen! 

 

Noteer alvast de volgende data van Café Olé in je agenda: 
Vrijdag 21 september 2012:  Café Olé wordt omgetoverd in een waarachtig vakantiecafé waar je 

je foto’s kan tonen op groot scherm en vertellen over je voorbije 

vakantie. 

Vrijdag 9 november 2012:  Café Olé Swing-paleis.  

Vrijdag 21 december 2012:  Café Olé Kerstbingo met leuke prijzen voor alle deelnemers! 

 

 

AMIGOS Massatornooi 2012 
 

Dit tornooi gaat jaarlijks door op de laatste zaterdag van juni en 

zoals de voorgaande jaren nemen we ook nu deel met onze 

zitvolleybalploeg.   

Alle spelers aanwezig omstreeks 09.00u 

 

Leden, familie, vrienden en sympathisanten zijn steeds welkom om te supporteren! 
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Feestseizoen 2012 — 2013: 10 jaar scabazoe! 
 

Scabazoe Start BBQ 
Wanneer:  zaterdag 8 september 2012 

Waar:   Gemeenteschool De Kiekeboes 

  Kerkstraat 7, Zoersel 

 

We starten ons sportief seizoen elk jaar met een 

startbarbeque. Dit jaar doen we dat voor de 11
de

 keer 

en vieren we onze 10
de

 verjaardag.  Inderdaad, bij de 

start van scabazoe was onze allereerste activiteit onze 

eerste startbarbeque. 

 

Hou deze datum vrij en nodig ook familie en vrienden uit! 
Deze feesteditie wordt een niet te missen evenement met extra randanimatie en kinderdisco! 

 

 

Winter (Herfst?) wandeling 2012 
 

Wanneer: zondag 11 november 2012 

Waar:  nog te bepalen… 

 

Scabazoe organiseert al van in de beginperiode jaarlijks een winterwandeling 

met haringbak. Dat is een traditie die uit noodzaak ontstaan is. De Zoerselse 

toneelkring Tilia speelt namelijk elk jaar eind november/begin december een 

toneelstuk in de turnzaal van de gemeenteschool in Zoersel, waardoor wij 

niet over de zaal konden beschikken.  

Omdat we natuurlijk verhuisd zijn met onze sportsprinkels bestaat deze  

noodzaak niet meer maar we willen deze traditie niet verloren laten gaan. 

Daarom zochten we een nieuwe datum. 

 

 
Jaarlijks gezellig samenzijn  
     

Wanneer:  Zaterdag 23 februari 2013 

Waar:  Polyvalente zaal Achterstraat 

 

Ook ons jaarlijks gezellig samenzijn zal in het teken van 10 jaar Scabazoe een 

speciale editie zijn. We blikken terug op onze beginperiode en toosten op de 

toekomst en hopen dat jullie daar allemaal bij zijn!   



SCABAZOE v.z.w. 2002-2012! 

Sportclub Aangepaste Bewegingsactiviteiten Zoersel v.z.w. 
Zoerselhoek 31, 2980 Zoersel - Tel. 03 385 36 62 - e-mail info@scabazoe.be 

Bank BE33 0013 8205 0946 (GEBABEBB) - Lid van de Gezinssportfederatie B.G.J.G. vzw 

 

 

SportactiviteitenSportactiviteitenSportactiviteitenSportactiviteiten 

 

Zoals jullie allemaal (zouden moeten) weten zijn onze belangrijkste sportactiviteiten van locatie verhuisd.  

Daarom hieronder een overzichtje:

 

Zitvolleybal 
 

Wanneer:  elke maandag van 20.00u tot 22.00u. 

Waar: Amigos Arena (Nieuwe sporthal) – Achterstraat – Sint-Antonius 

Trainer: Roeland Bosmans 

 

Eerste training op maandag 3 september 2012 

 

 

SportsprinkelsSportsprinkelsSportsprinkelsSportsprinkels    
 

Wanneer: om de 2 weken op zondagvoormiddag van 10.30u tot 12.00u 

Waar: Sporthal Beuk & Noot (GSA) – Achterstraat – Sint-Antonius 

 Occasioneel: De Zoest – Nieuwe sporthal 

Trainer: Marc Somers 

 

Eerste training op zondag 16 september 2012. 

 

 

Boccia — indoor petanque 
 

Wanneer: om de 2 weken op zondagvoormiddag van 10.30u tot 12.00u 

 (samen met sportsprinkels) 

Waar: Sporthal Beuk & Noot (GSA) – Achterstraat – Sint-Antonius 

 Occasioneel: De Zoest – Nieuwe sporthal 

Verantwoordelijke: Marijke Kumbruck 

 

Eerste training op zondag 16 september 2012. 

 
 
Vrij zwemmen 
 

Wanneer: elke donderdagavond van 19.30u tot 20.30u  

 (loopt verder in de schoolvakanties!) 

Waar: Intercommunaal zwembad Pulderbos, Reeboklaan 7 

 

Het zwemmen gaat door onder toezicht van de redder van het zwembad. 

Scabazoe voorziet geen begeleiding of zwemlessen. 
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Kalender 2012 – 2013 
Zitvolleybal 3/09/2012  

BBQ 8/09/2012 Hou deze datum nu al vrij en nodig ook familie en 

vrienden uit! 

sportsprinkels/boccia 16/09/2012  

Café olé 21/09/2012 Vakantiecafé 

sportsprinkels/boccia 30/09/2012  

sportsprinkels/boccia 14/10/2012  

sportsprinkels/boccia 28/10/2012  

sportsprinkels/boccia 4/11/2012  

Café olé 9/11/2012 Swingpaleis 

Winterwandeling 11/11/2012  

sportsprinkels/boccia 18/11/2012  

sportweekend 30/11/2012 Van vrijdagavond 30/11/2012 tot zondagnamiddag 

2/12/2012 – Home Fabiola – Maasmechelen  

sportsprinkels/boccia 16/12/2012  

Café olé 21/12/2012 Kerstbingo 

Kerstvakantie   

sportsprinkels/boccia 6/01/2013  

sportsprinkels/boccia 20/01/2013  

sportsprinkels/boccia 3/02/2013  

sportsprinkels/boccia 17/02/2013  

Gezellig samenzijn 23/02/2013  

sportsprinkels/boccia 3/03/2013  

sportsprinkels/boccia 17/03/2013  

Paasvakantie   

sportsprinkels/boccia 21/04/2013 eindsprinkels 

Eindactiviteit 26/05/2013 Bowling voor alle leden en de ouders die elke keer 

voor vervoer zorgen.  

 

Lidgelden seizoen 2012-2013 
 

Ook in dit feestjaar blijven de lidgelden ongewijzigd. 

1
e
 lid van het gezin:  40 EUR 

2
e
 lid van het gezin:  35 EUR 

3
e 

en volgende:   25 EUR 

 

Inbegrepen: lidgeld Scabazoe, lidgeld en 

verzekering via de gezinssportfederatie 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. 


