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Sportsprinkels 

OMNISPORT – AANGEPASTE SPORTEN 
 
Speelse kennismaking met en beoefening van verschillende sporttakken zoals 
atletiek, gymnastiek, balsporten, dans en diverse andere sporten en sport-spelen. 

 
 Doelgroep 1: kinderen vanaf 6 jaar met een handicap, 
    samen met ‘brussen’ (broers en zussen) 
 Dag:  zondag, 2 wekelijks (data: zie website) 
 Uur:  10:30u – 12:00u 
 Plaats: Sporthal Beuk en Noot (GSA) – Sint-Antonius Zoersel 

 
 Doelgroep 2: jong-volwassenen vanaf 15 jaar met een handicap, 
    samen met ‘brussen’ (broers en zussen) 
 Dag:  zondag, 4 wekelijks (data: zie website) 
 Uur:  10:30u – 12:00u 
 Plaats: Sporthal Beuk en Noot (GSA) – Sint-Antonius Zoersel 
 
 
 

Zitvolleybal 
 
Doelgroep: fysiek en licht-mentaal gehandicapte personen vanaf 
   15 jaar samen met broers, zussen, vrienden 

 Dag:  maandagavond  20:00 – 22:00u, wekelijks 
 Plaats: Amigos Arena, Achterstraat 30, St-Antonius-Zoersel 
 
 

 

Zwemmen 
 

Doelgroep: gehandicapte personen samen met alle gezinsleden 
 Dag:  donderdagavond  19:30 – 20:30u, wekelijks 
 Plaats: zwembad Pulderbos 

 
 
 

meer info op 

www.scabazoe.be 

http://www.scabazoe.be/


 

SCABAZOE vzw 

Onze missie: door middel van aangepaste recreatieve sportbeoefening op een 
verantwoorde wijze bijdragen tot de ontwikkeling en integratie van gehandicapte 
personen, zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak 
 
Aangepaste sportbeoefening: aangepaste sporten en sport-spelen, afgeleid van de 
gewone valide-sporten maar aangepast qua beoefening en reglementen zodat ze ook 
beoefend kunnen worden door personen met en zonder handicap. 
 
Recreatieve sportbeoefening: onze activiteiten zijn niet prestatie gericht maar het 
hoofddoel is dat onze leden op een gezonde, ontspannen manier aan sport-beleving 
kunnen doen. Dit belet niet dat we, afhankelijk van de sporttak, regelmatig deelnemen 
aan recreatieve, vriendschappelijke tornooien. 
 
Verantwoord: al onze activiteiten worden georganiseerd onder leiding van een team van 
goed opgeleide, gemotiveerde en ervaren sportmonitoren en begeleiders  
 
Ontwikkeling: het is algemeen aanvaard dat de beoefening van sport belangrijk is voor 
de gezondheid. Voor personen met een handicap gaat dit nog veel verder. 
Sportbeoefening kan voor hen een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling van en 
controle over hun lichaam en het verwerven en behouden van een maximale 
beweeglijkheid. 
 
Integratie: sport beoefen je niet alleen maar samen met broers, zussen, ouders, 
kinderen, familie, buren, vrienden,... 
 
Sociaal: naast sportactiviteiten streven wij een rijk verenigingsleven na met een waaier 
aan activiteiten voor gans het gezin.  

 

Voor inlichtingen kunt U steeds terecht bij: 
Marc Somers – Anja Lameir 

Zoerselhoek 31 
2980 Zoersel 

gsm 0474-97 16 45 
of 

marc.somers@scabazoe.be 

 

Lidmaatschap SCABAZOE en G.S.F. 
van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015 

1ste lid van het gezin 55 EUR 

2de lid van het gezin 45 EUR 

3de lid en volgende 25 EUR 

Voor een gezin met 4 
leden of meer geldt ons 

gezinstarief van 
150 EUR 

 


