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sportsprinkelssportsprinkelssportsprinkelssportsprinkels    
zo 10.30-12.00u 

Turnzaal Zoersel 
 

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 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Beste leden, 
 
Zoals elk jaar beginnen we het nieuwe seizoen met onze StartBBQ, dit 
jaar op zaterdag 6 september. 
Ook nu rekenen we op jullie om van deze BBQ een succes te maken. 
Het is namelijk zo dat veel van onze activiteiten met de opbrengst van 
dit evenement worden gefinancierd. 
 
Nodig dus zoveel mogelijk familieleden, kennissen en vrienden uit om 
samen met ons het sportjaar 2008-2009 in te zetten. Wie graag een handje meehelpt (groenten 
klaarmaken, opdienen, afruimen, afwassen,…) op onze club-barbecue mag zich altijd melden bij 
Marc en Anja.  
 
In bijlage vinden jullie een affiche en een inschrijvingsformulier voor de BBQ. Indien je er nog meer 
nodig hebt, mag je dit altijd vragen aan Joris (joris@scabazoe.be) of Marc. 
 
We hopen ook dit jaar het sportseizoen te kunnen starten met een denderende barbecue! 
 

     Het bestuur 

 
 
Wij willen jullie er ook even aan herinneren om de lidgelden voor het seizoen 
2008-2009 tijdig te betalen, vóór 6 september 2008. 
De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen : 

 
Lidgelden seizoen 2008-2009 
 
Actieve leden: 
1e lid van het gezin: 30 EUR 
2e lid van het gezin: 25 EUR 
3e en volgende: 20 EUR 
Inbegrepen: lidgeld Scabazoe, lidgeld en 
verzekering via de gezins-sportfederatie 
GSF. 
 

 
Steunende leden: 
1e lid van het gezin: 25 EUR 
2e lid van het gezin: 20 EUR 
3e en volgende: 15 EUR 
 

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. 

Lidgeld storten op rekening 001-3820509-46  
met vermelding van ‘Lidgeld 2008-2009’, naam en voornaam 

 



 

SCABAZOE vzw 

 
 

 
 

 
Maandag 8 september 2008       Zondag 14 september 2008 
Start zitvolleybal    Start Sportsprinkels +  

   Start Nordic Walking Initiatie  
   (3 zondagen) 

 
Dinsdag 9 september 2008        Zondag 21 september 2008 
Start Nordic Walking Initiatie (5 dinsdagen)       Kennismakingsactiviteit 

     Sportsprinkels 
 
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2008 
Sportweekend in het Provinciaal Vormingscentrum Oostmalle 
 
Zondag 30 november 2008 
Winterwandeling met haringbak 
       
Vrijdag 30 januari 2009     Zaterdag 21 februari 2009 
Jaarlijkse clubquiz      Jaarlijks Gezellig Samenzijn 
 

 
 

          Sportsprinkels      Nordic Walking Initiatie 
   Zondags 10.30u – 12.00u   Zondags 10.30u – 12.00u 

 
14/09/2008  14/09/2008 
21/09/2008  21/09/2008 
5/10/2008  5/10/2008 

18-19/10/2008 
sportweekend 

02/11/2008 
16/11/2008 
30/11/2008 
wandeling 
14/12/2008 

  
 

   Nordic Walking Initiatie 
 Dinsdags 19.30u – 21.00u 

 
9/09/2008 
16/09/2008 

23/09/2008 
30/09/2008 
7/10/2008 

 
 

Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij: 
Voorzitter: Marc Somers, Zoerselhoek 31, Zoersel, � 03-385 36 62 of 0474 97 16 45 

Ondervoorzitter: Dave Mariën, Aardekensweg 28, Malle, � 0478 43 87 01 
Of bij één van de andere bestuursleden: Anja, Nancy, Elly, Eddy, Chris, Joris, Jo, Marijke 


