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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, 
 
Naar jaarlijkse gewoonte beginnen we het nieuwe seizoen 
met onze Start-BBQ, dit jaar op zaterdag 4 september. 
Ook deze keer 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 2010-2011 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.  Vele handen, maken het werk licht! 
 
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 vragen om de lidgelden voor het seizoen 2010-2011 
tijdig te betalen, vóór 4 september 2010. 
 

 
 

 

 

 

 
Lidgeld storten op rekening 001-3820509-46  
met vermelding van ‘Lidgeld 2010-2011’, naam en voornaam 

Lidgelden seizoen 2010-2011 
 
1e lid van het gezin: 40 EUR 
2e lid van het gezin: 35 EUR 
3e en volgende: 25 EUR 
Inbegrepen: lidgeld Scabazoe, lidgeld en  
verzekering via de gezins-sportfederatie GSF. 

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. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 
 

Zaterdag 23 oktober 
en zondag 24 oktober 2010 

Sportweekend in PVC Malle 

 

 

 

 

 
Ook dit jaar blijven we verder samenkomen voor een flinke 
tocht Nordic Walking.  Vanaf september komen we weer 
samen, elke dinsdag om 19u45.  De plaats waar we 
samenkomen spreken we iedere week opnieuw af, dat kan in 
Westmalle, Oostmalle, Zoersel, St. Antonius of Halle zijn. 
Ben je geïnteresseerd?  Neem dan contact op met Anja of 
Marc. 

 

 

 

 

 

 

Trainer zitvolleybal   
 
Regelmatig krijgen we van studenten de vraag of ze stage mogen lopen bij één van onze 
activiteiten. Met plezier gaan we daar elk jaar op in, enerzijds omdat we jonge mensen 
graag de kans geven om ervaring op te doen en om met onze werking kennis te maken. 
En anderzijds ook met de hoop dat er af en toe één van deze mensen in onze club blijven 
hangen… 
 
 

Vorig jaar mochten we Roeland Bosmans, student aan de Karel de 
Grote Hogeschool, verwelkomen bij de zitvolleybal. Niet alleen was 
iedereen zeer tevreden over de prestaties van Roeland als trainer 
maar het klikte ook bijzonder goed tussen hem en de 
zitvolleybalploeg. 
 
Toen we de vraag stelden of hij niet onze vaste trainer wou worden 
ging hij hier met plezier op in. Het bestuur dankt Roeland voor zijn 
engagement en we wensen hem veel succes! 

 

 

 

 

 
 

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

Er kunnen nieuwe Scabazoe T-shirts worden besteld.   
Ze zijn opnieuw donkerblauw met een witte kleine opdruk het Scabazoe-
logo vooraan en SCABAZOE achteraan.  Het zijn dezelfde als enkele jaren 
geleden, maar er zijn ook foto’s te zien op de website.   
Er zijn heel wat maten beschikbaar: van S, M, L, XL, XXL en XXXL en de 
kindermaten 7/8 jaar, 9/11 jaar en 12/14 jaar. 

 
De prijs van de T-shirts bedraagt 10 Euro.  
Bestel je nieuwe T-shirt(s) vóór 26 september 2010 bij Marc via telefoon 03/385 36 62 
of 0474-97 16 45 of via e-mail: scabazoe@scabazoe.be  Vermeld zeker ook de gewenste 
maat.  Schrijf dan het geld zo snel mogelijk over naar rekening 001-3820509-46 met 
vermelding van je naam + ‘T-shirt’ + maat van het T-shirt 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCABAZOESCABAZOESCABAZOESCABAZOE  
PRIKBORD-KALENDER SEIZOEN 2010-2011 

Datum Activiteit 

 SPORTSPRINKELS 
10u30-12u 

Turnzaal Zoersel 

04/09/2010 StartBBQ   

06/09/2010 Start zitvolleybal   

12/09/2010 Start Sportsprinkels  12/09/2010 

   26/09/2010 

   10/10/2010 

23 en 24/10/2010 Sportweekend   

   07/11/2010 

   21/11/2010 

05/12/2010 Winterwandeling   

   19/12/2010 

   09/01/2011 

   23/01/2011 

   06/02/2011 

   20/02/2011 

   06/03/2011 

12/03/2011 Teerfeest  20/03/2011 

   03/04/2011 

08/05/2011 
Afsluiting  

sportsprinkels 

 
08/05/2011 

 


