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Lidgelden seizoen 2011-2012 
 

De lidgelden voor het nieuwe seizoen blijven ongewijzigd.  
 
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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2011-2012 
 

Zitvolleybal Maandag van 20.00u tot 22.00u 

 Sporthal GSA – Sint Antonius 

 

Zwemmen Donderdag van 19.30u tot 20.30u 

 Zwembad Pulderbos  

 
Nordic Walking Dinsdagavond afhankelijk van het 

weer en de opkomst. 
Meer info bij Marc. 

 
Boccia:  wordt terug opgestart vanaf de 

verhuis naar de GSA (januari 2012). 
 

Te noteren in uw agenda: 
 
StartBBQ  Zaterdag 3 september 2011 
 Gemeenteschool Zoersel   
 
Zitvolleybaltornooi MGS Zaterdag 1 oktober 2011 
 
Sportweekend  Vrijdag 18 november 2011  
Koningin Fabiola Home Zaterdag 19 november 2011 
Maasmechelen Zondag 20 november 2011 
   
Winterwandeling Zondag 4 december 2011  
 
Activiteit met KrisKras Februari 2012 
 
Gezellig samenzijn Zaterdag 10 maart 2012 

Sportsprinkels 
Zondag van 10.30u tot 12.00u 
Gemeenteschool Zoersel, 
Kerkstraat 7 - Zoersel 

 
Zondag  11 september 2011 
Zondag  25 september 2011 
Zondag  9 oktober 2011 
Zondag  23 oktober 2011  
Zondag  6 november 2011  
Zondag  18 december 2011  
Zondag  8 januari 2012  
Zondag  22 januari 2012  
Zondag  5 februari 2012  
Zondag  19 februari 2012 * 
Zondag  4 maart 2012  
Zondag  18 maart 2012  
Zondag  1 april 2012  
Zondag  22 april 2012  

 
* eventueel alternatieve activiteit met 
Kris-Kras 



SCABAZOE v.z.w. 
Sportclub Aangepaste Bewegingsactiviteiten Zoersel v.z.w. 

Zoerselhoek 31, 2980 Zoersel Tel/fax 03-385 36 62 – Fortis 001-3820509-46  
e-mail info@scabazoe.be  - Lid van de Gezinssportfederatie B.G.J.G. vzw 

 

 

 

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 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2011 
 

Beste leden en sympathisanten,  

 

Augustus is al half voorbij. Dat betekent dat er binnen enkele weken een nieuw sportseizoen van 

start gaat. Het startschot wordt traditiegetrouw gegeven op onze start-bbq, die we dit jaar al 

voor de 10
de

 maal organiseren. ‘Aha! Groot Feest!’ zou je kunnen denken. Niet te snel! Toen we 

in 2002 van start gingen met Scabazoe was onze eerste activiteit de 1
ste

 start-BBQ. Onze 10
de

 

verjaardag vieren we dus pas volgend jaar bij aanvang van seizoen 2012-2013. En dan maken we 

er zeker een nog groter feest van. 

Onze start-BBQ is altijd een goede gelegenheid om eventjes bij te praten over de afgelopen 

vakantieperiode en ook over wat er in het  nieuwe seizoen allemaal op ons af komt. En dat is niet 

weinig: uiteraard starten we onze ‘gewone’ activiteiten (zitvolleybal, sportsprinkels, zwemmen, 

nordic-walking) terug op en daarnaast organiseren we ook nog tal van randactiviteiten zoals het 

sportweekend, de winterwandeling en diverse andere speciallekes.  

Maar dit jaar staat er ook een verhuis op het programma! Jullie 

weten ondertussen allemaal dat er in Zoersel aan de Achterstraat 

een nieuwe sporthal gebouwd wordt. Als alles volgens planning 

verloopt kan die nog dit jaar in gebruik genomen worden. Vanaf 

dan zullen er tal van sportactiviteiten van locatie veranderen. Ook 

voor ons!  De zitvolleyballers verhuizen mee naar de nieuwe zaal. 

Sportsprinkels verhuist naar de sporthal van de GSA (oude 

sporthal). Dagen en uren blijven dezelfde! Meer info daarover 

volgt later. 

In elk geval, ik wens alle leden en vrijwilligers van Scabazoe een bijzonder plezant en succesvol 

sportseizoen 2011-2012 toe! 

 

Marc Somers, voorzitter 

Gsm: 0474 971645 

 

OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP 
 

Graag nodig ik jullie allemaal uit op onze start-BBQ.  
Dit evenement is buiten subsidies van de gemeente Zoersel en de 
provincie Antwerpen onze belangrijkste bron van inkomsten. Een 

succesvolle BBQ is dus een must voor een vlotte en kwaliteitsvolle 
werking van Scabazoe. Daarom: 

 
kom op 3 september naar de Scabazoe-Start-BBQ met gans je 

gezin en breng zoveel mogelijk familie en vrienden mee! 


