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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, 
 
Net terug van een geslaagd sportweekend in Nieuwpoort, willen we graag jullie aandacht 
vestigen op de 2 volgende Scabazoe-activiteiten en de KrisKras-fuif. 
 

WINTERWANDELING 
 
In samenwerking met Toerisme Zoersel, organiseren we een mooie begeleide 
winterwandeling van 5km of 8km met bezoek aan de gebeeldhouwde linde van Zoersel.  Na 
de wandeling krijg je dan een geroosterde haring of hot-dog. 
 
Wanneer :  ZONDAG 2 DECEMBER 2007 om 9.30u, 
Waar :  Gemeentelijke Basisschool Zoersel,Kerkstraat 7, 2980 Zoersel 
Deelnameprijs : 3 Euro voor Scabazoe-leden  

of mensen die via Scabazoe-leden inschrijven  
(Voor de anderen is dit 5 Euro zoals vermeld op de flyers  
die worden verspreid) 

Inbegrepen :  Bezoek aan het lindepaviljoen en 1 geroosterde haring of hotdog 
Inschrijven :  vóór 28 november  bij Marijke Kumbruck,  

tel.: 03/3090380 - e-mail:  scabazoe@scabazoe.be  
 Laat zeker weten of je een haring of een hotdog wilt achteraf! 
 
 

KENNISMAKINGSDAG 
 
In samenwerking met de GezinsSportFederatie organiseren we een kennismakingsdag 
voor de sportactiviteiten binnen onze club. 
 

Wanneer : ZONDAG 16 DECEMBER 2007  
Waar : Gemeentelijke Basisschool Zoersel, 

Kerkstraat 7, 2980 Zoersel 
 

Programma:  
van 10.00u tot 12.00u   voor kinderen vanaf 6 jaar (sportsprinkels) 
van 13.30u tot 15.30u  voor jongeren en volwassenen 
van 16.00u tot 17.00u demonstratie en initiatie zitvolleybal 
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SCABAZOE vzw 

 
 

 
 
 
Hierbij een oproep aan jullie allemaal om zeker te komen sporten of supporteren op deze 
zondag de 16de december!  Nodig ook eens nieuwe mensen uit om een kijkje te komen 
nemen of deel te nemen aan de sportiviteiten : vrienden, kennissen, familie, klasgenoten, 
buren, ….       Alle deelnemers krijgen bovendien een aandenken. 
 
Toegevoegd vinden jullie ook de flyers van de activiteiten.   
Wil je nog extra flyers,  of heb je vragen?  Contacteer dan Marijke (03 309 30 80)  
of Marc (0474 94 16 45) of via mail: scabazoe@scabazoe.be 
 
 

OPGELET :  de sportsprinkels beginnen op 16 december dus al om 10u!! 
 
 

AKA-KNAL-BAL 
 
AKABE KrisKras organiseert een knallende fuif. 
 
Wanneer:  VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 vanaf 21.00u 
Waar:   Jeugdhuis ZOEZEL 
 
VVK 3 EUR    -    Kassa 4 EUR 
 
 

 
Bezoek zeker ook regelmatig onze website 

         www.scabazoe.be   

 
Daar vindt je steeds verslagen en foto’s van onze 
activiteiten en de laatste nieuwe activiteitenkalender. 
Ook het verslag en de foto’s van het sportweekend kan je 
hier vinden.  Zelfs de nieuwsbrieven kan je er altijd nog 
eens nalezen. 

 
 

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA van 2008 : 
Vrijdag 1 februari  : Onze jaarlijkse quiz 

 

 
 

SPORTSPRINKELS IN 2008 : 
6 januari 20 januari  
3 februari 17 februari 
2 maart 16 maart  
13 april 27 april 


