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Beste leden en sympathisanten,

Het bestuur van Scabazoe
wenst jullie allemaal
een gelukkig, gezond
en goed gevuld sportief 2008

De kerst- en nieuwjaarsdagen zijn
ondertussen voorbij, hoog tijd dus voor een
nieuwjaars-nieuwsbrief met een vooruitblik op
wat er te gebeuren staat.

Tip : verbind de cijfers op de tekening

Vrijdag 1 februari 2008 – ZONNEPUTTEKE Zoersel

6de Scabazoe Familiequiz

Op onze jaarlijkse familiequiz willen we de kennis, het geheugen en de zintuigen van onze
leden en sympathisanten wel eens testen. Het wordt een gezellige avond voor amateur
quizploegen met naast weet- en gokvragen ook proeverijen. Deze quiz dient om geld in het
bakje te brengen voor onze werking. Als jullie allemaal zorgen voor een ploeg dan wordt
het een gigantisch succes! Toegevoegd vinden jullie dan ook 2 affiches om op het werk, op
school, op je auto, in het buurthuis, … of waar dan ook op te hangen en alzo reclame te
maken voor onze quiz!! Aarzel niet, en stel zelf een ploeg samen en schrijf je zo snel
mogelijk in!!
LET OP : dit jaar is de quiz op VRIJDAG

sportsprinkels
zo 10.30-12.00u

Turnzaal Zoersel
omnisport aangepaste sporten
voor kinderen met een handicap
vanaf 6 jaar samen met brussen

zwemmen

zitvolleybal

do 19.30-20.30u

ma 20.00-22.00u

Pulderbos

sporthal GSA

vrij zwemmen, voor alle leden
met en zonder handicap

personen vanaf 15 jaar met een
handicap, samen met brussen,
familie, vrienden
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Zaterdag 8 maart 2007

Scabazoe clubfeest

Inderdaad, ook dit jaar willen we al onze leden en symphatisanten
ontmoeten op ons supergezellig clubfeest . We starten het feest met
een koud buffet en daarna voorzien we de mogelijkheid om een
danske te placeren. Reserveer alvast deze datum,
het inschrijvingsformulier volgt spoedig.

Neem ondertussen ook nog eens een kijkje op www.scabazoe.be
voor de foto’s van onze laatste activiteiten van 2007!

Nog even een herinnering aan de data van volgende Sportsprinkels :
06/01/2008
20/01/2008
03/02/2008
17/02/2008
02/03/2008
16/03/2008
13/04/2008
27/04/2008

