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        Oktober 2014 
 
 
Beste leden en sympathisanten, 
 
 
Het seizoen is ondertussen al gestart maar toch willen wij graag nog eens al onze 
activiteiten van dit seizoen op een rijtje zetten :  
 
ZITVOLLEYBAL 

Doelgroep: fysiek en licht-mentaal gehandicapte personen vanaf 15 jaar 
 samen met broers, zussen, vrienden 
Dag: maandagavond  20:00 – 22:00u, wekelijks 
Plaats: Amigos Arena, Achterstraat 30, St-Antonius-Zoersel 
 

ZWEMMEN 

Doelgroep: gehandicapte personen samen met alle gezinsleden. 
Dag: donderdagavond  19:30 – 20:30u, wekelijks 

Plaats: zwembad Pulderbos 
 
 
SPORTSPRINKELS 

OMNISPORT: Speelse kennismaking met en beoefening van verschillende aangepaste 
sporttakken zoals atletiek, gymnastiek, balsporten, dans en diverse andere sporten en 
sport-spelen. 
 
Doelgroep:  kinderen vanaf 6 jaar tot 18 jaar met een handicap, 
 samen met ‘brussen’ (broers en zussen) 
Dag: zondag, 2 wekelijks 
Uur: 10:30u – 12:00u 
Plaats: Sporthal Beuk en Noot (GSA) – Sint-Antonius Zoersel 
 
Voor de kinderen tussen 15 en 18 jaar die in het verleden reeds bij de sportsprinkels waren, 
wordt het individueel besproken met de ouders in welke groep zij best mee sporten. 
 
<SPORTSPRINKELS XL> 

OMNISPORT:  Een waaier van verschillende G-sporten zoals balsporten, volkssporten, 
wandelen, fietsen en diverse andere sporten en sport-spelen. 
Doelgroep:  kinderen vanaf 15 jaar met een handicap, 
 samen met ‘brussen’ (broers en zussen) 
Dag: zondag, 1 keer per maand 
Uur: 10:30u – 12:00u 
Plaats: Sporthal Beuk en Noot (GSA) – Sint-Antonius Zoersel 
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Voor de nieuwe groep, voorlopig vermeld als <SPORTSPRINKELS XL> zijn we nog op 
zoek naar een mooie, toepasselijke naam. Alle suggesties zijn welkom en misschien 
valt er wel een mooie verrassing te verdienen! 

 

KALENDER SPORTSPRINKELS en <SPORTSPRINKELS XL> 
 

Datum Activiteit Plaats 

21/09/2014 
Sportsprinkels 

Sportsprinkels XL 
GSA 

05/10/2014 Sportsprinkels GSA 

19/10/2014 
Sportsprinkels 

Sportsprinkels XL 
GSA 

02/11/2014 Sportsprinkels ZOEST 

16/11/2014 
Sportsprinkels 

Sportsprinkels XL 
GSA 

30/11/2014 Sportsprinkels GSA 

14/12/2014 
Sportsprinkels 

Sportsprinkels XL 
GSA 

11/01/2015 Sportsprinkels GSA 

25/01/2015 
Sportsprinkels 

Sportsprinkels XL 
GSA 

08/02/2015 Sportsprinkels GSA 

27/02/2015 
28/02/2015 
01/03/2015 

SPORTWEEKEND 
Home Fabiola 

 Maasmechelen 

08/03/2015 Sportsprinkels GSA 

22/03/2015 
Sportsprinkels 

Sportsprinkels XL 
ZOEST 

19/04/2015 
Wandeling  

+ extra activiteit 
meer informatie volgt 

31/05/2015 Eindactiviteit meer informatie volgt 
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NIEUWSBRIEVEN 
 
Om kosten te besparen willen wij in de toekomst graag overschakelen naar e-mail om onze 
nieuwsbrieven bij de leden te krijgen.  Maar enkel als u dit ziet zitten natuurlijk.  Wilt u 
voortaan de nieuwsbrieven enkel nog via e-mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar 
info@scabazoe.be om dit te bevestigen a.u.b.  Alvast bedankt! 
 

 
Attesten voor de mutualiteit 
 
Zoals voorgaande jaren, mag u uw attest van uw ziekenfonds voor tussenkomst in het 
lidgeld van een sportclub voor het huidig sportseizoen 2014-2015 binnenbrengen bij Marc 
Somers.  Kijk wel even na of u ondertussen het lidgeld hebt betaald. 
 
Ter herinnering: Lidgelden voor seizoen 2014-2015 
 

van 1 september tot 31 augustus 

1ste lid van het gezin 55 EUR 

2de lid van het gezin 45 EUR 

3de lid van het gezin 25 EUR 

Voor een gezin met 4 leden of meer 
geldt ons gezinstarief van  150 EUR 

 
 
 

Het bestuur van Scabazoe wenst u een fijn sportseizoen 2014-2015 

mailto:info@scabazoe.be

