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Beste sportvrienden,
Bij de aanvang van het nieuwe jaar wens ik jullie namens het bestuur en de vrijwilligers van
Scabazoe een spannend sportief maar vooral gezond jaar toe.
2015 wordt een jaar vol uitdagingen. Voor Scabazoe is één van die uitdagingen onze
‘sportsprinkels XL’. Graag willen we deze nieuwe activiteit duurzaam uitbouwen en indien mogelijk
ook om de 2 weken aanbieden vanaf volgend seizoen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een
gekwalificeerde lesgever.
Marc Somers, voorzitter
Sportweekend 2015
Ook dit jaar gaan we op sportweekend naar Vakantiehuis Fabiola in Maasmachelen. Het
inschrijvingsformulier vind je in bijlage bij deze mail. De formule blijft ongewijzigd: vertrek op
vrijdagavond aan de sporthal van de gemeenteschool Beuk en Noot, terug thuis op zondagmiddag
rond 15.00u. We voorzien weer een aangepast en spannend sport- en ontspanningsprogramma
voor de deelnemers en uiteraard gaan er voldoende monitoren en begeleiders mee om alles in
goede banen te leiden.
Het aantal plaatsen is echter beperkt. Voorrang naar de actieve leden van sportsprinkels (+XL) en
zitvolleybal maar snel inschrijven blijft de boodschap!

Kalender voorjaar 2015
De kalender met de juiste data voor sportsprinkels en sportsprinkels XL kan je altijd vinden op de
website www.scabazoe.be maar voor de volledigheid vind je hem ook nog eens op de volgende
bladzijde. Naast de gewone activiteiten mag je alvast volgende data in je agenda noteren:
Zondag 19 april 2015: wandeling voor alle leden, familie en vrienden met aansluitend een hapje
aan een democratische prijs. Het uitgelezen moment om kennis te maken of een babbeltje te doen
met onze bestuursleden en vrijwilligers.
Zondag 31 mei 2015: afsluiting van het sportseizoen voor alle leden en sympathisanten. Dit jaar is
bowling aan de beurt maar alle suggesties voor een alternatieve activiteit zijn welkom.
Zitvolleybaltornooien 2015:
Oss:
nog niet bekend
Nijmegen: 6 juni 2015
Amigos:
27 juni 2015 (onder voorbehoud)
Sportseizoen 2015-2016 is nog ver weg maar toch willen we de geplande datum voor onze clubbq
al meegeven: dat is zaterdag 12 september 2015. Noteer deze datum alvast op uw kalender en in
uw agenda!

SCABAZOE vzw - Sportclub Aangepaste Bewegingsactiviteiten Zoersel
Zoerselhoek 31, 2980 Zoersel - Tel. 03 385 36 62 - e-mail info@scabazoe.be – www.scabazoe.be
Bank BE33 0013 8205 0946 (GEBABEBB) - Lid van de Gezinssportfederatie B.G.J.G. vzw

KALENDER VOORJAAR 2015
Zondag 11 januari 2015
Zondag 25 januari 2015
Zondag 8 februari 2015
Vr 27/2 – za 28/2 – zo 01/03
Zondag 8 maart 2015
Zondag 22 maart 2015 – De Zoest
Zondag 19 april 2015
Zondag 31 mei 2015

Sportsprinkels
Sportsprinkels + XL
Sportsprinkels
Sportweekend
Sportsprinkels
Sportsprinkels + XL
Wandelactiviteit alle leden
Afsluiting sportseizoen

