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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 vrienden en sympathisanten, 

naar jaarlijkse traditie nodigt Scabazoe jullie allemaal uit op 

haar gezellig samenzijn! 
 

Waar? In het Zonneputteke in Zoersel 
Wanneer? Zaterdag 12 maart 2011 vanaf 18u30 

 

 

Menu 

Eitje op een bedje van spinazie geserveerd met ham en een kaassausje 

Kippenoester op een bedje van champignons en witloof, overgoten  

met een kempische jagersaus,  verse kroketten 

Chocolademousse 
 

 
 

Programma 
 

18u30: deuren 

19u00: aan tafel 
 

??u?? DJ Joris 

 

Deelname in de kosten 
 

Volwassen: Leden : € 16 

                           Niet-leden : € 20 
 

Kinderen -12jaar : € 12 
 

 

Graag inschrijven ten laatste op donderdag 3 maart! 

Per telefoon of SMS : 0474 97 16 45 
Op per email : marc.somers@scabazoe.be 

 
Opgelet : je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsbedrag op rekening 

001-3820509-46 met vermelding van familienaam + gezellig samenzijn + aantal personen 
 

 



 

SCABAZOE vzw 

 

    Noteer alvast in je agenda : 

 

 
Zitvolleybal-tornooien : 
 

• Zondag 13 maart : Hoensbroek (Nederland), om 8u30 vertrekken aan de GSA, 

inschrijven bij Robert Roosens 
 

• Zaterdag 7 mei:   OSS 
• Zaterdag 11 juni: Nijmegen (pinksterweekend!) 

• Zaterdag 25 juni: Amigos 
 

 

 
Activiteiten : 

 
 
 

Zondag 8 mei van 10.30u tot 12.00u: laatste sportsprinkels 
van het seizoen met aansluitend pannenkoeken!!! 

Plaats: Gemeenteschool Zoersel, Kerkstraat 7 te Zoersel 
 
Om het seizoen af te sluiten doen we net als vorige jaren een 

specialleke! Iedereen mag een vriendje of klasgenootje 
meebrengen. Als je iemand kent die graag zou meedoen met 

sportsprinkels mag je hem/haar gerust uitnodigen. 
 
 

 

 

 

Te noteren data voor volgend seizoen : 
 
• Zaterdag 3 september: startbarbecue in de gemeenteschool te Zoersel 
• Maandag 5 september: begin zitvolleybal 

• Zondag 11 september: begin sportsprinkels 
• (18-)19-20 november: sportweekend in Maasmechelen  

 
 

 

 
 

Nog even vermelden dat de nieuwe blauwe SCABAZOE t-shirts bijna klaar zijn.   
De t-shirts worden op het gezellig samenzijn van 12 maart verdeeld aan 

diegenen die er eentje besteld hebben!  En niet getreurd, wie er nog geen 

bestelde, kan dat nog steeds doen! 


