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Beste scabazoe leden, ouders, sympathisanten,

 

Jullie hebben weinig nieuws gehoord de afgelopen weken en maanden. Jullie hebben 

waarschijnlijk wel het vermoeden dat de lokale verkiezingen 

hebben. Wel, die zijn nu achter de rug en jammer genoeg niet met het gehoopte resultaat.

 

Ondertussen heb ik alles rustig kunnen laten bezinken. Hoog tijd dus om er terug tegen aan 

te gaan! Bij deze dus. 

 

Vrijdag 09 november: Café Olé 

 

Café Olé is een ontmoetingsplaats voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke 

beperking om nieuwe mensen te ontmoeten en hun sociale contacten te stimuleren. Deze 

keer organiseren we een waar 

 

Waar: Cafetaria GSA (sporthal Sint

Wanneer: vrijdag 09 november vanaf 19.30u 

 

 

Zondag 11 november: Scabazoe 

 

Al van bij de start van onze vereniging organiseren we een wandeling. Tot vorig jaar was dit 

telkens op de eerste zondag van december en dit omdat dan onze toenmalige zaal niet 

beschikbaar was vanwege toneel. Door de verhuis van sportsprinkels naar de spor

de GSA is dit echter niet meer zo… vandaar dat we de wandeling verzet hebben naar 11 

november (zie ook de scabazoe kalender

 

Waar:  Het Koetshuis, Kasteeldreef 55 te 2980 Zoersel

Wanneer:      Samenkomst om 10.15u Vertrek: 10.30u 

Wat: Een mooie wandeling

Deelname: Gratis 

 

Aansluitend (vanaf 12.30u) kunt u genieten van lekkere soep met brood of 

een lekker drankje aan democratische prijzen (dit jaar jammer genoeg geen haring…)

 

Graag een berichtje voor donderdagavond of je komt en met hoeveel, kwestie van de 

aantallen een beetje te kunnen inschatten. (mailtje naar 

0474-97 16 45) 
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Beste scabazoe leden, ouders, sympathisanten, 

hebben weinig nieuws gehoord de afgelopen weken en maanden. Jullie hebben 

waarschijnlijk wel het vermoeden dat de lokale verkiezingen daar voor iets tussen gezeten 

hebben. Wel, die zijn nu achter de rug en jammer genoeg niet met het gehoopte resultaat.

Ondertussen heb ik alles rustig kunnen laten bezinken. Hoog tijd dus om er terug tegen aan 

Café Olé – Swingpaleis 

Café Olé is een ontmoetingsplaats voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke 

beperking om nieuwe mensen te ontmoeten en hun sociale contacten te stimuleren. Deze 

keer organiseren we een waar swingpaleis. 

GSA (sporthal Sint-Antonius) 

vrijdag 09 november vanaf 19.30u – einde omstreeks 23.00u

Scabazoe  Herfstwandeling (want eigenlijk is het nog geen winter…)

Al van bij de start van onze vereniging organiseren we een wandeling. Tot vorig jaar was dit 

telkens op de eerste zondag van december en dit omdat dan onze toenmalige zaal niet 

beschikbaar was vanwege toneel. Door de verhuis van sportsprinkels naar de spor

de GSA is dit echter niet meer zo… vandaar dat we de wandeling verzet hebben naar 11 

november (zie ook de scabazoe kalender!) 

Het Koetshuis, Kasteeldreef 55 te 2980 Zoersel 

Wanneer:      Samenkomst om 10.15u Vertrek: 10.30u  

wandeling van een 10-tal km door de Halse bossen

u) kunt u genieten van lekkere soep met brood of 

ankje aan democratische prijzen (dit jaar jammer genoeg geen haring…)

Graag een berichtje voor donderdagavond of je komt en met hoeveel, kwestie van de 

aantallen een beetje te kunnen inschatten. (mailtje naar info@scabazoe.be
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jaar SCABAZOE! 

hebben weinig nieuws gehoord de afgelopen weken en maanden. Jullie hebben 

daar voor iets tussen gezeten 

hebben. Wel, die zijn nu achter de rug en jammer genoeg niet met het gehoopte resultaat. 

Ondertussen heb ik alles rustig kunnen laten bezinken. Hoog tijd dus om er terug tegen aan 

Café Olé is een ontmoetingsplaats voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke 

beperking om nieuwe mensen te ontmoeten en hun sociale contacten te stimuleren. Deze 

einde omstreeks 23.00u 

(want eigenlijk is het nog geen winter…) 

Al van bij de start van onze vereniging organiseren we een wandeling. Tot vorig jaar was dit 

telkens op de eerste zondag van december en dit omdat dan onze toenmalige zaal niet 

beschikbaar was vanwege toneel. Door de verhuis van sportsprinkels naar de sporthal van 

de GSA is dit echter niet meer zo… vandaar dat we de wandeling verzet hebben naar 11 

Halse bossen 

u) kunt u genieten van lekkere soep met brood of een hotdog en 

ankje aan democratische prijzen (dit jaar jammer genoeg geen haring…) 

Graag een berichtje voor donderdagavond of je komt en met hoeveel, kwestie van de 

info@scabazoe.be of een sms naar 
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Scabazoe sportweekend: van vrijdag 30 november tot zondag 2 december 

 

Waar: Vakantiehuis Fabiola, Maasmechelen

 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er weer op uit voor een sportief ontspanningsweekend 

of zo je wil, voor een ontspannend sportweekend… Graag

laatste op 12 november) want het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijvingsformulier en 

details: zie bijlage! 

 

 

 

Voor wie nog geen lidgeld betaalde voor het nieuwe seizoen:

 

Lidmaatschap 

 

Voor nieuwe leden hanteren we altijd de volgende regel: je mag altijd enkele keren komen 

meedoen om te zien of Scabazoe je bevalt en als dat zo is dan betaal je lidgeld.

 

In het lidgeld is inbegrepen: deelname aan de doordeweekse activiteiten, deelname aan de 

speciale activiteiten aan ledenprijs, ongevallenverzekering GSF bij alle activiteiten.
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Scabazoe sportweekend: van vrijdag 30 november tot zondag 2 december 

Waar: Vakantiehuis Fabiola, Maasmechelen 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er weer op uit voor een sportief ontspanningsweekend 

of zo je wil, voor een ontspannend sportweekend… Graag zo vlug mogelijk inschrijven (ten 

laatste op 12 november) want het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijvingsformulier en 

Voor wie nog geen lidgeld betaalde voor het nieuwe seizoen: 

Lidmaatschap SCABAZOESCABAZOESCABAZOESCABAZOE en G.S.F.
van 1 september tot 31 augustus 

1
ste

 lid van het gezin 40 EUR 

2
de

 lid van het gezin 35 EUR 

3
de

 lid en volgende  25 EUR 

en hanteren we altijd de volgende regel: je mag altijd enkele keren komen 

meedoen om te zien of Scabazoe je bevalt en als dat zo is dan betaal je lidgeld.

is inbegrepen: deelname aan de doordeweekse activiteiten, deelname aan de 

speciale activiteiten aan ledenprijs, ongevallenverzekering GSF bij alle activiteiten.

gingsactiviteiten Zoersel 
– www.scabazoe.be 

Lid van de Gezinssportfederatie B.G.J.G. vzw 

jaar SCABAZOE! 
Scabazoe sportweekend: van vrijdag 30 november tot zondag 2 december  

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er weer op uit voor een sportief ontspanningsweekend 

zo vlug mogelijk inschrijven (ten 

laatste op 12 november) want het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijvingsformulier en 

en G.S.F. 

en hanteren we altijd de volgende regel: je mag altijd enkele keren komen 

meedoen om te zien of Scabazoe je bevalt en als dat zo is dan betaal je lidgeld. 

is inbegrepen: deelname aan de doordeweekse activiteiten, deelname aan de 

speciale activiteiten aan ledenprijs, ongevallenverzekering GSF bij alle activiteiten. 


