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NIEUWSBRIEF december 2010
Beste leden en sympathisanten,
Het is al eventjes geleden dat we nog een
nieuwsbrief maakten en rondstuurden. Hoog
tijd dus om de planning voor het 2de
semester van het seizoen door te geven en
jullie van de laatste weetjes op de hoogte te
brengen! In elk geval hopen we jullie op één
van de volgende activiteiten te ontmoeten!
Voor meer info mag je me altijd bellen.
Groeten,
Marc
Gsm: 0474 97 16 45

Uitnodiging:
zondag 5 december 2010 Scabazoe
winterwandeling
Op zondag 5 december nodigen we jullie uit op
onze jaarlijkse winterwandeling. Samen trekken we
er op uit in de Halse bossen waar de gemeente dit
najaar een brug over de Schijn aanlegde en
daarmee een oude trage weg terug in ere
herstelde. Verzamelen om 9.45u aan het koetshuis
van het Hallehof (oud gemeentehuis), Kasteeldreef
55 te Halle‐Zoersel. Na de wandeling kunt u bij een
drankje genieten van een geroosterde haring, een
hot‐dog of een soepje.
Deelnameprijs: 5 EUR (haring/hot‐dog inbegrepen).
Graag vooraf een seintje met aantal deelnemers.
Iedereen is welkom!

Verslag: sportweekend Malle - 23-24 oktober 2010
Jaarlijks gaan we met de volledige groep op sportweekend. Dit jaar waren we weer te gast in het
provinciaal vormingscentrum van Malle en dit met 35 leden. Het week‐end zat boordevol activiteiten:
kin‐bal, volleybal, tafeltennis, badminton, boccia en nog tal van andere sporten en spelen. Onze
gastvrouw en gastheer voor zaterdagavond waren Kaat en Thomas die een spetterende muziek‐kwis‐
show presenteerden. Felicé zaliger was er niks tegen!
Tweede hoogtepunt was de zumba‐initiatie op zondagochtend waarvoor we Jaimie hadden
uitgenodigd. Iedereen was dolenthousiast en danste zich mee in het zweet, zelfs Robert en Eddy. Het
weekend werd afgesloten met een spannende sport– en spelnamiddag.
Van harte dank aan onze ploeg van vrijwilligers die het weekend mee mogelijk gemaakt hebben! Elly,
Jo, Joris, Anja, Marijke, Kaat, Thomas, Marc; logistieke ondersteunig Eddy, Chris, Robert en Carine; (en
nu maar hopen dat ik niemand vergeten ben!)
Ook voor volgend jaar hebben we al een verblijfplaats vastgelegd! Dan zal het weekend doorgaan van
vrijdagavond 18 november tot zondagnamiddag 20 november 2011 in het Koningin Fabiola Home te
Maasmechelen.
Noteer dit alvast in uw agenda!

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

SCABAZOE vzw

Zaterdag 22 januari 2011

Kalender
voorjaar 2011

05/12/2010
12/12/2010
19/12/2010
09/01/2010
16/01/2010
22/01/2011
23/01/2010
30/01/2010
06/02/2011
13/02/2011
19/02/2011

Winterwandeling Koetshuis
Boccia (refter GBZ Zoersel)
Sportsprinkels
Sportsprinkels
Boccia
Natalia Meets…
Sportsprinkels
Boccia
Sportsprinkels
Boccia
Tocht in het donker…

Zaterdag 19 februari 2011

Tocht in het donker…
Op zaterdagavond organiseren we in samenwerking
met Akabe Kris Kras een verrassingstocht. We gaan
in kleine groepjes op stap in een verschrikkelijk
bangelijk en donker bos. Ook familie en vrienden
mogen mee. Noteer alvast deze datum en nog iets:
als je nog niet weet wat te vragen aan de sint of de
kerstman: een goede zaklamp heb je voor deze tocht
zeker nodig! Plaats en uur zijn voorlopig nog
geheim. (jammer genoeg zijn de bosweggetjes in de
winter niet toegankelijk voor rolstoelen)

20/02/2011 GEEN Sportsprinkels
(nog bang van de tocht in het donker…)
27/02/2011 Boccia
06/03/2011 Sportsprinkels
12/03/2011 Gezellig samenzijn
13/03/2011
20/03/2011

Zitvolleybaltornooi
Sportsprinkels

Natalia meets …
Anastacia
We trekken er nog eens op uit met onze free-timers
en wel naar een pop-concert. We hebben 15
kaarten ter beschikking.
Deelnemen kost 35 EUR. Hierin zijn begrepen: het
inkomticket, vervoer van Sint-Antonius-Zoersel naar
het sportpaleis en terug (combi auto-tram) en één
drankje tijdens de pauze.
Leden kunnen nu al inschrijven, niet leden (ouders,
broers, zussen) kunnen vanaf 20 december
informeren of er nog plaatsen zijn. Opgelet: je
inschrijving is pas geldig na betaling van de
deelnameprijs!
Voor alle duidelijkheid: onze free-timers zijn de jongvolwassenen en de volwassen actieve leden.

Zaterdag 12 maart 2011

Gezellig samenzijn
Ook dit jaar komen we met z’n allen samen in het
Zonneputteke om een avondje gezellig bij te kletsen,
de foto’s van het afgelopen seizoen te bekijken en dit
natuurlijk bij een lekkere maaltijd. Nadien is er voor
de liefhebbers de mogelijkheid om de dansvloer
onveilig te maken.
Mogen ook meekomen: groot, klein, oud, jong,
vaders, moeders, broers, zussen, tantes, nonkels,
neefjes, nichten, bomma’s, bompas …

Zondag 13 maart 2011

Zitvolleybaltornooi Hoensbroek
Onze zitvolleyballers nemen deel aan een recreatief tornooi in Hoensbroek – Nederland. We hebben slechts
met 1 ploeg ingeschreven dus tijdig aanmelden.
OPGELET!
deelname aan het tornooi is GEEN geldige reden om niet naar het gezellig samenzijn te komen!

27/03/2011
03/04/2011
10/04/2011
08/05/2011
22/05/2011

Boccia
Sportsprinkels
Boccia
Eindactiviteit sportsprinkels en boccia
Bowling alle leden

