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* NIEUW * NIEUW * NIEUW *
Bezoek onze website www.scabazoe.be
Wil je een versie van deze en alle volgende nieuwsbrieven ook via e-mail,
stuur dan je naam en je e-mail adres naar scabazoe@scabazoe.be

Scabazoe Freetime Activiteit
Night of the Proms

Op vrijdag 19 oktober 2007 gaan we met de groep Freetimers naar een de Night of the
Proms in het Sportpaleis van Antwerpen. Wil je mee, contacteer dan zo vlug mogelijk
Marc of Anja via telefoon 03-385 36 62 of 0474-97 16 45 of via mail:
scabazoe@scabazoe.be om je in te schrijven.
De prijs van deze activiteit is 40 Euro en daarin is dan je ticket, het vervoer en een drankje
inbegrepen. Zeker inschrijven vóór 8 oktober want het aantal plaatsen is beperkt. Vergeet
ook niet 40 Euro per persoon over te schrijven op rekeningnummer 001-3820509-46 met
vermelding van je naam + ‘Night of the Proms’.
Praktisch : we vertrekken omstreeks 19.00u. Precieze informatie volgt nog.

Verslag openingsbarbecue 2007
Al van 's morgens vroeg waren heel wat vrijwilligers aan het werk
om de barbecue voor te bereiden. Winkelen, groenten snijden,
glazen, borden en tassen afwassen, de BBQ opzetten, de toog
klaarmaken, tafels dekken, .... Alles klaar maken dus voor de
150 mensen die ingeschreven hadden. Vanaf 16u00 kwamen de
eerste mensen en tegen 18u00 was het een gezellige drukte! De
BBQ-bakkers waren ondertussen al een tijdje aan het bakken en
de buffettafel met groenten, salades en sausjes moest
voortdurend worden bijgevuld. Er werd heel wat gesmuld en
gedronken. Het was weer supergezellig en superlekker!!

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
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De zon was van de partij en alle tafels werden buiten gezet om toch maar van het zonnetje
te kunnen genieten. Het springkasteel was erg in trek bij de jongsten en ook in de
speelhoek werd er tot 's avonds laat gespeeld.
Kortom een prachtige dag om het nieuwe seizoen 2007-2008 te beginnen.
Kijk zeker ook eens op de website naar de foto’s van deze BBQ!

Sportsprinkels
Ook de sportsprinkels gingen weer van start op zondag 9 september.
13 kinderen en 5 begeleiders maakten er een sportieve start van het
nieuwe seizoen. Op de website vind je een verslag en foto’s van de
eerste sportsprinkels.
Er zijn nog 4 sportsprinkel-zondagen gepland vooraleer het jaar weer
ten einde is. De data voor 2008, volgen in de volgende nieuwsbrief.
07/10/2007 – 21/10/2007 – 4/11/2007 – 2/12/2007(wandeling) - 16/12/2007

Nieuwe Scabazoe t-shirts
Er kunnen nieuwe Scabazoe t-shirts worden aangekocht.
Ze zijn donkerblauw met een witte kleine opdruk het Scabazoe-logo vooraan
en SCABAZOE achteraan. Je hebt ze misschien al gezien op de barbecue, maar
er zullen ook foto’s te zien zijn op de website. Er zijn heel wat maten
beschikbaar: van XXXL tot S en kindermaten 7/8 jaar en 9/11 jaar.
.
De prijs van de t-shirts bedraagt 15 Euro, maar als je besteld vóór 22/10/2007, kan je ze
aan 14 Euro krijgen. Bestel je t-shirt(s) bij Marc via telefoon 03/385 36 62 of 0474-97 16
45 of via e-mail: scabazoe@scabazoe.be Vermeld zeker ook de gewenste maat. Schrijf
het geld dan zo snel mogelijk over naar rekening 001-3820509-46 met vermelding van je
naam + ‘t-shirt’ + maat van het t-shirt

Sportweekend 17 en 18 november 2007
Deze keer trekken we voor ons jaarlijks sportweekend naar zee
en verblijven we in het jeugdverblijfcentrum ”De Barkentijn” in Nieuwpoort!
We maken van de heenreis een heus avontuur : we reizen met lijnbus, trein
en tram tot in Nieuwpoort. Op zaterdagmorgen, rond 9u, vertrekken we op
de parking aan “De Toverfluit” in Zoersel. De deelnemers nemen zelf hun
middag-picknick mee voor onderweg.
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De overige bagage wordt met een auto naar de verblijfplaats gebracht. ‘s Zondags komen
we terug met een reisbus en die zet iedereen dan weer af rond 18.00u op de parking van
de “Toverfluit”. Het juiste uur van vertrek en meer details over wat je moet meenemen
volgen later in een aparte brief.
De prijs bedraagt 45 Euro voor leden en 60 Euro voor niet-leden. Hierin zit dan het
vervoer en het verblijf in volpension. Wacht niet te lang met inschrijven, de plaatsen zijn
beperkt. Inschrijven kan bij Marc op telefoon 03-385 36 62 of 0474-97 16 45 of via e-mail:
scabazoe@scabazoe.be Zo snel mogelijk inschrijven dus, zeker vóór 5 november 2007.
Gelieve ook te vermelden of je eventueel gratis reist met bus en/of trein (bijvoorbeeld met
BuzzyPass)
Je inschrijving is pas definitief als je het inschrijvingsgeld hebt overgeschreven naar
rekening 001-3820509-46 met vermelding van je naam + ‘sportweekend’.
Neem ook eens een kijkje op www.debarkentijn.be
Mogen we jullie er nog even aan herinneren om de lidgelden voor het seizoen
2007-2008 te betalen indien dit nog niet is gebeurd!
Lidgelden seizoen 2007-2008
Actieve leden:
1e lid van het gezin: 30 EUR
2e lid van het gezin: 25 EUR
3e en volgende:
20 EUR

Steunende leden:
1e lid van het gezin: 25 EUR
2e lid van het gezin: 20 EUR
3e en volgende:
15 EUR

Inbegrepen: lidgeld Scabazoe, lidgeld en
verzekering via de gezinssportfederatie GSF.
Lidgeld storten op rekening 001-3820509-46 met vermelding van ‘Lidgeld 2007-2008’, naam en
voornaam

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA :
Zondag 2 december - Winterwandeling met haringbak!

Oproep zwemmen
Donderdag van 19.30u tot 20.30u
Zwembad Pulderbos

We stellen nog steeds vast dat de belangstelling voor het zwemmen redelijk beperkt is.
Toch wensen we zwemmen in ons aanbod te behouden omdat dit vooral voor personen
met een handicap een aangewezen vorm van sport en beweging is. Daarom een oproep
aan alle leden om hun zwembroek/badpak uit de kast te halen en zich op donderdagavond
naar Pulderbos te begeven voor een gezonde en verfrissende zwembeurt.

