SCABAZOE v.z.w.
Sportclub Aangepaste Bewegingsactiviteiten Zoersel v.z.w.
Zoerselhoek 31, 2980 Zoersel Tel/fax 03-385 36 62 – Fortis 001-3820509-46
e-mail scabazoe@scabazoe.be - Lid van de Gezinssportfederatie B.G.J.G. vzw

Zoersel, juni 2007
Beste leden en sympathisanten,
Zoals jullie allemaal gemerkt hebben is het de afgelopen maanden redelijk stil
gebleven rond scabazoe. Door de overvolle agenda’s en de drukke bezigheden
schoot het er over om geregeld in de pen te kruipen.
Ondertussen naderen we echter het einde van het seizoen, sportsprinkels zijn zelfs
al van eind april gestopt. Hoog tijd dus om wat afspraken te maken en enkele
datums vast te leggen.
9 JUNI 2007: zitvolleybaltornooi te Nijmegen – deelnemers vinden meer informatie
in bijlage
10 JUNI 2007: Scabazoe Bowling. Na de stemverrichtingen verzamelen we om
13.45u in de Thunderball te Halle voor een partijtje bowling. We hebben 6 banen
gereserveerd zodat ook de ouders- chauffeurs mee een balletje kunnen rollen.
Deelnameprijs: 2,5 EUR (bowling + 1 drankje)
23 JUNI 2007: Amigos Massavolleybaltornooi in de GSA. Zoals de vorige jaren
doen we mee met onze zitvolleybalploeg. Als er genoeg deelnemers zijn spelen we
met 2 teams. Wie wil meedoen geeft dit door aan Marc en Anja. Supporters zijn
altijd welkom.
Gelieve volgende data voor volgend seizoen alvast te noteren in uw agenda:
1 september 2007:
3 september 2007:
9 september 2007
7 oktober 2007:
17-18 november 2007:
2 december 2007:
1 februari 2008 (vrijdag)
8 maart 2008

sportsprinkels
zo 10.30-12.00u

Turnzaal Zoersel
omnisport aangepaste sporten
voor kinderen met een handicap
vanaf 6 jaar samen met brussen

Scabazoe BBQ
begin zitvolleybal
begin Sportsprinkels
Zoersel stript
scabazoe weekend AAN ZEE
scabazoe winterwandeling
scabazoe familiekwis
scabazoe teerfeest

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

