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Beste sportvrienden, 
 
 
De kalender tikt al aardig richting april. Het einde van ons sportseizoen komt nader. Hoog tijd 
alweer voor een nieuwsbrief met de activiteitenkalender tot aan de zomer… en een terugblik op 
wat voorbij is. 
 
 
Komende activiteiten: 
 
Wandeling/zoektocht door Sint-Antonius: 19 april 2015 – 10.30u 
 
Vertrek aan de Amigos Arena, Achterstraat 32 te Sint-Antonius-Zoersel 
 
We wandelen door de kleine weggetjes van Sint-Antonius voor een leuke zoektocht. Om 12.30u 
verwent Amigos-kok Willy ons met lekker stoofvlees en frietjes. Een unieke gelegenheid voor al 
onze leden om eens gezellig bij elkaar te komen en een beetje bij te babbelen. Iedereen is welkom, 
sportsprinkels, zitvolleyballers en zeker ook onze zwemmers! Breng gerust je partner en 
gezinsleden en sympathysanten mee. Graag vooraf even per mail of telefoon laten weten met 
hoeveel je komt zodat er zeker genoeg te eten is!  
De wandeling is ongeveer 3,5 km en toegankelijk voor rolstoelen, buggy’s en kinderfietsten. Ook 
wie niet mee wandelt kan vanaf 12.30u mee komen genieten van het culinaire gedeelte.  
 
Deelnameprijs:  volwassenen 10 Euro (Stoofvlees met frietjes + 1 drankje)  

Kinderen -12j  7 Euro ( stoofvlees of curryworst met frietjes + 1 drankje) 
 
 
Zitvolleybal 
 
Traditiegetrouw nemen we aan het einde van het seizoen deel aan enkele recreatieve tornooien. 
Dit jaar zijn er ook nog enkele uitnodigingen voor demo- en vriendenwedstrijden. We hopen dat 
jullie allemaal aan zoveel mogelijk wedstrijden kunnen deelnemen. De juiste data vind je verderop. 
Na het laatste tornooi (27 juni) voorzien we ’s avonds nog een verrassingsactiviteit voor onze 
zitvolleyballers. 
 
 
 
Einde seizoen: bowling op 31 mei 
 
Het ene jaar gaan we minigolfen, het andere jaar gaan we bowlen. Dit jaar zijn we terug op het 
‘andere’ jaar en gaan we een partijtje bowlen. Juiste plaats, uur en kostprijs worden nog 
doorgegeven. Alle leden zijn welkom, ook ouders, brussen, partners en iedereen die in de loop van 
het sportseizoen heeft meegeholpen om onze activiteiten voor iedereen een succes te maken.  
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Terugblik - Sportweekend Vakantiehuis Home Fabiola 
 
Op 27 februari, 28 februari en 1 maart ’15 trokken we met een ganse ploeg naar Maasmechelen 
voor ons jaarlijks ‘Sport- en ontspanningsweekend’. 
 
De cijfers: 

Totaal aantal mee op weekend: 41 35 vertrokken met de bus in Sint-Antonius.  
De anderen waren al vroeger op pad met al het 
nodige materiaal en om alles in gereedheid te 
brengen… 

Deelnemers 21 Genoten samen van een uitgebreid sport- en 
ontspanningsprogramma en hebben er met hun 
geweldige humeur en goesting voor gezorgd dat 
het voor iedereen een super-weekend was! 

Monitoren, hulpmonitoren en 
begeleiders 

9 Die er samen voor zorgden dat het programma 
voorbereid was en ook tot een goed einde kwam. 

Stagairs van AP-hogeschool 5 Die ons in het kader van een inleefstage een 
helpende hand kwamen toesteken en er samen 
met ons voor zorgden dat alles vlekkeloos is 
verlopen.  

Begeleiders vanuit de club 5 Die er voor gezorgd hebben dat het eten op tijd op 
tafel stond, de afwas gedaan was en waar nodig 
op tijd en stond een helpende hand toegestoken 
hebben. 

Verpleegster 1 Die iedereen die het nodig had snel en deskundig 
verzorgd heeft met nog een dikke knuffel er 
bovenop. 

 
Kort verslag door Nele voor op school: 
“ sportweekend vrijdag film ge kijken fc de kampoenen heel maal uit ge zien en om 00u gaan 
slaapen zaterdag opstaan gaan we eten en daar na sporten buiten fietsen en na middag om 16 00 
u zwemmen bubbelbad en daar naar huis om te eten ik hebt ge zingen samson en gert alles is op 
amika ook en daar na slapen zondag opstaan eten tennis in de zaal en daar na eten we frietjes 
radio heeft ge zeggen en daar na naar huis toe met de bus “ 
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Met een beetje uitleg voor wie er niet bij was… 
De eerste activiteit na aankomst van de bus was natuurlijk het verdelen van de kamers en het 
klaarmaken voor de nacht. Onze voorwacht had al zoveel mogelijk bedden opgedekt zodat dat snel 
achter de rug was en de kleintjes, gezien het toch al late uur, in hun bedje konden kruipen. 
Voor de groteren hadden we een film van FC De Kampioenen op het programma. 
 
Zaterdag voormiddag hebben de sportsprinkels een ganse reeks (loop)spelletjes met kaarten en 
dobbelstenen gedaan. De groten maakten een wandeling over het domein, gedeeltelijk te voet, 
gedeeltelijk met een ‘Hoom-mobiel’, een grote go-cart voor 8 personen. 
 
In de namiddag gingen we allemaal naar buiten voor de fabiola-golf of een potje voetbal of gewoon 
spelen in de speeltuin. Ons 4-uurtje genoten we in de ‘Finse Kota’ bij een lekker houtvuur. Daarna 
trokken we naar het zwembad met glijbaan, stroomversnelling, bubbelbad en luchtkussen op het 
water. En diegene die niet zo’n zin hadden in een zwempartijtje deden een gezelschapspel.  
 
Na het avondmaal was er een karaokeavond. De volledige playlist vermelden is onmogelijk maar 
naast Samson en Gert ‘Alles is op’ en Amika stonden ook De Ghostrockers, Bart Peeters, 
Snollebolleke tot en met Queen, The Beatles en Meatloaf op het programma. Deze nieuwigheid is 
al onmiddellijk gepromoveerd tot een vast onderdeel van het sportweekend. 
 
Zondag speelden de groten badminton (geen tennis) en konden de kleintjes genieten van het 
luchtkasteel afgewisseld met verschillende kring- en andere spelletjes.  
 
Het weekend werd afgesloten met een lekkere portie stoofvlees met frietjes (het was dan ook de 
Nationale Stoofvlees Met Frieten Dag) en een ijsje als dessert. Kort daarna arriveerde de bus die 
ons veilig terug naar huis bracht. 
 
Voor foto’s verwijzen we naar onze website en naar onze besloten facebook groep. 
Wie graag lid wil worden van deze groep kan zich aanmelden op facebook. Gelieve wel de privacy-
voorwaarden strikt na te leven!  
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KALENDER Einde seizoen 2015 
 

Zondag 19 april 2015 Wandelactiviteit alle leden met aansluitend een gezellige 
babbel bij een bord Stoofvlees met frietjes 

Zondag 31 mei 2015 Afsluiting van het sportseizoen voor alle leden: 
Bowling bij Thunderball 

 
 

Zitvolleybal kalender 

25 April – namiddag Demonstratie/workshop op Reva-Beurs Gent 

9 Mei – ganse dag Zitvolleybaltornooi GESPOSS – Oss Nederland 

23 Mei – namiddag Demonstratiewedstrijd tegen VC Kruikenburg in Ternat 

6 Juni – ganse dag Zitvolleytornooi KOPROL Nijmegen – Wijchen Nederland 

27 Juni – ganse dag Massatornooi Amigos – Sint-Antonius Zoersel 

27 juni – ‘s avonds Verrassingsactiviteit zitvolleyballers 
 
 
 

 


