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Leste leden en sympathisanten,
Het bestuur van Scabazoe
wenst jullie allemaal
een gelukkig, gezond
en goed gevuld sportief 2009

De kerst- en nieuwjaarsdagen zijn ondertussen
weer voorbij, hoog tijd dus voor
een nieuwjaars-nieuwsbrief met een vooruitblik
op wat er te gebeuren staat.
Vrijdag 30 januari 2009 – ZONNEPUTTEKE Zoersel

7de Scabazoe Familiequiz

Op onze jaarlijkse familiequiz willen we de kennis, het geheugen en de zintuigen van onze
leden en sympathisanten wel eens testen. Het wordt een gezellige avond voor amateur
quizploegen met naast weet- en gokvragen ook proeverijen. Deze quiz dient om geld in het
bakje te brengen voor onze werking. Als jullie allemaal zorgen voor een ploeg dan wordt
het een gigantisch succes! Toegevoegd vinden jullie dan ook 2 affiches om op het werk, op
school, op je auto, in het buurthuis, 8 of waar dan ook op te hangen en alzo reclame te
maken voor onze quiz!! Aarzel niet, en stel zelf een ploeg samen en schrijf je zo snel
mogelijk in!! Als je geen quizzer bent maar je wil wel graag mee een handje uit de mouwen
steken dan ben je ook van harte welkom, graag een seintje aan Marc. Ook kwaliteitsvolle
prijzen voor kwis of tombola kunnen we nog volop gebruiken!
Zaterdag 21 februari 2009 – Zonneputteke
Scabazoe clubfeest
Ook dit jaar willen we al onze leden en symphatisanten
ontmoeten op ons supergezellig clubfeest . We starten het
feest met lekker eten en daarna voorzien we de
mogelijkheid om een danske te placeren. Reserveer
alvast deze datum, het inschrijvingsformulier volgt spoedig.

sportsprinkels

zwemmen
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omnisport aangepaste sporten
voor kinderen met een
handicap vanaf 6 jaar samen

vrij zwemmen, voor alle leden

personen vanaf 15 jaar met een

met en zonder handicap

handicap, samen met brussen,
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15 maart 2009 – G-sport beurs te Wuustwezel

Op die sportdag worden een aantal aangepaste sporten gedemonstreerd en kunnen alle
deelnemers deze sporten eens uitproberen. Scabazoe neemt aan deze sportbeurs deel met een
stand en al onze leden kunnen mee om eens van andere sporten te proeven. Verdere informatie
volgt.
Deze activiteit is voor alle leden en vervangt sportsprinkels op die dag!

26 april 2009 – 10.30u tot 13.30u afsluitdag sportsprinkels

Superhelden
Kennen jullie K3 nog? Kim, Kelly en Caroline zijn drie meisjes van het Mariagaarde instituut die met
Scabazoe kwamen kennismaken op het sportweekend in Malle en die begin dit jaar ook al eens
kwamen meedoen op sportsprinkels. Zij komen ons op 26 april uitleggen wat je moet kunnen om
een superheld te zijn en ze zullen testen of onze sportsprinkels de titel superheld waard zijn! We
sluiten het seizoen af met een pannenkoek en chocomelk! Meer info volgt.

07 juni 2009 – 14.00u Bowling
We sluiten elk jaar het seizoen af met een partijtje minigolf of een ... bowling. Dit jaar trekken we
weer naar de Thunderball in Sint-Antonius om een balletje te rollen en een kegeltje om te gooien.
Omdat het nog maar eens een verkiezingsdag is beginnen we pas om 14.00u zodat iedereen ruim
de tijd heeft om zijn burgerplicht te vervullen. Iedereen mag meedoen, ook ouders, broers en
zussen. Verdere info volgt.

KALENDER seizoen 2008-2009
Nog even een herinnering aan de data van onze activiteiten:
30/01/2009
01/02/2009
07/02/2009
15/02/2009
29/03/2009
15/03/2009
29/03/2009
26/04/2009
15+16/05/09
07/06/2009
13/06/2009
27/06/2009

Familiekwis
Sportsprinkels
6u mountainbike
Sportsprinkels
Sportsprinkels
G-sport-dag voor alle leden
Sportsprinkels
Sportsprinkels
Survivaltrophy
Bowling (verkiezingsdag)
GSNO - zitvolleybaltornooi
Amigos - zitvolleybaltornooi

20.00u
10.30u
20.00u
10.30u
10.30u
Ganse dag
10.30u
10.30u – 13.30u
Info volgt
14.00u
Ganse dag
Ganse dag

Zonneputteke
GB Zoersel
Dorpsplein Halle
GB Zoersel
GB Zoersel
Wuustwezel
GB Zoersel
GB Zoersel
Halle
Sint-Antonius
Nijmegen
GSA

En uiteraard niet vergeten:
Elke maandag om 20.00u in de GSA: zitvolleybal
Elke donderdag van 19.30u tot 20.30u in Pulderbos: vrij zwemmen

Survival Trophy Voorkempen - editie 2009
SCABAZOE vzw

Survival Trophy Voorkempen is een vereniging die jaarlijks drie sportieve evenementen
inricht in Halle Zoersel. STV bestaat uit een groep enthousiaste buitensporters die de
opbrengst van hun activiteiten schenken aan één of meerdere goede doelen. Als
tegenprestaties verlenen de gekozen organisaties hun medewerking bij de organisatie van
de evenementen.

07-02-2009 – 6 u mountainbike – dorpsplein Halle Zoersel – www.6uren.be: een wedstrijd van
6u op een mountain-bike of veldtoerfiets door de Halse bossen. Om 15 u wordt het startschot
gegeven en de wedstrijd eindigt precies 6 u later in de duisternis.
15+16- 05-2009 – Survival Trophy – kasteelpark Halle – www.survivaltrophy-voorkempen.be:
op vrijdag avond worden de teams ontvangen en krijgen ze hun instructies voor een nachtelijke
oriëntatieloop. Ze vertrekken bij het vallen van de duisternis en moeten voor middernacht zoveel
mogelijk punten verzamelen. Op zaterdag krijgen de deelnemers een uitgebreid ontbijt en maken ze
zich klaar voor een wedstrijd die een ganse dag zal duren... ’s namiddags komen ze terug aan in
het park waar ze nog een aantal proeven moeten afleggen maar waar ook een aantal
randactiviteiten voor toeschouwers voorzien zijn.
26-09-2009 – Stratenloop – dorpsplein Halle – www.stratenloop.be: stratenloop voor iedereen
die wil deelnemen met voor kinderen verschillende reeksen met een verschillende afstanden en
voor volwassenen keuze uit 5 of 10 km.
Voor de 6 u mountainbike worden 6 medewerkers gevraagd van Scabazoe van 20.00u tot het
einde (omstreeks 01.00 u) om mee te tappen, op te dienen, af te ruimen en op het einde mee
af te breken. Hierbij doen we een oproep aan onze leden en ouders om mee een handje te
komen helpen! Graag zo snel mogelijk een seintje!
Voor de andere evenementen wordt later een nieuwe oproep gedaan met meer details.

