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Zoersel, juni 2009
Beste leden en sympathisanten,
Zoals elk jaar zijn in de maanden april en mei de agenda’s zeer goed gevuld. We durven
dan, een tijdje weinig van ons laten horen maar dan geldt het gezegde: geen nieuws goed
nieuws.
Met het einde van het seizoen in zicht willen we jullie toch nog enkele praktische
mededelingen laten!
Zondag 7 juni is er onze traditionele afsluiter van het seizoen. Na de verkiezingen, gaan
we met zijn allen bowlen en gewoontegetrouw zijn ook de ouders en chauffeurs welkom
op deze activiteit. Afspraak om 13.40u in de Thunderball te Halle zodat we om 14.00u
kunnen starten. Deelnameprijs is 3 EUR (bowling + 1 drankje).
Zaterdag 20 juni trekken we naar Nijmegen – Nederland om deel te nemen aan het
recreatief zitvolleybaltornooi van onze vrienden van GSNO. Vertrekuur en praktische
zaken worden verder afgesproken met de ingeschreven volleyballers.
Zaterdag 27 juni gaat het jaarlijks Massavolleybaltornooi VOC Amigos door in de
sporthal van de GSA, waar we aan deelnemen met onze zitvolleyballers. Als er voldoende
spelers zijn schrijven we in met 2 ploegen. Dus iedereen die wel eens een paar setjes wil
meedoen: kom onze ploegen versterken! Ook supporters
Gelieve ook al volgende data voor seizoen 2009-2010 in uw agenda te noteren:
5 september 2009: Scabazoe BBQ. Dit is onze belangrijkste activiteit om de kas te
spijzen. Graag nu al een oproep aan iedereen om familie en vrienden uit te nodigen op de
club-barbecue en een oproep voor vrijwillige medewerkers (voorbereiding, tap, bakken,…)
7 september 2009: begin zitvolleybal
13 september 2009: sportsprinkels
21 + 22 november 2009: sportief ontspanningsweekend Bosberg
6 december 2009: winterwandeling
6 maart 2009: gezellig samenzijn
NIEUW op woensdag – NIEUW op woensdag – NIEUW op woensdag – NIEUW
Vanaf september starten we met BOCCIA. Dit is een aangepaste vorm van petanque die
indoor gespeeld wordt en waaraan iedereen kan meedoen. Boccia gaat door op
woensdagavond van 19.30u tot 21.00u in het Zonneputteke te Zoersel.
Geïnteresseerd? meldt u alvast aan op scabazoe@scabazoe.be

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

