SWIMSO 2015
Sporten voor MS

I.M.S.O.

Leuven Erasmus

Geachte,
Een dagje ontspanning voor het hele gezin!!! Uitstekend idee, zeker als U er ook een goed doel mee steunt!
Neem dus snel Uw agenda en noteer:
Zondag 12maart 2017 van 09.00 tot 18.00 uur
Zwembad Hofstade (“Hofstade Heide”)

SWIMSO 2017
Swimso is een zwemmarathon met een jarenlange traditie. De organisatie is in handen van vzw I.M.S.O.
(International Multiple Sclerosis Organisation) en Lionsclub Leuven Erasmus.
Bedoeling van SWIMSO is dat U een ploeg samenstelt om op een uur tijd zoveel mogelijk lengtes te zwemmen. U
laat zich daarvoor sponsoren per lengte of een vast bedrag. Meer informatie : zie link naar site van I.M.S.O.
Wij bieden tal van randactiviteiten aan. In de polyvalente zaal zal er een luchtkasteel, kindergrime, versieren van
cup-cakes, (aangepaste)volksspelen en uitheemse- en circusspelen plaatsvinden. Verder bieden we van 13u-15u
rolstoelsportinitiaties (basketbal, badminton, rugby, oefen- en fitnessparcours) aan, dit in samenwerking met vzw
To Walk Again.
Deze activiteiten worden gratis aangeboden, een vrije bijdrage is altijd welkom uiteraard.
De opbrengst gaat integraal naar personen met M.S.( verbonden met het Nationaal M.S.-Centrum), een aandoening
van het centrale zenuwstelsel die in België meer dan 10.000 mensen treft. Allerhande tussenkomsten in het
voordeel van de patiënten, ( hulpmiddelen, medicatie, welfare-activiteiten, toekenning van kosteloze lening,
Cybercafé, driemaandelijks tijdschrift,… U kan ons volgen op onze website: www.imso.be)
Van al dat sporten krijgt U natuurlijk honger en dorst. U vindt ter plaatse alles wat U nodig hebt om weer op
krachten te komen.
Schrijf U meteen in (voor 05 maart 2017) en kom op 12 maart 2017 met zoveel mogelijk vrienden en familie naar
Hofstade. Bent U niet vrij, dan kunt U ons altijd steunen door een bedrag te storten op rekeningnummer:
BE72 6528 3223 4016 van IMSO - SWIMSO (voor giften vanaf € 40,00 ontvangt U een fiscaal attest).
Hartelijk dank voor Uw medewerking!
De Donder Luc Gsm: 0477 / 20 91 19
Email: dedonder.luc@gmail.com
Coördinator
Aankondiging
Flayer zwemmarathon
Sponsoringformulieren
Wegbeschrijving
Deze documenten kun je downloaden van de site van IMSO:

