SWIMSO 2009
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 29 maart 2009 van 09.00 tot 20.00 uur
Zwembad Hofstade (“Hofstade Heide”)

SWIMSO 2009
Swimso is een zwemmarathon met een jarenlange traditie. De organisatie is in handen van vzw IMSO
(International Multiple Sclerosis Organisation) en Lionsclub Leuven Erasmus.
De opbrengst gaat integraal naar personen met MS, een aandoening van het centrale zenuwstelsel die in België
meer dan 10.000 mensen treft.
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.
Het zwemmen blijft onze centrale activiteit, maar dit jaar is nog heel wat meer te beleven.
Wie het liever rustig houdt, kiest voor een gezellig wedstrijdje petanque of meerdere volksspelen . En ook de
kinderen zullen zich niet vervelen: voor hen voorzien wij animatie in het zwembad, een grimestand, een
tekenhoek,…
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, inclusief een authentiek Belgisch “Frietkot”.
Sporten voor MS ? Gewoon doen!
Schrijf U meteen in en kom op 29 maart 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 310-0453400-11 van SWIMSO
(voor giften vanaf € 30 ontvangt U een fiscaal attest).
Hartelijk dank voor Uw medewerking!
Veerle De Baerdemaeker (Tel.: 02-597 86 81 / na 18.00 uur: 0477-55 31 63)
Coördinator
Aankondiging
Flayer zwemmarathon + volksspelen
Sponsoringformulier
Wegbeschrijving
Deze documenten kun je downloaden van de site van IMSO: http://www.imso.be/SWIMSO/Swimmarathon.nl.htm

