
         UITNODIGING 
           

 
             E I N D E L I J K….het is zover !!!!! 

                   SPECIAL OLYMPICS 2022 
 

              OVERHANDIGING CHEQUE VAN ONZE WANDELACTIE  
                              “WALK WITH INNER WHEEL “ voor SO 
                          

 OP ZATERDAG 28  MEI OM 14u00  
 

Waar: op het Sportcentrum van Blocry te Louvain-la-Neuve 
 
Wij nodigen jullie allen met genoegen uit om dit heuglijk gebeuren mee te maken.   
Dit evenement is gratis, met andere woorden iedereen is welkom om de atleten aan te moedigen 
of te genieten van de sfeer. 
 

Volledig programma van SO 
 
Woensdag 25 mei  om 19u00: Torch Run en Openingsceremonie van de 38 ste editie v/d Special 
Olympics Nationale Spelen op het Sportcentrum van Blocry te Louvain-la-Neuve. 
Onthaal vanaf 18u00 in de Guest tent op het Sportcentrm 
Donderdag -zaterdag : sportwedstrijden, Special Olympic Village, Healthy Athletes Programma enz.. 
Zaterdag 28 mei  : uitreiking cheque en slotceremonie  

Download hier het programmaboekje van de Nationale Spelen 

https://www.special-olympics.be/wp-content/uploads/2022/05/SOB-PROG-2022.pdf


Dringende oproep!!!!!!!. 
 

SPECIAL OLYMPCS VRAAGT NOG DRINGEND VRIJWILLIGERS VAN 25 mei tem 28 mei!!! 

Iedereen die aanwezig wenst te zijn als vrijwilliger, moet zich individueel registreren onder de “link” . 
Werken voor Special Olympics National Games 2022 | Eventication 
De dagen en taken kan jezelf kiezen. En nadien bij de vraag 'voor welk bedrijf/organisatie werkt u?', 
daar kan dan “Inner Wheel “aanvinken, want wij  staan ertussen! En dan wordt daar rekening mee 
gehouden met de verdeling van taken. Indien jullie graag samen werken, is het best om dezelfde type 
functies te kiezen en dit ook aan jullie uiteindelijke verantwoordelijke te laten weten. Binnen enkele 
dagen neemt hij/zij contact met jullie op om meer informatie te geven over de Spelen. 
 
Martine Sonia  en Thérèse zijn de 4 dagen als vrijwilliger al  aanwezig. Indien problemen met het 
registreren kan je Sonia 0472/68.34.90 bereiken.  
 
Alle info betreffende de spelen kan je terug vinden op de website “Welcome-Bienvenue-Welkom 
Special Olympics Belgium www.special-olympics.be  
In bijlage mobiliteitsplan en hieronder plan op welke sites de spelen plaatsvinden. 
 

WIJ HOPEN VAN HARTE U OP DEZE DAGEN TALRIJK TE MOGEN VERWELKOMEN !!!!! 
 
 

 
 

https://www.eventication.com/events/special-olympics-national-games-2022-louvain-la-neuve
http://www.special-olympics.be/


 
 
 


