BEVEREN | SINT-NIKLAAS | BELGIUM 2019

SPECIAL OLYMPICS
29|05|19 > 01|06|19

INHOUD
Beste inwoners,

3 Voorwoord

Wellicht heeft u al ergens opgepikt dat Beveren dit jaar fiere gastgemeente is van een bijzonder sportevenement.
Van 29 mei tot 1 juni is Beveren, samen met Sint-Niklaas, het centrum van de G-sport.
We verwelkomen dan maar liefst 3 500 atleten met een verstandelijke beperking en hun entourage.
Tijdens de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium zullen ze, elk op hun eigen niveau, een prestatie
neerzetten om u tegen te zeggen.

4 Kom supporteren
5 Special Olympics Belgium
		Wie zijn ze, wat doen ze.

Epicentrum van het evenement is Sportpark Beveren, de groene sportoase in het centrum van Beveren. Maar
ook op andere locaties in de gemeente en in medegaststad Sint-Niklaas zal gestreden worden om de medailles.
Special Olympics Belgium maakt samen met gemeente Beveren van deze Nationale Spelen een groots
evenement met randanimatie voor jong en oud. Tijdens het driedaags evenement zal er van ’s morgens tot
’s avonds van alles te beleven zijn in en rond de Kiwanis Village.

6 Overzicht sportacitiviteiten
8 Programma
			
8 woensdag 29 mei

Bij grote evenementen en solidariteitsacties tonen Beverenaars graag hun groot hart. Ik ben er zeker van dat
we ook voor deze Spelen weer kunnen rekenen op jullie betrokkenheid, gulheid en enthousiasme. Heel wat
inwoners stelden zich al kandidaat om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. De verkoop van de
sporteendjes, om de atleten van Special Olympics ook financieel een hart onder de riem te steken,
loopt als een trein.

			
9 donderdag 30 mei
			
10 vrijdag 31 mei
			
11 zaterdag 1 juni

Als gemeentebestuur steunen we Special Olympics voluit. Naast het sportieve belang verenigt dit soort events
onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Zo brengen we onze slogan ‘Beveren Verbindt’ tot leven.

ADRESSEN LOCATIES

De gemeentediensten, het team van Special Olympics Belgium, ouders en begeleiders van de atleten, supporters,
alle vrijwilligers, lokale verenigingen, handelaars en bedrijven slaan de handen in elkaar om er samen voor te
zorgen dat het sporthoogdagen worden voor deze bijzondere atleten.

ATLETIEKPISTE
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren

Ik wil hen allen bedanken voor hun inzet en u, beste lezer,
vriendelijk oproepen om te komen supporteren. Tot dan!

VOETBALZONE
Lindenlaan 109 | Beveren

Marc Van de Vijver				
Burgemeester

LAGO BEVEREN DE MEERMINNEN
P. Steenssensstraat 108A | Beveren
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
TC BECKHAND
Gasdam 4 | Beveren
KIWANIS VILLAGE
Klapperstraat 103 | Beveren
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KOM SUPPORTEREN
3 dagen lang geven onze sporters het beste van zichzelf. De voorbije maanden hebben ze getraind dat
de stukken er van af vliegen. Ze hebben ze zich klaargestoomd om alles te geven tijdens dit grootste
sportevent voor mensen met een verstandelijke beperking in België.
Zij vragen uw steun: kom voor hen supporteren in Beveren (of Sint-Niklaas). Ook een aantal Beverse
atleten zullen onze eer verdedigen.
De sporters van Special Olympics zijn niet alleen echte sportfanaten, ze houden ook wel van een feestje. Daarom zijn de Nationale
Spelen meer dan sportwedstrijden alleen. In de Kiwanis Village, het evenementendorp in Sportzone Beveren, hebben we voor de
deelnemers, maar ook voor u, een heel programma voorzien met animatie, workshops en knaloptredens.

SPECIAL OLYMPICS BELGIUM
WIE ZIJN ZE, WAT DOEN ZE
Special Olympics Belgium werd opgericht in 1979. Hun missie is om personen met een verstandelijke beperking de
mogelijkheid te bieden om sport te beoefenen en aangepaste trainingsprogramma’s te volgen. Zo kunnen ze zich zowel
op persoonlijk als op sociaal vlak verder ontplooien. Ze willen ook het taboe rond verstandelijke beperking, dat er jammer
genoeg nog steeds is, doorbreken.
Special Olympics Belgium streeft ernaar om 20 000 personen met een verstandelijke beperking aan het sporten te krijgen
tegen het jaar 2020.
Ze kunnen daarbij op de steun rekenen van tal van sportpersoonlijkheden. Tia Hellebaut en Kevin De Bruyne zijn meter en
peter van de Belgische afdeling van de organisatie.
Elk jaar organiseert Special Olympics Belgium de Nationale Spelen, een groots evenement dat in België meer dan 10 000
mensen samenbrengt. Vorig jaar stonden 19 sportdisciplines op het programma. Dit jaar zal er ook gezeild worden in
recreatiepark De Ster in Sint-Niklaas.

“Een grootse prestatie
verdient een groot publiek”

SPECIAL OLYMPICS VERSUS PARALYMPICS
Bij Special Olympics kampen sporters met een verstandelijke beperking tegen elkaar. Atleten van alle niveaus zijn
toegelaten. Deelnemen en plezier staan centraal.

Special Olympics Belgium

De Paralympics zijn de spelen voor atleten met een lichamelijke beperking; Ze trainen op hetzelfde niveau als atleten zonder
beperking en gaan ook resoluut voor de gouden plak.

PLAY UNIFIED
Play Unified is een aparte categorie binnen Special Olympics. Hier sporten atleten met en zonder verstandelijke beperking
samen in één team met als doel niet enkel de overwinning behalen maar ook te werken aan de sociale integratie van de
sporters met een verstandelijke beperking. Unified haalt het beste uit beide atleten: leert de ene iets inzake techniek, dan
krijgt de andere een lesje in beleving en overgave! Dit jaar vinden volgende activiteit plaats: baseball, volleybal, rugby,
karate, yoga en golf.
Wilt u individueel of met uw club meewerken aan dit fantastisch Unified-verhaal? Surf dan naar http://playunified.be/nl.

“Komen jullie ons aanmoedigen? ”
4
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OVERZICHT SPORTACTIVITEITEN
Drie Lindekens

DONDERDAG 30 MEI 2019
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Stadionplein

Stadionplein

2 500 atleten zullen in Beveren om de medailles strijden in 11 disciplines. In het programma hiernaast
ziet u wanneer en waar u hen kunt komen aanmoedigen. Alle sportactiviteiten starten vanaf 9 uur en
eindigen tussen 16 en 18 uur. In alle sportaccommodaties zal het programma in detail uithangen.

VRIJDAG 31 MEI 2019
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Jammer genoeg is er weinig parkeermogelijkheid dichtbij het eventterrein omdat er parking voorbehouden wordt voor de
deelnemers en de organisatie. We willen iedereen aanmoedigen om, indien mogelijk, met de fiets of te voet te komen.
Er wordt extra parkeergelegenheid voorzien op een weiland op de hoek van het Zillebeek en de Kromstraat.
Tijdens de spelen zal in de straten rond het terrein duidelijke verkeerssignalisatie geplaatst worden.
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12.00

13.00

14.00

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

18.00

Badminton > locatie 6

>18.15 uur

Floorball > locatie 2

17.00

Aangepaste Motorische Activiteiten SG > locatie 3
Aangepaste Motorische Activiteiten > locatie 3
Tafeltennis > locatie 6
Voetbal > locatie 1
Zwemmen > Lago De Meerminnen | locatie 4
Tennis > TC Beckhand
Basket > Sporthal ’T Wit Zand
PU Baseball > locatie 5
PU Yoga* > locatie 5

9.00

9.15

9.30

10.00

11.30

12.00

13.00

14.00

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

18.00

Aangepaste Motorische Activiteiten > locatie 3
Atletiek > atletiekpiste | locatie 7
Badminton > locatie 6

>17.45 uur

Floorball > locatie 2
Aangepaste Motorische Activiteiten SG > locatie 3

16.45

Aangepaste Motorische Activiteiten > locatie 3
Tafeltennis > locatie 6
Voetbal > locatie 1

>17.30 uur

Zwemmen > Lago De Meerminnen | locatie 4

>17.30 uur

Tennis > TC Beckhand
Basket > Sporthal ’T Wit Zand

>18.30 uur

PU Golf > locatie 5
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11.00

PU Rugby > locatie 5

Festihut

q Voetbal
② Floorball
③ APA-MA/SG
④ Zwemmen
⑤ Play unified
⑥ Badminton

Parking

9.30

CAMPING
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ZATERDAG 1 JUNI 2019
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* Play Unified Yoga: 2 sessies van 30 min. Start om 16.30 en 17.15 uur.
Vinkendam

➋

9.00

Aangepaste Motorische Activiteiten > locatie 3
Atletiek > atletiekpiste | locatie 7

9.00

9.15

9.30

10.00

11.00

12.00

13.00

Aangepaste Motorische Activiteiten > locatie 3
Atletiek > atletiekpiste | locatie 7
Badminton > locatie 6

14.00

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

18.00

13.30

>12.45 uur 13.45

Floorball > locatie 2

14.00

Aangepaste Motorische Activiteiten > locatie 3

13.30

Tafeltennis > locatie 6

13.30

Triathlon

>12.30 uur

14.00

Voetbal > locatie 1

15.30

Zwemmen > Lago De Meerminnen | locatie 4
Tennis > TC Beckhand

16.00

Basket > Sporthal ’T Wit Zand
PU Karate** > locatie 5
** Play Unified Karate: 2 sessies van 30 min. Start om 10 en 11.30 uur.

startuur uitreiking medailles
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PROGRAMMA DONDERDAG 30 MEI 2019
SPORTWEDSTRIJD
Op deze eerste dag van de sportwedstrijden staan volgende
sportdisciplines op het programma: atletiek, badminton, floorball,
tafeltennis, voetbal, zwemmen, tennis en basket.

Passeert de Torch Run langs uw werk of
bedrijf? Kom dan even aan de straatkant
staan om de deelnemers aan te moedigen!

Welke wedstrijden u waar en wanneer kunt bekijken, vindt u in het
overzicht op pagina 7.
Voor Special Olympics-atleten die voorgenoemde sporten niet
voldoende beheersen, is er een aangepast wedstrijdprogramma
onder de noemer ‘Aangepaste Motorische Activiteiten’.

TORCH RUN WO 29|05 | 14 UUR
CORTEWALLE BEVEREN

RANDANIMATIE

Special Olympics Belgium kreeg van het Internationaal Olympisch Comité het privilege om bij de
opening van de Nationale Spelen de Olympische vlam op te voeren.

’T MUIZENNEST

KOM DE ATLETEN AANMOEDIGEN TIJDENS DE TORCH RUN.
Tijdens de Torch Run zullen 200 lopers, waaronder heel wat deelnemende atleten, de ‘Vlam van de Hoop’ van Beveren naar de
openingsceremonie in Sint-Niklaas brengen.
We nodigen iedereen uit om vanaf 12.30 uur de lopers te verwelkomen. DJ One-T zweept de boel op met uiterst dansbare plaatjes.
Om 14 uur geeft de burgemeester het startschot en wuiven we de atleten uit. Plaats van de afspraak: het grote grasveld van
Cortewalle (kant N70).

In en rond de Kiwanis Village organiseren we allerlei superleuke activiteiten,
workshops en optredens en dit alles GRATIS!

30 mei tot 1 juni vanaf 10 uur | Kiwanis Village
Kom samen met ’t Muizennest knutselen aan een ‘groeiend’ kunstwerk met ecologisch
verantwoorde materialen. Voor jong én oud. Laten we er samen iets mooi van maken?
tmuizennest

JEPPA SPORT
30 mei tot 1 juni vanaf 10 uur | Kiwanis Village
Jeppaaa!! Kom drie dagen genieten van onze uitdagende Jeppa Sport-activiteiten! Bots je
vrienden omver in een bubbleball, bouw een gigantische toren in bamboe of leer schieten
met pijl en boog.

OPENINGSCEREMONIE WO 29|05 | 19.30 UUR
GROTE MARKT SINT-NIKLAAS

www.jeppasport.com

3 400 atleten zullen voorafgegaan door hun clubvlag, defileren op de Grote Markt. Alle deelnemers leggen de Olympische eed af.
De vlaggen worden gehesen. Het officiële gedeelte eindigt met de intocht van de ‘Vlam van de Hoop’. Special Olympics atleten
legden overdag met deze vlam een parcours van 15 km af. De vlam zal de atleten gedurende de vier dagen van de Nationale
Spelen aanvuren.

Bewijs je even of jij wel echt de beste Fifa speler bent? Daag je graag je vrienden uit? Dan is
dit de ideale kans om er volledig voor te gaan!

Muziek en dans zullen het protocollaire gedeelte de nodige ‘schwung’ geven. De openingsceremonie wordt afgesloten met een
groot spektakel. Iedereen is welkom en de toegang is gratis!
Goed om weten: de Grote Markt en ook de parking er onder worden afgesloten vanaf 15 uur.

FIFA TOERNOOI
30 mei tot 1 juni vanaf 10 uur | Kiwanis Village

INIMINI YOGA
16.30 (sessie 1) en 17.15 uur (sessie 2) | Baseballterrein
Eén van de 'Radio 2 Play Unified Experiences' activiteiten waar iedereen de mogelijkheid
heeft om in alle rust de eerste sportieve dag af te sluiten ... Inschrijven is niet nodig!

DELACOVER
19.30 uur | Kiwanis Village
Deze coverband met een ijzersterke live-reputatie brengt covers van de afgelopen 40 jaar
(pop, rock, disco, dance, populair). Hun enige doel: iedereen uit de bol laten gaan!

DJ RANDY
21 tot 23 uur | Kiwanis Village
DJ Randy leerde het vak in Jeugdhuis Togenblik. Zijn motto: “My life is music and music is life!”
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PROGRAMMA VRIJDAG 31 MEI 2019

PROGRAMMA ZATERDAG 1 JUNI 2019

SPORTWEDSTRIJD

SPORTWEDSTRIJD

Vandaag doen onze atleten een gooi naar goud
in de disciplines atletiek, badminton, floorball,
tafeltennis, voetbal, zwemmen, tennis, basket en
wedstrijden ‘Aangepaste Motorische Activiteiten’.
Een overzicht vindt op pagina 7.

Op deze laatste dag van de Spelen komen de atleten aan de
start voor de triatlon. Daarnaast staan ook de sporten van de
2 voorbij dagen op het programma (meer info zie pagina 7).

RANDANIMATIE
Doorlopend kunnen de kids knutselen met ’t Muizennest, sporten met
Jeppa Sport en Fifa Toernooi spelen (meer info zie pagina 9).

SMOELTJESVERF
11 tot 17 uur | Kiwanis Village
Stap binnen in een betoverende fantasiewereld waar leeuwen, ridders en
prinsessen tot leven komen met de kindergrime en glittertattoo’s van Smoeltjesverf.

SLUITINGCEREMONIE

RANDANIMATIE
Ook deze dag gonst het van (gratis) activiteiten in de Kiwanis Village.
Doorlopend kunnen de kids knutselen met ’t Muizennest, sporten
met Jeppa Sport en Fifa Toernooi spelen (meer info zie pagina 9).

FEEL YOUR STYLE
10.30 tot 18 uur | Kiwanis Village
Van glitters tot ballonnen en cupcakes of toch liever een coole vlecht? ‘Feel
Your Style’ geeft je kapsel een heuse ‘feest-lift’!

BALLONNENPIRAAT
13 tot 16 uur | Kiwanis Village
De Beverse Ballonnenpiraat tovert in enkele minuten de tofste figuren uit
zijn mouw. Kom een kijkje nemen en laat je verrassen …

SAM GOORIS
20.30 uur | Kiwanis Village
‘Laat het gras maar groeien’ is ondertussen 24 jaar oud maar blijft een
absolute meezinger. Sam Gooris laat de boel gegarandeerd ontploffen!

RUDY JONES
21.15 uur | Kiwanis Village-Chalet

17 uur tot 18 uur | Kiwanis Village
De slotceremonie start met een parade van de clubs. Na een optreden van TomCat
wordt de Olympische vlam officieel gedoofd.

BBQ
18.15 tot 20.30 uur | Kiwanis Village
Iedereen welkom om te komen barbecueën aan een spotgoedkope prijs!
Inschrijven kan tot 22 mei via beveren.kwandoo.com. Meer info zie achterkant.

GEMEENGOED
18.30 uur | Kiwanis Village
Oma Nicole Willaert laat zich flankeren door haar muzikale kinderen en
kleinkinderen. Samen brengen ze zowel Vlaamse kleinkunst als Sinatra en Bruno
Mars. Meer dan een halve eeuw muziekgeschiedenis passeert de revue.

LENN-ART
20 uur | Kiwanis Village
Lennart geeft het startschot van het laatste feestje. Zijn track stond al op nummer
27 in top 50 van MNM!

DJ NIVE & NEEKID
21 uur | Kiwanis Village

Eigen nummers, covers, in het Nederlands of Engels, Rudy Jones brengt
sowieso ambiance in de keet!

Ondertussen hebben deze twee heren al verschillende topreferenties, van live
setjes op Studio Brussel en Q-music tot festivals zoals Crammerock, Beveren
Festivalt en Sunrise festival.

DJ B C-RIOUS

MICHAEL AMANI

22 tot 0 uur | Kiwanis Village-Chalet
Deze DJ die zijn sporen al verdiende in grote clubs en op festivals zoals
Noxx, Versuz en Tomorrowland vindt het een grote eer om tijdens deze
spelen een onvergetelijke set te komen geven.
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23 uur | Kiwanis Village

Amani sluit de Spelen af in stijl! Deze wonderboy heeft festivalreferenties zoals
Laundry Day en Tomorrowland en speelt elk weekend alle feestjes plat over heel
België!
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KOOP ER EENTJE
Koop een sporteendje voor slechts 5 EUR en
steun de atleten van Special Olympics Belgium!

Proef het biertje dat we exclusief voor de
spelen lieten brouwen door brouwerij Brunn en
Stanium van Bier Verenigt.
‘G-ewoon Speciaal’ is een zacht blond biertje van 7°.
De fijne hoppen zorgen voor een lange afdronk met
tinten van citrus, aangevuld met lichte kruiden. Een
elegante dorstlesser!

SPECIAL
OLYMPICS
BELGIUM
NATIONAL
GAMES
2019

ZATERDAG

01/06
18u15 - 20u30
Kiwanis Village
@ Sportzone Beveren

EINDE INSCHRIJVING 22/05

via Beveren.Kwandoo.com

VRAGEN?
Sport@beveren.be

#SpecialOlympicsBelgium2019 #SintNiklaasBeveren

WWW.SPECIAL-OLYMPICS.BE
Special Olympics Belgium

Special Olympics Belgium

@SOBelgium

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
We zijn nog steeds opzoek naar extra
vrijwilligers om ons team te versterken.
Interesse om vrijwilliger te worden tijdens
de Spelen?
Stuur dan een mailtje naar E sport@beveren.be.

VU gemeente Beveren • Marc Van de Vijver • burgemeester • Stationsstraat 2 • 9120 Beveren | Ontwerp dienst Communicatie

Dit uniek bier is enkel te koop en te degusteren tijdens
de Spelen in de Kiwanis Village. Wees er snel bij want
OP=OP!

