
Wheel To Share
Rolstoeltocht ten voordele van Move to Improve 

Wat is move to improve?
Cerebrale Parese (CP) is de meest voorkomende oorzaak van gang- en 
bewegingsbeperkingen bij kinderen. Veel van deze kinderen hebben 
onderzoeken, (bijkomende) behandelingen en hulpmiddelen nodig. 
Deze zijn vaak duur en niet altijd gefnancierd door de ziekenfondsen. 
Vanuit deze nood werd het ondersteuningsfonds ‘Move to improve’ in 
het leven geroepen. Het doel van deze organisatie is optimalisatie van de 
zorgen en het bewerkstelligen van duurzame behandelingen door onderzoek. 
Dit gebeurt in het UZ Leuven campus Pellenberg onder leiding van 
Prof. Dr. Guy Molenaers en in samenwerking met de faculteit bewegings- 
en revalidatiewetenschappen, KUL. 

Eén of enkele medische ingrepen kunnen een groot verschil maken. 
Het beter fysiek functioneren is niet alleen voor hen en hun naaste omgeving 
erg belangrijk, maar betekent ook voor onze maatschappij een kostenbesparing, 
omdat ze minder afhankelijk zijn van derden. 
Zij verdienen onze ondersteuning!

Concept ‘Wheel To Share’ 
Op zondag 1 juli wordt een jaarlijkse rolstoeltocht georganiseerd ten voordele 
van vzw Move To Improve: ‘Wheel to Share’. Het doel van dit event is jongeren 
met een motorische beperking centraal te plaatsen. Ons doel is om met minimum 
100 jongeren in rolstoel, elk met begeleider, van Pellenberg naar Leuven 
centrum te ‘wheelen’. 
Onderweg wordt animatie voorzien. Als afsluiter is er een optreden op de Grote 
Markt om de deelnemers te belonen voor hun inzet. 

1 juli moet een

onvergetelijke 

dag worden!

Inschrijven
> Inschrijving deelnemer: 4 euro

Inschrijving begeleider: 3 euro
In deze prijs is T-shirt, verzekering, hapje en 
drankje onderweg en frietje op Grote Markt 
inbegrepen. 
Voor extra supporters (max. 4) die graag 
deelnemen zijn deze bovenstaande zaken niet 
voorzien, zij stappen dan ook gratis mee.
Inschrijven via: Wheeltoshare@gmail.com
Rekeningnummer: BE29 3770 3179 9364 
Vermelding: Naam deelnemer + begeleider
Opgepast: dit rekeningnummer kan niet gebruikt 
worden voor giften, enkel voor inschrijvingen!

>  

>  

>  

>  

  

>  

Voor meer info:
> www.movetoimprove.org
> Facebook/ Wheel To Share

12u

14-15u
16-18u

Kerkplein
Pellenberg

Zondag 1 juli 2012
> Rolstoeltocht: ‘Wheel To Share’ 
> Speciaal voor jongeren met een motorische 

beperking
> Pellenberg naar Leuven
> 10 km in rolstoel elk met begeleider
> Minimum 100 jongeren x 10 km = 1000 km
> Gratis Frietjes en snack voor elke deelnemer
> Peter van het project: Damian Corlazzoli

Droomt u ook, net als wij, van een mooiere toekomst voor onze kinderen met een motorische beperking?Wilt u ons daarbij helpen?

Programma
          12u: vertrek in Pellenberg Dorp
          14u: tussenstop met hapje en drankje
    15-16u: aankomst Grote markt
16-17u30: optredens van Eurosong for kids, 
                 Jelle Cleymans, Damian Corlazzoli 
                 en verrassingsacts.
      17u30: bekendmaking verzamelde bedrag

Tussenstop:
Trolieberg 
Leuven

Grote Markt 
Leuven

Lostraat

Martelarenlaan 
+ Dietsestraat


