Wheel To Share

Rolstoel- en wandeltocht ten voordele van vzw Move to Improve
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Zondag 30 juni 2013

Nog groter
,n

og leuker!

Stap, rol,

>

Speciaal voor jongeren met een motorische
beperking
> Pellenberg – Leuven: 10 km
> Gratis T-shirt voor deelnemers
> En …

zeker met
o

fiets

ns mee!

Wat is move to improve?

Programma
12u:
14u:
15-16u:
16-18u:
18u:
18u15:

vertrek Pellenberg dorpsplein
tussenstop met hapje en drankje
aankomst Grote Markt
optredens op Grote Markt
bekendmaking bedrag
vertrek met bussen naar Pellenberg

Inschrijven
> Inschrijving

deelnemer a + begeleider a 4€= a 8€
(T-shirt, hapje, drankje en frietjes inbegrepen)

> Inschrijving

stappende supporter: a 4 (T-shirt

inbegrepen)
> Via:

Wij - Lynn Bar-on, Annelies Bastiaensen, Fien Geens en
Jasmine Hoskens - zijn 4 kinesitherapeuten. Wij werken sinds
enkele jaren gepassioneerd met jongeren met Cerebrale Parese
(CP). CP is de meest voorkomende oorzaak van gang- en
bewegingsbeperkingenbij kinderen. Veel van deze kinderen
hebben onderzoeken, (bijkomende) behandelingen en hulpmiddelen
nodig. Deze zijn vaak duur en niet altijd gefinancierd door de
ziekenfondsen. Vanuit deze nood werd het ondersteuningsfonds
‘Move to Improve’ in het leven geroepen (www.movetoimprove.be)
in het UZ Leuven campus Pellenberg onder leiding van Prof.
Dr. Guy Molenaers en in samenwerking met de faculteit bewegingsen revalidatiewetenschappen.

Concept ‘Wheel To Share’

Op zondag 30 juni 2013 wordt een jaarlijkse rolstoel- en
wandeltocht georganiseerd ten voordele van ‘Move To Improve’
(www.movetoimprove.be). Het doel van dit event is jongeren met
een motorische beperking centraal te plaatsen.
Onderweg wordt animatie voorzien. Als afsluiter is er een optreden
op de Grote Markt om de deelnemers te belonen voor hun inzet.

wheeltoshare@gmail.com

> Rekeningnummer:

BE29 3770 3179 9364

> VOOR

16 JUNI! (latere inschrijvingen kunnen we
geen T-shirt garanderen)

Martelarenlaan
+ Dietsestraat

12-13u
Lostraat
Kerkplein
Pellenberg

14-15u
Tussenstop:
Trolieberg
Leuven

16-18u
Grote Markt
Leuven

Voor meer info:
www.movetoimprove.be
Facebook/Wheel To Share
Vormgeving: www.dhondt-ravijts.be

