
3 uur lang sporten voor een nieuwe bus 

Thirza, een vrolijk meisje van 4 jaar, met MICPCH cask  

related disorder. Zij is ernstig meervoudig gehandicapt.  

Een rolstoelbus is noodzakelijk voor het gehele vervoer van  

Thirza. De huidige bus van de familie voldoet niet meer 

aan alle eisen.  

Een nieuwe rolstoelbus voor het gezin betekent veel voor 

de toekomst en de mogelijkheden om als gezin activiteiten 

te ondernemen, zoals vakanties in Europa, dagjes uit naar 

pretparken, andere steden, dierentuinen, verjaardagen en 

familiebezoek, ziekenhuisbezoek, vervoer naar school en 

logeerhuis: activiteiten die voor andere gezinnen de nor-

maalste zaak van de wereld zijn! Vervoer speelt daar een 

belangrijke rol in. 

Op zondag 26 maart houden we van 9.30 uur 

tot 12.30 uur een judo-spel-marathon bij Stich-

ting Judo Zutphen. We gaan met z’n allen 3 uur 

lang judoën en spelletjes doen om bij te dragen 

aan een nieuwe rolstoelbus voor Thirza! 

Iedereen die mee wil doen betaalt € 5,00  

inschrijfgeld. Daarnaast zoekt iedereen mini-

maal 3 sponsoren van € 5,00. Meer sponsoren 

of een groter bedrag mag natuurlijk altijd!  

Tijdens de marathon mogen alle ouders, opa’s, 

oma’s, broertjes en zusjes natuurlijk komen 

kijken. De entree is € 2,00. Een vriendje/

vriendinnetje mag ook meedoen. Daarvoor 

geldt hetzelfde qua sponsoring, als voor de  

judoka’s die mee willen doen. Wij hebben wel 

judopakken te leen op die dag. Al het geld dat 

we ophalen wordt besteed aan een nieuwe  

rolstoelbus voor Thirza.  

Meedoen? Geef je vóór 19 maart op door de  

inschrijfstrook op bijgevoegd formulier + het  

inschrijfgeld (€ 5,00) in een envelop af te geven bij je 

leraar of aan de bar van de judoschool in Zutphen. 

Meedoen kan vanaf 4 jaar. Op het formulier kun je 

ook de sponsoren verzamelen. 

Wat je moet meenemen naar de marathon:  

judopak + sportkleding en schoenen. Wij zorgen 

voor drinken en wat lekkers.  

Locatie: Laan naar Eme 99, 7204 LZ  Zutphen. 



Sponsorformulier 

———————————————————————————————————————————— 

INSCHRIJFSTROOK Marathon voor Thirza   9.30u-12.30u  26 maart  (€ 5,00)  

 

Om mee te doen met de marathon vul je hieronder je naam en leeftijd in. Knip vervolgens de strook 

af op de stippellijn en lever deze in een envelop, samen met het inschrijfgeld (€ 5,00), in bij je leraar 

of aan de bar van de judoschool in Zutphen. 

 

Naam: ……………………………………………..………………………………………………………………………………… 

Leeftijd: ……………………………………………..……………………………………………………………………………... 

Dit sponsorformulier is van: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Dit deel van het formulier lever je, samen met het opgehaalde geld in een envelop, in op de dag van 

de marathon. 

Verplichte sponsoren 
  

  Naam sponsor Bedrag (€ 5,00 of meer) 

1   € 

2   € 

3   € 

Overige sponsoren 
  
  Naam sponsor Bedrag (willekeurig) 

1   € 

2   € 

3   € 

4   € 

5   € 

6   € 

7   € 

8   € 

9   € 

10   € 


