
Move-4-Kids presents “LA MARMOTTE 2013”

Move-4-Kids inspireert, stimuleert en motiveert mensen op sportief vlak de experience van hun 
leven aan te gaan. Bewegen is en wordt steeds belangrijker in ons leven. Maar wat is er leuker 
om sportief en gezonder te worden door jezelf het ultieme doel op sportief vlak te stellen? Een 
uitdaging die je niet snel vergeet, een Life-Time-Experience. Kortom een uitdaging die wat vraagt 
van jou als persoon. Een uitdaging die het waard is om gesponsord te worden.

“ La Marmotte 2013”
Op 6 juli 2013 gaan we met 42 mensen de Marmotte fietsen. De Marmotte is de ULTIEME cy-
clo-sportieve, 174 km met ongeveer 5000 meter hoogteverschil - Starttijd 07.00 uur De route: 
Bourg d’Oisans-Col du Glandon-St Jean de Maurienne-Col du Telegraphe-Col du Galibier-Col du 
Lautaret-Alpe d’Huez.

De tocht wordt vergeleken met een van de zwaarste tour de france etappes. waarvan in de Tour 
drie cols als buitencategorie bestempeld worden.

Kortom een experience die je niet kan missen!

Op zaterdag 23 november  2012 verzorgt het “Marmotte 42 team” een inspirerende Kick OFF. 
Een PowerBoost waarbij de “42” Marmotte wielrenners elkaar leren kennen en samen aan het 
begin staan van een “zware” trainingsperiode richting de Marmotte.
Uit ervaring weten we dat trainen voor het ultieme doel “Het behalen van de finish boven op de 
Alpe d’Huez “ niet vanzelf gaat. 
Ter motivatie, inspiratie en voor de fun organiseren wij  in de aanloop naar de Marmotte drie 
events, waardoor je weer even weet waarom je het doet! 
Uiteraard fietsen we niet alleen voor onszelf, maar vragen we aan iedere deelnemer ca. 1000 
euro sponsorgeld te verzamelen voor de stichting Move-4- Kids.

De stichting Move-4-Kids zet zich in voor twee weeshuizen in midden Amerika: 
- Homeless Child (www.homelesschild.nl) en 
- Obras Hermano Pedro (www.obrashermanopedro.org)

Bij de oprichting van Move-4-Kids is (oprichtster) Joyce Keizer geinspireerd door drie personen. 
Deze personen zijn nauw betrokken bij deze weeshuizen in Midden-Amerika. Daarom weten we 
ook dat de sponsorgelden volledig ten goede komen van deze weeshuizen.
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Voor meer informatie over het ontstaan van Move-4-Kids, NYC42 en de weeshuizen kun je  
terecht op www.nyc42.nl. De website is half September online.



The “magic” 42

Move-4-Kids is ontstaan doordat Joyce Keizer “inspired by three men” de NYC marathon is gaan 
lopen met 42 mensen (42 km) en iedere vroeg 1000 euro aan sponsorgeld mee te brengen voor 
de twee weeshuizen in midden Amerika. Al gauw waren er 42 enthousiaste lopers die wel zin 
hadden in een uitdaging. Door de meetings/borrels en de gezamelijke drive om de finish te halen 
in NYC en het geld in te zamelen voor de kids, is de groep een groep geworden… een groep met 
SYNERGIE een groep met een gemeenschappelijk DOEL.
Na het success van NYC42 houdt Move-4-Kids dit LUCKY number aan…. Groot genoeg om een 
mooi bedrag aan sponsorgeld binnen te halen…. Klein genoeg om een mooie groep op te bou-
wen.
Voor meer informative over het ontstaan van Move-4-Kids, NYC42 en de weeshuizen kun je ter-
echt op www.nyc42.nl (of www.move4kids.nl). De website is half September online.

QUANTA COSTA

Arrangement: 850 Euro 
Inclusief: 
- Accommodatie (woensdag-zondag)
- Food and Beverage (kok aanwezig)
- Inschrijfgeld la marmotte
- Events (kick-off/fietsclinic wielerbaan/toertocht/summer BBQ)
- Wielrenkleding tijdens marmotte (fietsbroek en shirt)
- Mechanicien/verzorger tijdens marmotte en voorafgaande dagen
Exclusief: vervoer naar Frankrijk

Sponsorgeld
We vragen iedere wielrenner een bedrag van  ca. 1000 euro aan sponsorgeld mee te brengen. 
Op onze site Move-4-Kids zit een “ik geef functie” zodat sponsoren gemakkelijk via de site (ideal) 
kunnen storten.
Uit ervaring weten we dat het met enige inspanning goed te doen is om 1000 euro sponsorgeld 
te genereren. Uiteraard is het geen verplichting, maar een doel die we onzelf als groep stellen. 
Want wat is het fantastisch wanneer we met 42 wielrenners ons eigen doel behalen door de 
“Marmotte” te volbrengen en daarbij ook een grote bijdrage kunnen leveren voor de kinderen 
van Homelesschild en Obras Hermano Pedro.

Accommodatie
We verblijven in Frankrijk in 3 chalets (16 personen per chalet) aan de voet van de Croix de Fer. 
De chalets zijn ruim opgezet. Er zijn zowel 2-persoons slaapkamers als een slaapruimte met sta-
pelbedden voor 8 personen. Het is niet mogelijk om samen met een supporter in de chalets te 
verblijven. De bed-indeling proberen we zo goed mogelijk onderling af stemmen.

Wie doen er mee….
42 WIELRENNERS!
1 TOP KOK
2 mechaniciens/verzorgers

Groetjes the MARMOTTE42 team, Ben, Laurens, Wico en Joyce
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QUANTA COSTA

Arrangement: 850 Euro 
Inclusief: 
- Accommodatie (dinsdag tot en met zondag)
- Food and Beverage (kok aanwezig)
- Inschrijfgeld la marmotte
- Events (kick-off/fietsclinic wielerbaan/toertocht/summer BBQ)
- Wielrenkleding tijdens marmotte (fietsbroek en shirt)
- Mechanicien/verzorger tijdens marmotte en voorafgaande dagen

Exclusief: vervoer naar Frankrijk

Sponsorgeld
We vragen iedere wielrenner een bedrag van ca. 1000 euro aan sponsorgeld mee te brengen. 
Op onze site Move-4-Kids zit een “ik geef functie” zodat sponsoren gemakkelijk via de site (ideal) 
kunnen storten.
Uit ervaring weten we dat het met enige inspanning goed te doen is om 1000 euro sponsorgeld 
te genereren. Uiteraard is het geen verplichting, maar een doel die we onzelf als groep stellen. 
Want wat is het fantastisch wanneer we met 42 wielrenners ons eigen doel behalen door de 
“Marmotte” te volbrengen en daarbij ook een grote bijdrage kunnen leveren voor de kinderen 
van Homelesschild en Obras Hermano Pedro.

Aanmelding
Wanneer je wilt deelnemen aan “La Marmotte 42”  vragen wij je om je VOOR 1 oktober 2012 aan 
te melden. Dit omdat de registratie van de deelnemers bij “La Marmotte” in Frankrijk half/eind 
oktober is en er een deelnemerslimiet wordt gesteld.
Je kunt je aanmelden bij een van de organisatoren .

Groetjes La Marmotte42 team, Ben, Laurens, Wico en Joyce

Joyce Keizer (joycekeizer@gmail.com)
Laurens de Lange (ld_de_lange@hotmail.com)
Wico Mulder (wicomulder@me.com)
Ben Davidson (bendavidson@colorscan.nl)


