
Beste ouder en/of verzorger, 

De behoeftepeiling voor naschoolse sportactiviteiten is door veel ouders ingevuld, hartelijk dank 
daarvoor. Met deze email willen we u op de hoogte stellen van de voortgang. Uit deze 
behoeftepeiling is gebleken dat de meeste kinderen interesse hebben voor bewegen op muziek/dans 
en weerbaarheidstraining zoals judo en zelfverdediging. We zijn blij u te kunnen vermelden dat we 
gaan opstarten met vier verschillende naschoolse sporten, namelijk dans, weerbaarheidstraining, 
sport- en spel en basketbal. Deze lessen zullen starten in de maand maart, na de meivakantie. De 
lessen van dans, weerbaarheidstraining en sport- en spel zijn direct na schooltijd.  Bij de lessen dans, 
weerbaarheidstraining en sport- en spel is indien gewenst, vervoer terug naar huis mogelijk. De 
contributie wordt hierop aangepast. Er zal een contributie zijn voor de kinderen die geen gebruik 
maken van vervoer en één voor de kinderen die wel gebruik maken van vervoer (let op! Momenteel 
alleen voor de kinderen die woonachtig zijn in Parkstad). Wilt u hier gebruik van maken, vermeld dit 
dan bij de inschrijving. Helaas is vanwege de vervoersplanning niet mogelijk om in combinatie met de 
gratis proefmaand, ook gratis vervoer in te plannen. Wilt u al direct gebruik maken van vervoer, dan 
is dit mogelijk wanneer u uw kind inschrijft bij de sportaanbieder.  

Informatie over de sportclubjes: 

Weerbaarheidstraining 
Elke dinsdag van 15:00 uur tot 16:00 uur onder leiding van Bijzonder in Beweging. De lessen vinden 
plaats in de gymzaal van SBO Arcadia.  Aanmelden of meer 
informatie aanvragen kan via info@bijzonderinbeweging.nl 
De lessen zullen starten vanaf dinsdag 8 maart 
 
Dans 
Elke donderdag van 15:00 uur tot 16:00 uur onder leiding van 
Bijzonder in Beweging. De lessen vinden plaats in de gymzaal 
van SBO Arcadia Aanmelden of meer informatie aanvragen 
kan via info@bijzonderinbeweging.nl  
De lessen zullen starten vanaf donderdag 10 maart 
 
Uw kind heeft een maand de gelegenheid om (gratis) uit te proberen of deze activiteit bij hem/haar 
past. 
 

 
 
Sport- en spel 
Elke maandag van 14.45 uur tot 15.45 uur onder leiding van Only Friends. De 
lessen vinden plaats in de gymzaal van SBO Arcadia. Aanmelden of meer 
informatie aanvragen kan via info@onlyfriendslimburg.nl 
Let op! De lessen zullen starten vanaf maandag 21 maart 
 
Uw kind heeft een maand de gelegenheid om (gratis) uit te proberen of deze 
activiteit bij hem/haar past. 
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Basketbal 
Elke vrijdag van 16.30 -18.00 uur onder leiding van basketbalclub Titans. 
De lessen zijn gestart vanaf 4 februari, dus aanmelden en mee doen is al 
direct mogelijk! De lessen vinden plaats in Sporthal Kerkrade-West 
(Schoolstraat 90, 6466HX Kerkrade). Aanmelden of meer informatie 
aanvragen kan via technischecommissie@bctitans.nl 

Uw kind heeft een maand de gelegenheid om (gratis) uit te proberen of 
deze activiteit bij hem/haar past. 

 

 

Bij aanmelding voor een van bovenstaande sportclubjes, graag de volgende gegevens vermelden: 

• Voornaam contactpersoon: 

• Achternaam contactpersoon: 

• E-mail adres: 

• Telefoonnummer: 

• Voornaam kind: 

• Achternaam kind: 

• Leeftijd: 

• Woonplaats: 

• Wat is je speciale uitdaging waar we rekening mee kunnen houden?: 

• Wilt u gebruik maken van vervoer terug naar huis (mogelijk bij de sportclubjes dans, 
weerbaarheidstraining en sport- en spel): Ja/Nee 

Actueel sport- en beweegaanbod van Parkstad is te vinden op (wijzigingen i.v.m. corona 
daargelaten): https://www.unieksporten.nl/zoek-sport/sport-zoeken 

 
Lukt het op een of andere manier niet om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport Limburg 
betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. 
Meer info: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/  
 

Heeft u specifieke vragen over een sportactiviteit, neem dan contact op met de desbetreffende 
sportaanbieder. Alle overige vragen kunnen gesteld worden Chantal Bos (regioconsulent Iedereen 
Kan Sporten).  @: cbos@alcander.nl / T: 0651326763  
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