
 

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? En heb je zin om 2 
dagen lang te basketballen met topspelers?  

                                                                                       

Meld je dan snel aan voor de elfde editie van de  
Basketbal Speeldagen van Maastricht!  

Twee dagen lang gaan we aan de slag met 
spelvormen, trainen en potjes basketballen. Maar 
het is niet enkel het basketballen… Bij ons leer je 

nog veel meer!  
 

Aanmelden: 
Meld je snel aan, want vol=vol!!  

Aanmelden kan, stuur een mail naar 
info@stichtingastara.nl met daarin de volgende 

gegevens: 
 

- Naam, adres, geboortedatum 
 

 

                           
 

 

Basketbal Speeldagen 
Woensdag 19 & donderdag 20 augustus 2020 

 
 



  

 

 
De Basketbal Speeldagen zijn er voor alle kinderen in de leeftijd 6 tot en met 18 jaar oud. Vanaf 09u30 zijn de 
kinderen welkom in Sporthal De Nieuwe Geusselt, Olympiaweg 68, om 10u00 starten we de dag en vanaf 
15u30 kunnen de kinderen opgehaald worden. 
 
Waarom zijn er Basketbal Speeldagen? 
Jos Wolfs, initiatiefnemer van de Basketbal Speeldagen en Stichting Astara, gelooft in de kracht Basketbal. De 
sport nodigt uit tot samenwerken, actie en bewegen, dat zijn positieve elementen die Jos de kinderen van 
Maastricht wilt mee geven. Stichting Astara streeft, in samenwerking met het COA, Koraal, BC Kimbria en de 
Gemeente Maastricht, naar een kwaliteitsslag in de samenleving door jeugd met diverse achtergronden te 
verbinden. Ontmoeting en verbinding staan centraal. De Basketbal Speeldagen hebben een positieve invloed 
op zowel de individuele als sociale en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Wij zorgen voor de 
horizontale verbinding tussen zorg, opvang, onderwijs, welzijn en sport. 
 
Kosten 
€ 15,00 per dag (€ 30 voor twee dagen basketbal). Let op: vanwege COVID-19 verzorgen we dit jaar geen lunch. 
Neem dus je eigen lunchpakket mee.  
Bedrag graag overmaken naar Stichting Astara 
Iban: NL 30 TRIO 019 798 42 58 
Ten name van: Stichting Astara 
Onder vermelding van: Basketbal Speeldagen en naam deelnemer 
 
Het team 
Voor de Basketbal Speelweek heeft Jos een team 
aan deskundigen samengesteld. Het team bestaat 
uit  jeugd en gezinscoaches, pmt-ers, trainers van 
BC Kimbria en een  groep gemotiveerde 
vrijwilligers met een grote diversiteit in basketbal 
ervaring en achtergrond. 
 
Jos Wolfs, oud topspeler en topcoach. Zet zich 
vanuit verschillende projecten in voor de jeugd en 
is met name bekend door zijn enthousiaste 
basketbal-lessen op de basisscholen van 
Maastricht. 
 
Stevie Wolfs en Arne-Jan de Jong 
 PsychoMotorischTherapeuten. 
 
 
Miriam Diederen en Danielle Schurgers. 
Sociaal pedagogen.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
Jos Wolfs  06 - 12 86 25 92                    info@stichtingastara.nl 
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