
Circustheater Stoffel 
begeleidt bijzondere mensen 

door middel van circustheater 
naar succeservaringen.

Cursuscentrum voor bijzondere mensen

Meer informatie over ons cursuscentrum 
is te vinden op www.circustheaterstoffel.nl

Contact

Stefke de Wit

tel: 06-172 424 38
mail: info@circustheaterstoffel.nl
web:  www.circustheaterstoffel.nl

Beschutte
vrijetijdsbesteding

Voor kinderen en jongeren uit regio Arnhem en Nijmegen 
verzorgt Stichting Circustheater Stoffel wekelijks circus-
lessen vanuit het cursuscentrum.
Veel van onze cursisten hebben nog moeite aansluiting 
te vinden bij reguliere vrijetijds-activiteiten en hebben  
behoefte aan beschutte vrijetijdsbesteding.

In kleine groepen, onder deskundige begeleiding, leren 
onze artiesten jongleren, koorddansen, acrobatiek, een-
wielfietsen, diabolo, trapeze en nog veel meer.  We maken 
mooie presentaties en voorstellingen.

Ieder kind heeft talent! We kijken daarom vooral naar 
wat iemand al kan en door hen te begeleiden naar succes-
ervaringen groeit het zelfvertrouwen van onze cursisten. 
In een veilig klimaat leren en spelen kinderen met circus-
theater en met andere kinderen. 

Plezier,
 zelfvertrouwen &

samenwerking 

‘Onze kinderen komen
iedere week weer  

een stukje sterker thuis.’
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Citaten van ouders 
en cursisten

‘Ik kan er vette dingen leren 
zoals op een koord lopen en op een  
éénwieler fietsen. En ik leer jongleren.  

Eigenlijk is gewoon alles leuk...’
    ˜ Daan˜ 

‘Daan krijgt veel zelfvertrouwen op circus. Voor hem zijn de succes-verhalen 
(net als voor ieder ander kind trouwens) een belangrijk iets! Ook vindt 
hij het super stoer dat hij zelf op de bal kan lopen en dat hij leert op een 

éénwieler te fietsen!’

‘Wij vinden het circus zo goed, omdat kinderen hier leren 
concentreren, gestimuleerd worden, vertrouwen krijgen 
in eigen doen en laten en duidelijke begeleiding krijgen.’

‘Martijn zit bij Circustheater Stoffel, omdat hij moeite  
heeft om bij ‘normale’ sporten goed te functioneren.  
Hier is hij met soortgelijke kinderen en iedereen wordt 
geaccepteerd zoals hij is.’

‘Gezegend zijn wij, als ouders, 
dat onze kinderen een plek hebben 

waar ze gewoon  zichzelf kunnen zijn.’

‘Ik kan kunstjes die andere kinderen niet kunnen.  
Ik leer circustrucjes en heb door de lessen en  
optredens meer zelfvertrouwen gekregen. Soms  
is het erg spannend en vind ik het optreden eng, 
maar na afloop ben ik heel trots op mezelf!’        
     ˜ Tom ˜

Naam Cursist:

Geboortedatum:

Naam ouder/verzorger:

Adres:

Postcode/plaats:

Tel. nr.:

E-mail cursist:

E-mail ouder/verzorger:

Groep Arnhem (aankruisen wat van toepassing is)

Gymzaal Montessori College  -  Utrechtseweg 174 in Arnhem
  
 6 tot 12 jaar Basis  zaterdag   09.30 - 11.00 uur

 6 tot 12 jaar Gevorderd  zaterdag 09.30 - 11.00 uur

 6 tot 12 jaar Basis woensdag 16.30 - 18.00 uur 

 10 tot 16 jaar  Basis Zaterdag 11.30 – 13.00 uur

 10 tot 16 jaar  Gevorderd Zaterdag 11.30 – 13.00 uur

Groep Nijmegen**

 6 tot 12 jaar Basis  Donderdag   14.30 - 16.00 uur

 10 tot 16 jaar  Basis Donderdag 14.30 - 16.00 uur

 **  Woon je in Nijmegen en wil je op circusles? Meld je dan aan, want alleen bij voldoende  
  deelnemers starten we een cursus!

Wil je eerst proberen? Je mag altijd gratis twee proeflessen meedoen.

Cursusvoorwaarden Circustheater Stoffel
•  Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. 
•  Een cursus bestaat uit 30 lessen en kost E292,50. Iedere cursist mag twee lessen op  
 proef meedoen. Na de tweede les wordt de factuur gestuurd. Er kan in 3 termijnen  
 worden betaald. De kosten voor een specialisatie variëren en staan daarom op  
 onze website.
• Circustheater Stoffel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of  
 zoekraken van persoonlijke eigendommen.
• Deelnemers zijn verplicht zich adequaat te verzekeren.
• Tijdens en rondom de lessen kunnen door Circustheater Stoffel foto’s of filmpjes  
 worden gemaakt. Circustheater Stoffel heeft het recht om deze foto’s en video’s te  
 gebruiken en te verspreiden, onder ander voor publiciteitsdoeeinden, tenzij hier  
 schriftelijk bezwaar tegen is gemaakt. Een schriftelijk bezwaar kunt u altijd naar  
 ons kantoor sturen.

Ondertekenen (door ouder/verzorger)

Naam:

Datum: Plaats:

Handtekening:

• Ondergetekende verklaart middels ondertekening kennis genomen te hebben  
 van de Cursusvoorwaarden Circustheater Stoffel en hiermee akkoord te gaan.

Stuur het ingevulde en ondertekende 
inschrijfformulier op of mail het naar  
info@circustheaterstoffel.nl. 
 

Circustheater Stoffel
T.a.v. cursuscentrum 
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen

Inschrijfformulier
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