
 

 

Kinder- & jongerendansen   

 
Salons Regency Avelgem:  

12 lessen vanaf woensdag 16 september 
tot en met 9 december (geen les op 4 nov.)  
 

Elke woensdag: 

 om 14.30 u.: kiddies: 3de kleuter en 1ste leerjaar; 

 om 15.30 u.: kids: 2de, 3de en 4de leerjaar; 

 om 16.30 u.: teens: 5de, 6de leerjaar; 1ste en 2de middelbaar; 

 om 17.30 u.: youngsters: 3de, 4de, 5de en 6de middelbaar. 

Je betaalt € 60 per persoon voor 12 lessen, verzekering inbegrepen. 

MET ANNELEEN DE PAEPE - LID VAN DANSSPORT VLAANDEREN VZW  

Dance4friends organiseert ook cursussen koppeldansen, Fundance en Zumba! 

Info: 0470 850 750 – info@dance4friends.be  
Bij voorkeur inschrijven via www.dance4friends.be  

Bankrekening: BE24 0017 5129 0338 - Dance4friends vzw, Heestert 
Inschrijven ook mogelijk op de opendeurdagen van zo. 6 en 13 sept. 

 

naam: ………………………………………………………………… leerjaar: …………………….  

adres: …………………………………………………… ……………………………………………….. 

e-mailadres: ……………………………………… telefoon/gsm: ……………………………. 

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 per groep!  
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