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Vz. Jacques Vercoutere, V-dagstraat 5, 8551 Heestert 

PR: Pol Ostyn, Deerlijkstraat 3, 8570 Vichte 

 

12 juni 2015 

Beste  

Na het wegvallen van Dance2BE uit Otegem hebben enkele cursisten-vrijwilligers de koppen bij elkaar 

gestoken en op 1 maart 2015 de nieuwe vzw ‘Dance4friends’ gesticht zodat ze hun hobby verder 

kunnen beoefenen en hun dansplezier delen met vele anderen. 

Omdat de nieuwe dansclub meer mensen wil aantrekken, werd bewust voor zaal Regency te Avelgem 

gekozen. Het is de bedoeling geïnteresseerden aan te trekken uit de regio Avelgem, Anzegem, 

Zwevegem. De vzw wil haar activiteiten vanaf september 2015 verder uit te breiden met een cursus 

kinder- en jongerendans o.l.v. Anneleen De Paepe. 

Het is haar bedoeling kinderen al van op jonge leeftijd te laten kennis maken met verscheidene 

dansstijlen: jazz, Hip Hop, moderne dans, clipdance, enz. Via dans en bewegingsexpressie wil ze de 

kinderen en jongeren laten openbloeien, hun emoties uiten en hun talenten ontdekken en ze 

danstechnisch bij te scholen. Ze kiest ervoor te werken met relatief kleine groepen om een meer 

persoonlijke aanpak mogelijk te maken 

 Anneleen De Paepe genoot een opleiding als kleuterleidster maar heeft ondertussen als leerkracht 

muzische opvoeding ook ervaring kunnen opdoen met oudere kinderen. Ze kreeg ook een opleiding in 

Hip Hop, Ballet, Jazz- en hedendaagse dans. 

 

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. 

 

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 per groep!  

mailto:info@dance4friends.be
http://www.dance4friends.be/

