
 

Young Dance4friends 
zaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem  
 

 vijfde dansseizoen – juni – juli augustus - ‘Coronakalender’ 
 

LET OP: bij de inhaallessen gelden de Corona voorzorgsmaatregelen i.v.m. hygiëne.  

De uren zijn ook lichtjes gewijzigd zodat de verschillende bubbels niet met elkaar in aanraking komen. 

De lessen voor de kids, tweens en teens zijn gegroepeerd in blokjes van 2 uur op 3 data. 

We vragen iedereen om niet te vroeg te komen (bv. maximaal 5 min. op voorhand) en de kinderen aan 

de deur af te zetten (niet mee naar binnen komen). In- en uitgang zijn verschillend. 

 

BREAKDANCE 

maandag 15 juni les 9 18.00 – 19.00 u: Breakdance1  19.10 – 20.10 u: Breakdance2 Binnen via 

hoofdingang. 

 

Buiten via 

nooduitgang 

parking. 

maandag 22 juni les 10 18.00 – 19.00 u: Breakdance1  19.10 – 20.10 u: Breakdance2 

maandag 29 juni les 11 18.00 – 19.00 u: Breakdance1  19.10 – 20.10 u: Breakdance2 

maandag 17 aug. les 12 18.00 – 19.00 u: Breakdance1  19.10 – 20.10 u: Breakdance2 

maandag 24 aug. les 13 18.00 – 19.00 u: Breakdance1  19.10 – 20.10 u: Breakdance2 

maandag 31 aug. les 14 18.00 – 19.00 u: Breakdance1  19.10 – 20.10 u: Breakdance2 

KIDDIES (2de & 3de kleuterklas) 

woensdag 1 juli les 9 13.10 – 13.55 u: kiddies 2e  14.05 – 14.50 u: kiddies 3e Binnen via 

hoofdingang. 

 

Buiten via 

nooduitgang 

parking. 

woensdag 8 juli les 10 13.10 – 13.55 u: kiddies 2e  14.05 – 14.50 u: kiddies 3e 

woensdag 15 juli les 11 13.10 – 13.55 u: kiddies 2e  14.05 – 14.50 u: kiddies 3e 

woensdag 19 augustus les 12 13.10 – 13.55 u: kiddies 2e  14.05 – 14.50 u: kiddies 3e 

woensdag 26 augustus les 13 13.10 – 13.55 u: kiddies 2e  14.05 – 14.50 u: kiddies 3e 

woensdag 2 september les 14 13.10 – 13.55 u: kiddies 2e  14.05 – 14.50 u: kiddies 3e 

KIDS (1ste + 2de leerjaar) & TWEENS (3de + 4de leerjaar) 

woensdag 17 juni les 9 + 10 
15.00 – 17.00 u: kids a 17.10 – 19.10 u: tweens a Binnen via hoofdingang. 

Zaal beneden: buiten 

via nooduitgang 

parking.  

Bovenzaal (*): buiten via  
deur zijgevel. 

15.10 – 17.10 u: kids b* 17.20 – 19.20 u: tweens b* 

woensdag 1 juli les 11 + 12 
15.00 – 17.00 u: kids a 17.10 – 19.10 u: tweens a 

15.10 – 17.10 u: kids b* 17.20 – 19.20 u: tweens b* 

woensdag 26 augustus les 13 + 14 
15.00 – 17.00 u: kids a 17.10 – 19.10 u: tweens a 

15.10 – 17.10 u: kids b* 17.20 – 19.20 u: tweens b* 

TEENS (5de + 6de leerjaar, 1ste + 2de middelbaar) & Demogroep 

woensdag 24 juni les 9 + 10 
15.00 u – 17.00 u: teens a 17.10 – 19.10 u:  demo Binnen via hoofdingang. 

Zaal beneden: buiten 

via nooduitgang 

parking. 

Bovenzaal (*): buiten via  
deur zijgevel. 

15.10 u – 17.10 u: teens b * 

b* c* 
17.20 – 19.20 u: teens c * 

woensdag 19 augustus les 11 + 12 
15.00 u – 17.00 u: teens a 17.10 – 19.10 u:  demo 

15.10 u – 17.10 u: teens b * 17.20 – 19.20 u: teens c * 

woensdag 2 september les 13 + 14 
15.00 u – 17.00 u: teens a 17.10 – 19.10 u:  demo 

15.10 u – 17.10 u: teens b * 17.20 – 19.20 u: teens c * 

YOUNGSTERS  (3de middelbaar en hoger) 

maandag 29 juni les 9 + 10 19.30 – 21.30 u: youngsters * Binnen via hoofdingang. 

 

Bovenzaal (*): buiten via deur zijgevel. 

maandag 17 augustus les 11 + 12 19.30 – 21.30 u: youngsters * 

maandag 31 augustus les 13 + 14 19.30 – 21.30 u: youngsters * 

 
   

* = in de bovenzaal 
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