
Dansclub Dance4friends 
zaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem  

www.dance4friends.be  

6de dansseizoen:  september - december 2020 
 

Zin om te dansen? 

zondag 23 augustus 

van 14 tot 18 u 

op ‘Avelgem zomert’ 

 

OPENDEURDAGEN 

zaterdag 5 september 

om 20 u. 

zondag 20 september 

om 16 u. 

 

KOPPELDANSEN 1ste jaar:  
op woensdag om 19.30 u (vanaf 23/9) 
als je disco-swing, wals, chachacha, rumba, jive, 

tango en quickstep wilt leren dansen!  

Lessen 2e, 3e, 4e, 5e jaar op dinsdag & donderdag. 

 

FUNDANCE:  

op woensdag om 20.30 u (vanaf 23/9) 
voor al wie wil solodansen puur voor de fun! 

 

ZUMBA:  

op woensdag om 19.30 u (vanaf 23/9)   
voor al wie fit wil blijven op een leuke manier! 

 

  

 

CUBAANSE SALSA:  

op vrijdag om 20 u (vanaf 25/9)   
De lessen gaan alleen door bij voldoende 

inschrijvingen. 

http://www.dance4friends.be/


 

 

v.u: Dirk De Bosschere, Kerkomtrek 5,Heestert                                                          Niet op de openbare weg gooien 

 

OEFENAVONDEN 

 

op zaterdag van 20 tot 23 u., 

van 26 september tot 12 december 

voor cursisten en leden Dance4friends 
 

Lidmaatschap vzw Dance4friends = € 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSCHEMA EERSTE WEEK 

dinsdag  

22 september 
les 1 

19.30 u: 

Koppeldans 3 

20.30 u: 

Koppeldans 4  

21.30 u: 

Koppeldans 5+ 

woensdag  

23 september 
les 1 

19.30 u: 

Koppeldans 1 

19.30 u: Zumba 

Dance* 
20.30 u: Fundance 

donderdag  

24 september 
les 1 

19.30 u: 

Koppeldans 2 

20.30 u: 

Koppeldans 5  

21.30 u: 

Koppeldans 4+ 

vrijdag  

25 september 
les 1 

20.00 u: Cubaanse salsa 1 

                                                 21.00 u: Cubaanse salsa 2 

 

 

ONZE  

LESGEVERS:  

 

  

 

              Ed &  

              Barbara 

 

     

 

    Stefanie                  Lorenzo              

Wie danslessen of Zumba volgt, kan eenmaal per jaar een tussenkomst 

krijgen van zijn ziekenfonds! 
 

Koppeldansen & Fundance: € 80 p.p. voor 12 lessen 

Zumba: € 8 p.p.; beurtenkaart 5 + 1: € 40 of 10 + 2: € 80 

Cubaanse Salsa: € 90 p.p. voor 10 lessen 

Wie deelneemt aan een of meerdere lessen betaalt 1 x per dansseizoen 

(in september) € 10 lidgeld voor Danssport Vlaanderen (incl. tijdschrift 

Swing’, ongevallenverzekering, kortingen…) 

Als je steunend clublid bent/wordt van vzw Dance4friends (€ 25 per 

dansjaar) is het lidgeld van Danssport Vlaanderen & de verzekering 

inbegrepen in je bijdrage.. 

Info: 0470 850 750 - info@dance4friends.be 

Inschrijven via www.dance4friends.be  

 


