
Young Dance4friends 
Leopoldstraat 7, Avelgem 

DANSKALENDER MEI-JUNI 2021   
zesde dansseizoen - Extra  lessen! 

We bieden de kans op 6 extra lessen aan breakdancers, kiddies, kids, tweens en preteens! 

€ 30 voor 6 lessen. Voor de kiddies (45’ les): € 25 

Inschrijven op de website niet nodig. Betalen ter plaatse of via overschrijving. 

    
  

week 20 

maandag  17 mei les 1 17.45 u: Breakdance 1 18.45 u: Breakdance 2 

 
woensdag 19 mei les 14 

13.30 u: kiddies 2e  14.15 u: kiddies 3e  15.00 u: kids  

16.00 u: tweens  17.00 u: preteens  

 
  

  

week 21 

maandag 24 mei  geen les: Pinkstermaandag 

woensdag 26 mei les 1 
13.30 u: kiddies 2e  14.15 u: kiddies 3e  15.00 u: kids  

16.00 u: tweens  17.00 u: preteens   

  
  

week 22 

maandag 31 mei les 2 17.45 u: Breakdance 1 18.45 u: Breakdance 2 

 
woensdag 2 juni les 2 

13.30 u: kiddies 2e  14.15 u: kiddies 3e  15.00 u: kids  

16.00 u: tweens  17.00 u: preteens  

 
  

  

week 23 

maandag 7 juni les 3 17.45 u: Breakdance 1 18.45 u: Breakdance 2 

 
woensdag 9 juni les 3 

13.30 u: kiddies 2e  14.15 u: kiddies 3e  15.00 u: kids  

16.00 u: tweens  17.00 u: preteens  

 week 24 

maandag 14 juni les 4 17.45 u: Breakdance 1 18.45 u: Breakdance 2  

woensdag 16 juni les 4 
13.30 u: kiddies 2e  14.15 u: kiddies 3e  15.00 u: kids  

16.00 u: tweens  17.00 u: preteens   

week 25 

maandag 21 juni les 5 17.45 u: Breakdance 1 18.45 u: Breakdance 2  

woensdag 23 juni les 5 
13.30 u: kiddies 2e  14.15 u: kiddies 3e  15.00 u: kids  

16.00 u: tweens  17.00 u: preteens   

week 26 

maandag 28 juni les 6 17.45 u: Breakdance 1 18.45 u: Breakdance 2  

woensdag 30 juni les 6 
13.30 u: kiddies 2e  14.15 u: kiddies 3e  15.00 u: kids  

16.00 u: tweens  17.00 u: preteens   

 

wo. 11 - do. 12 - vr. 13 augustus 

ma. 16 - di. 17 augustus 
17 – 19 u: Breakdance zomerkamp 

woensdag 18 augustus YD4f op ‘Avelgem zomert’– toonmoment BD zomerkamp 

zaterdag 28 augustus YD4f op de Braderie 

De corona voorzorgsmaatregelen blijven geldig: 

- blijf thuis als je je ziek voelt;  

- hou een afstand van 1,50 m tegenover 12 + en volwassenen;  

- zorg voor een goede handhygiëne: handgel gebruiken / handen wassen;  

- kom niet te vroeg (bv. maximaal 5 min. op voorhand);  

- zet de kinderen af aan de deur (niet mee naar binnen komen). 
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