Zit dansen in je bloed? Bij ons kan je terecht!
Clipdance / Streetdance
Kleuters
1ste kl

: maandag

16u15 – 17u00

kl

: dinsdag

16u15 – 17u00

kl

: donderdag

16u15 – 17u00

1ste leerjaar

: vrijdag

17u00 – 18u00

2de leerjaar

: woensdag

14u00 – 15u00

3de leerjaar

: vrijdag

18u00 – 19u00

2

de

3

de

Lagere school

4

de

leerjaar

: woensdag

18u30 – 19u30

5

de

leerjaar

: donderdag

17u00 – 18u00

6de leerjaar

: donderdag

18u00 – 19u00

Middelbaar

: maandag

18u00 – 19u00

Funk/hip hop 15+

: woensdag

19u30 – 20u30

Fun Dance Dames

: vrijdag

19u00 – 20u00

: woensdag

15u00 – 16u00

Jazz jeugd (11j tem 16j)

: donderdag

18u00 – 19u00

Jazz volwassenen (17+)

: dinsdag

20u30 – 21u30

Jeugd en volwassenen

Modern / Jazz dance
Jazz kids

(7j tem 10j)

(Sporthal Ertvelde)
(MUDA)

Doorgroei naar competitiegroepen dans is mogelijk.
Alle lessen waar geen speciale vermelding bij staat, gaan door in de sporthal van Evergem Centrum.

We starten onze lessen vanaf vrijdag 8 september tem donderdag 14 september.
Verdere Informatie
Secretariaat: Rudy/Kathleen Deuwel 09/357.60.74 - 0476/58.45.11 – 0474/99.39.21
Coördinator: Tessa Deuwel 0476/58.44.43.
Verdere informatie en alle reglementen staan op onze website: www.rapenvrank.be

Kriebelt het in je tenen? Bij ons kan je terecht!
Turnen
Kleuters
1ste kl

: woensdag

15u30 – 16u30

kl

: woensdag

14u30 – 15u30

kl

: woensdag

14u30 – 15u30

1ste tem 2de lj

: zaterdag

09u30 – 11u00

3de tem 6de lj

: zaterdag

11u00 – 12u30

: zaterdag

11u00 – 12u30

: zaterdag

09u30 – 11u00

: zaterdag

12u30 – 14u00

2

de

3

de

Meisjes

Middelbaar
Jongens
1ste tem 4de lj
5de lj - middelbaar

(Alle groepen van de meisjes en de jongens worden nog eens opgesplitst volgens leeftijd.)

Volwassenen
18+

: zaterdag

10u30 – 12u30

Conditietraining

: dinsdag

20u30 – 22u00

(Sleidinge)

Doorgroei naar competitiegroepen acro en tumbling is mogelijk.
Tijdens de eerste weken komen de trainers van wedstrijdgroepen langs om talenten te spotten.
Alle lessen waar geen speciale vermelding bij staat, gaan door in de sporthal van Evergem Centrum.

We starten onze lessen vanaf vrijdag 8 september tem donderdag 14 september.
Verdere Informatie
Secretariaat: Rudy/Kathleen Deuwel 09/357.60.74 - 0476/58.45.11 – 0474/99.39.21
Coördinator: Tessa Deuwel 0476/58.44.43.
Verdere informatie en alle reglementen staan op onze website: www.rapenvrank.be

