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Let's get social 

contacteren@dansclub-scratch.be

Maria De Ryck
+ 32 478 97 76 22

Sofie Dupont
+ 32 494 45 79 73

WWW.DANSCLUB-SCRATCH.BE

InschrijvenInschrijvenInschrijving
Inschrijven voor dit danskamp kan van-
af 6 februari 2022 via de rode knop op 
onze website: www.dansclub-scratch.
be.

Betaling
Via online banking of door de optie 
“achteraf betalen” te kiezen. 

Wij dienen deze betaling binnen de 
twee weken te ontvangen, zo niet ver-
valt de inschrijving. 

Meer info

De dansstage wordt op vrijdag afge-
sloten  met een optreden voor ouders, 
familie en vrienden indien de corona 
maatregelen het toelaten. 

Showtime



-

We are back...
Net zoals vorig jaar kan je dit jaar weer 
deelnemen aan ons danskamp! De ervaren 
juffen laten je kennis maken met verschil-
lende dansstijlen: Streetdance, Urbanized, 
modern, Raggae,… Voor ieder is er wat 
wils!

ProgrammaWanneer
Van maandag 11 juli tot vrijdag 15 juli 
2022. Het danskamp gaat van start om 
9 uur en eindigt om 16 uur.

Er is mogelijkheid tot opvang vanaf 8 uur  in 
de ochtend en tot 17 uur ‘s avonds!

€90 
Prijs inclusief: verzekering, 2 drankjes 
per dag en een uniek kamp t-shirt.

Optie food (+€25/week) 
Elke middag een lekkere snack en een 
extra drankje! We bieden elke dag iets 
anders aan. De foodoptie kan  enkel 
voor de hele week en is niet afzonder-
lijk per dag te bestellen. Een eigen 
lunchpakket mag natuurlijk ook!

- Spaghetti bolognaise
- Wrap met kip en groenten
- Hotdogs
- Wortelpuree met hamburger
- Frietjes

Optie opvang (€0.50 per half uur)
Er wordt elke dag opvang voorzien 
van 08u00 tot 9u00 en van 16u00 tot 
17u00. Deze wordt afzonderlijk aan-
gerekend aan €0.50 per half uur en 
dient betaald te worden aan het einde 
van de dansstage.

Korting (-€5) 
• Voor leden van dansclub Scratch!         
   vzw, of op vertoon van je geldige   
   Danssport Vlaanderen-lidkaart!
• Bij inschrijving & betaling voor  
   01/05/2022.

Oude jongensschool
Dorpsstraat 109 -  Koningshooikt
Ingang achter dienstencentrum ‘De Waaier’

Waar

Wie
Deelnemen is mogelijk vanaf 8 jaar 
(geboortejaar 2014) en tot 16 jaar (ge-
boortejaar 2006)! De dansers zullen 
verdeeld worden in drie groepen door 
de organisatie zelf. 

08u00 - 09u00 Opvang
09u00 - 09u30 Opwarming 
09u15 - 10u45 Sessie 1
10u45 - 11u00 Pauze
11u00 - 12u30 Sessie 2
12u30 - 13u30 Middagpauze
13u30 - 15u00 Sessie 3
15u00 - 15u15 Pauze
15u15 - 16u00 Kampdans
16u00 - 17u00 Opvang

Omnisport

Prijs

De jongste groep krijgt één sessie om-
nisport. Een leuk afwisseling tussen 
al het dansen door dus! Onze andere 
groepen krijgen wel 3 danssessies per 
dag!

Lunchmenu 2022


