Dansschool Van der Meulen-Wesseling

Laan van Meerdervoort 50-b Den Haag Tel: 070-3459494 en 06-24594042
NL14INGB0000649765 Bezoek ook onze website: www.dansles-wesseling.nl

Met veel dansplezier vieren wij zondag 23 augustus onze “gratis openingsavond”.
Wij hopen u gezond en volgens alle voorschriften te mogen ontvangen.
! Leerlingen die nog 4 à 5 lessen tegoed hebben, krijgen voor de vervolgcursus
€ 30.00 p.p. korting, dit geldt alleen voor de huidige leerlingen i.v.m. het coronavirus.

Nieuwe cursussen september 2020
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

13.00-16.00
19.15-20.30
20.30-21.45
21.45-23.00

uur
uur
uur
uur

Zaterdag
Zaterdag

19.30-20.45 uur
20.45-22.00 uur

50+ club
Beginners (paren)
Zilver !! extra les 4 sept. (gratis)
Topklasse

1e les
1e les
1e les
1e les

18
18
11
11

sept.
sept.
sept.
sept

Goudster !! extra les 5 sept.(gratis) 1e les 12 sept.
Goud !! extra les 5 sept. (gratis ) 1e les 12 sept.

Zondag
13.00-16.15 uur
Thé Dansant
* vanaf 4 okt.*
Zondag
17.00-18.15 uur
Zilver !! extra les 6 sept. (gratis) 1e les 13 sept.*
Zondag
18.15-19.30 uur
Beginners jongeren en paren
1e les 20 sept.
Zondag
19.30-20.30 uur
Goud !! extra les 6 sept. (gratis) 1e les 13 sept.*
Zondag
20.30-23.00 uur
Vrijdansen openingsavond
* 23 AUGUSTUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag
19.15-20.30 uur
Zilver gratis les 31 aug. en 7 sept. 1e les 14 sept.*
Maandag
20.30-21.45 uur
Beginners (paren)
1e les 21 sept.
Maandag
21.45-23.00 uur
Goud gratis les 31 aug. en 7 sept. 1e les 14 sept.*
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

19.15-20.15 uur
Goudster ! extra lessen 1 en 8 sept. 1e les 15 sept.
20.15-21.15 uur
Topklasse ! extra lessen 1 en 8 sept. 1e les 15 sept.
21.15-22.15 uur !!Begin/“Brons”extra lessen 1 en 8 sept. 1e les 15 sept.

* let op datum !
LESPRIJZEN

Een beginnerscursus van 12 lessen bedraagt € 120.00 per persoon,
bij inschrijving € 60.00 en het restant op de 1ste les € 60.00.
Extra gratis inhaallessen mogelijk.

INSCHRIJVING Dagelijks telefonisch 070-3459494 en 06-24594042 of dag en nacht via onze
website www.dansles-wesseling.nl en vanaf maandag 31augustus aan de zaal
van 13.00-15.00 uur en van 19.00-21.00 uur, behalve woensdag en donderdag.
SENIOREN

Vanaf 18 september iedere vrijdagmiddag les en oefendansen van
13.00-16.00 uur, entree € 5.00 per persoon.

Zondagavond 23 augustus “gratis openingsavond van 20.00-23.00 ”, alleen voor vaste paren,
daarna weer iedere zondagavond vrijdansen, voorlopig alleen voor vaste paren.

