
Dansliga – Arendonk vzw organiseert op regelmatige basis 
kwaliteitsvolle en leuke danskampen. Tijdens de paasvakantie en 
zomervakantie gaan we vanaf 2015 voor een gemengd systeem.  
Dit betekent dat er zowel interne als externe plaatsen worden 
aangeboden. Dus worden er tijdens de  danskampen ook  
overnachtingen aangeboden.  
 
Tijdens dit dansseizoen zullen volgende kampen doorgaan:  

• Paasdanskamp van woensdag  8 april  t.e.m. vrijdag 10 april 2015 
• Zomerdanskamp juli  van woensdag  8 juli  t.e.m. vrijdag  10 juli  

2015  
• Zomerdanskamp augustus van woensdag 26 augustus t.e.m 

vrijdag 28  augustus 2015 

 

Wanneer: 
Van woensdag 8 april 2015  tot en met vrijdag 10 april. Ouders zijn 
welkom op de slotshow, de laatste dag van 16u tot 17u. 
 
 Waar: 
Dansliga-Arendonk vzw 
Danszalen Baila 
De Brulen 57 
2370 Arendonk 
www.dansliga-arendonk.be 
 
 Wat: 
Danskamp waarin verschillende dansstijlen aan bod komen zoals 
streetdance, disco, jazzdans/modern. 
 
Wie: 
Meisjes en jongens van 4 jaar  tem 18 jaar. Zowel beginners als 
gevorderden. Er is geen danservaring vereist. 
 
 Prijs: 
Extern: Deelnameprijs is €50, je krijgt 5€ korting wanneer je lid bent 
van de dansclub. 
Intern:  Deelnameprijs is €100, hierin is begrepen: verblijf in 
volpension met vieruurtje, 24-24u begeleiding, minimum 6 uur dans 
per dag, nevenactiviteiten, verzekering. 
 



 
Voor en Na – Opvang: 
De deuren gaan open vanaf 7u30 
We sluiten om 17u30 
 

Wist je dat je via je mutualiteit tot 30 euro kan terug krijgen op een 
danskamp? 
 
Onze kampen zijn fiscaal aftrekbaar (jongeren -12j) : Een kamp tot 12jaar is 
fiscaal aftrekbaar! De maximale aftrek bedraagt € 11,20 per dag per kind  
 
 
 
Inschrijvingsgegevens: 
 
Extern: Naam – Voornaam – Geboortedatum – Adres – GSM ouders 
 
Intern: Naam – Voornaam – Geboortedatum – Adres – GSM ouders – 
Allergisch voor =- Neemt medicatie in voor – Gegevens huisdokter. 
 
Inschrijven kan via info@dansliga-arendonk.be  
 
Niet vergeten wanneer je voor het interne danskamp kiest: 
 
Matras 
Beddengoed 
Toilettas: kam, tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, shampoo, 
conditioner, = 
Sportkleding voor 3 dagen 
Showkleding (iets met glitters, iets rood,  zwarte outfit, witte outfit) 
Buitenschoenen 
Jas 
Knuffelbeertje ☺ 
Eventueel medicatie 
 
Wel vergeten: 
 
GSM 
Tablet 
PC 
e.a dure materialen= 
 

 


